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RESUMO 

 

Foi avaliada a implementação da Norma ISO 9001:2008 em uma empresa de consultoria em 

segurança do trabalho, através da análise em 5 (cinco) clientes do ramo da construção civil. A 

referida empresa implantou o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), reavaliando seus 

processos de trabalho, sempre em busca da excelência na qualidade dos serviços prestados a 

esses clientes. Foi utilizada a ferramenta estatística SERVQUAL através da metodologia de 

pesquisa com questionários enviados a esses clientes. As pesquisas de satisfação dos clientes, 

parte integrante dessa metodologia, foram realizadas para os seguintes serviços: Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Indústria da Construção (PCMAT), Laudo Técnico das Condições Ambientais de 

Trabalho (LTCAT) e Laudo de Avaliação Pericial de Insalubridade e Periculosidade. Essa 

ferramenta foi utilizada para avaliar e tratar os dados fornecidos por esses clientes através da 

análise dos gaps. Essa Teoria demonstrou as diferenças existentes entre o serviço desejado por 

esses clientes e o serviço percebido pela Empresa, para futuras tomadas de decisão e 

consequente melhoria nesses serviços.  

 

Palavras chaves:Gestão da Qualidade. Prestação de Serviços. Segurança do Trabalho. 

SERVQUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The implementation of ISO 9001:2008 standard in a work safety consulting company was 

evaluated by analyzing 5(five) the construction industry clients. This company implemented 

the Quality Management System (QMS), reviewing its work processes, always in pursuit of 

excellence in quality of services provided to these clients. It used statistical tool SERVQUAL 

through research methodology to questionnaires sent to those customers. Customer 

satisfaction surveys, an integral part of this methodology, were held for the following 

services: Program for Environmental Risk Prevention Program (PPRA), Conditions and Work 

Environment Program in the Construction Industry (PCMAT), Technical Report of 

Environmental Conditions Working (LTCAT) and Expert Evaluation Report for Unhealthy 

and Hazard. This tool was used to evaluate and process the data provided by these customers 

through gaps analysis. This theory showed the differences between the desired service for 

these customers and the service perceived by the Company for future decision-making and the 

consequent improvement in these services. 

 

Keywords: Quality Management. Services Providing. Work Safety. SERVQUAL. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema da pesquisa surgiu em função da implementação da ABNT NBR ISO 9001:2008 

em uma Empresa de Consultoria em Segurança do Trabalho, Saúde e Meio Ambiente, na qual 

sou Diretor Técnico Comercial. 

Num mercado cada vez mais competitivo, melhoramento contínuo da qualidade 

fornecida pela Empresa aos seus clientes é sinônimo de sobrevivência e longevidade. 

Em Alagoas, apenas uma Empresa de Consultoria em Segurança do Trabalho, Saúde e 

Meio Ambiente já é certificada com a ABNT NBR ISO 9001:2008. 

Este trabalho realizou uma avaliação da implementação do Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ), com base na norma internacional ABNT NBR ISO 9001:2008,destacando-

se os seguintes requisitos: 5.2 – Foco no cliente, 7.2 – Processos relacionados a clientes e 

8.2.1 – Satisfação de clientes.  

O presente trabalho teve como alvo de sua análiseuma empresa de consultoria em segurança 

do trabalho e os efeitos resultantes da implementação do SGQ e processos relacionados aos 

clientes, sendo selecionada uma pequena amostra de 5 (cinco) de seus clientes do ramo da 

construção civil em Alagoas, conforme dimensões da qualidade dos serviços:credibilidade, 

garantia da qualidade dos serviços (segurança), rapidez nas respostas (receptividade), empatia 

e tangibilidade (BATESON & HOFFMAN, 2001).  

Um dos processos iniciais estruturados para a adequação do SGQ de uma organização está no 

desenvolvimento do escopo dos serviços que serão avaliados. Escopo, para efeitos da norma 

ABNT NBR ISO 9001, refere-se à abrangência do SGQ, podendo ser uma parte ou o total dos 

serviços disponibilizados pela empresa. A consultoria foco da avaliação deste trabalho definiu 

como escopo os seguintes produtos/serviços, ligados às Normas Regulamentadoras (NRs) do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE): 

a) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), de acordo com a NR nº 09; 

b) Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

(PCMAT), de acordo com a NR nº 18;  

c) Laudo de Avaliação Pericial de Insalubridade e Periculosidade, de acordo com 

asNRsnº15, 16, 19 e 20. 

d) Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), de acordo com o 

Decreto nº 3.048, de 06/05/1999 do Ministério da Previdência Social (MPS). 
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Todos esses serviços estão em processo de certificação com base na norma ABNT NBR 

ISO 9001:2008.  

A seguir, será apresentada uma contextualização do problema em estudo, onde serão 

descritos a justificativa de elaboração desta revisão bibliográfica, os objetivos gerais e 

específicos da pesquisa. 

1.1 Descrição do Problema 

Dentre as estratégias de produção, a gestão da qualidade é importante para impulsionar 

o sucesso de uma organização, uma vez que tem como fator fundamental satisfazer as 

necessidades dos clientes. Deste modo, existe uma necessidade de medir a percepção dos 

clientes em relação às atividades de serviços prestados (PALADINI, 2012).Neste aspecto, a 

literatura destaca a dificuldade em mensurar a execução dos serviços prestados,pois estes são 

difíceis de serem padronizados uma vez que existe participação de recursos humanos 

envolvidos no processo, o que pode proporcionar maior probabilidade de erro, resultando em 

redução da qualidade na execução de determinada atividade (AWASTHIet al., 2011). 

A gestão da qualidade tem sido abordada como estratégia aliada às organizações já que, 

com a qualidade, podem ser obtidas vantagens sobre a concorrência. Assim, as melhorias 

relacionadas aos aspectos da qualidade desempenham um papel importante para as empresas 

do setor de serviços. Desta maneira, é importante oferecer um melhor nível de serviços aos 

clientes (HUNG & HSIN, 2012). Em geral, a certificação ISO 9001:2008 tem o objetivo de 

aprimorar os processos organizacionais e proporcionar satisfação aos clientes. Um Sistema de 

Gestão da Qualidade (SGQ) visa proporcionar à organização uma maior padronização dos 

processos internos, planejamento, monitoramento, análise e melhoria de produtos ou serviços 

no intuito de atender às necessidades dos clientes (CORREIAet al., 2006). 

Diante disso, essa pesquisa também se destina a avaliar a satisfação dos clientes da 

empresa de consultoriaquanto à qualidade dos serviços de segurança do trabalho citados 

anteriormente, através de um questionário, que se encontra no Apêndice dessa Dissertação. Os 

questionários das “Pesquisas de Satisfação dos Clientes” foram enviados para 5 (cinco) 

clientes da empresa de consultoria em segurança do trabalho, localizados em Maceió, 

Alagoas, e que atuam no segmento da construção civil. Esses questionários foram avaliados 

após da implementação da ISO 9001:2008, onde foram observados e interpretados os 

resultados. 
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1.2 Justificativa e Relevância 

Nos últimos 20 (vinte) anos, o setor de prestação de serviços no Brasil vem tendo 

grande importância na economia do país,pois representa uma grande parcela do Produto 

Interno Bruto - PIB (IBGE, 2011). No Brasil, com os dados obtidos na Pesquisa Mensal de 

Serviços para o ano de 2014, houve o acúmulo de crescimento nominal de 6,0% para todo o 

setor de prestação de serviços, em destaque estão os serviços profissionais, administrativos e 

complementares que acumularam o crescimento de 8,5% no mesmo período. Para o estado de 

Alagoas, este crescimento foi de 3,2% para todo o setor de prestação de serviços no 

acumulado dos meses de 2014 (IBGE, 2015). 

Atualmente, o setor de prestação de serviços representa mais de 59% do PIB e 

apresentou um crescimento de 0,7%, apenas no ano de 2014. Quanto ao emprego, este setor 

representava em 2000 e 2010, respectivamente, 45,24% e 44,29% da força de trabalho no 

Brasil.Para o estado de Alagoas os anos de 2000 e 2010 representaram 40,35% e 40,47%, 

respectivamente, o que demonstra um suave aumento percentual da ocupação da força de 

trabalho no setor de serviços (IBGE, 2012). 

De acordo com a Tabela 1.1, a quantidade de acidentes do trabalho, por situação de 

registro e motivo, em Alagoas nos anos de 2011, 2012 e 2013, foram,respectivamente: 9.813, 

8.624 e 6.473. 

 

Tabela 1.1 - Quantidade de acidentes do trabalho, por situação de registro e motivo, em Alagoas  - 2011/2013 

GRANDES 

REGIÕES 

E 

UNIDADES 

DA 

FEDERAÇÃO 

 

Anos 

QUANTIDADE DE ACIDENTES DO TRABALHO 

Total 

Com CAT Registrada 
Sem CAT 

 

Registrada Total 

Motivo 

Típico Trajeto 
Doença do 

Trabalho 

Alagoas 

2011 9.813 6.513 5.659 697 157 3.300 

2012 8.624 5.787 5.088 567 132 2.837 

2013 6.473 4.332 3.646 544 142 2.141 

Fonte: DATAPREV (2013) 

 

O setor de segurança do trabalho está inserido nesta gama de serviços técnico-

profissionais, fornecendo métodos preventivos para seguridade no ambiente de trabalho. 

Embora não sejam encontrados dados econômicos referentes à participação dos serviços 

prestados, exclusivamente, no âmbito da segurança do trabalho para o montante acumulado 
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pelo setor de serviços, é possível mensurar o impacto da diminuição dos custos acarretados 

pela redução de acidentes de trabalho.  

De fato, segundo Pastore (2001), os custos ocasionados por acidentes de trabalho 

chegam a 20 bilhões de reais por ano no Brasil, influenciado pelo tempo perdido, pelas 

despesas comprimeiros socorros, pela destruição dos equipamentos e materiais, pela 

interrupção da produção, pelo retreinamento da mão de obra, pela substituição de 

trabalhadores, pelo pagamento de horas extras, pela recuperação de empregados, pelos 

salários pagos aos trabalhadores afastados, palas despesas administrativas, pelos gastos com 

medicina e engenharia de reparação, dentre outros.   

Durante o ano de 2011, foram registrados pelo INSS cerca de 711,2 mil acidentes do 

trabalho no Brasil. Comparado com 2010, o número de acidentes de trabalho teve acréscimo 

de 0,2%. O total de acidentes registrados com Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 

aumentou em 1,6% de 2010 para 2011. Do total de acidentes registrados com CAT, os 

acidentes típicos representaram 78,6%; os de trajeto 18,6% e as doenças do trabalho 2,8%. As 

pessoas do sexo masculino participaram com 75,3% e as pessoas do sexo feminino 24,7% nos 

acidentes típicos; 63,9% e 36,1% nos de trajeto; e 61,0% e 39,0% nas doenças do trabalho. 

Nos acidentes típicos e nos de trajeto, a faixa etária decenal com maior incidência de 

acidentes foi a constituída por pessoas de 20 a 29 anos com, respectivamente, 36,5% e 39,9% 

do total de acidentes de trabalho registrados. Nas doenças de trabalho a faixa de maior 

incidência foi a de 30 a 39 anos, com 32,8% do total de acidentes registrados (BRASIL, 

2013).    

Portanto, o setor de prestação de serviços em segurança do trabalho tem considerável 

contribuição para o desenvolvimento econômico brasileiro, de forma direta através da geração 

de receitas pela execução dos serviços e de forma indireta, através da redução de custos 

envolvidos com acidentes de trabalho. Fundamentado na importância econômica, geração de 

receitas e redução de custos, do setor de segurança do trabalho, surge a necessidade do estudo 

de meios que possam promover a qualidade dos serviços prestados pela empresa de 

consultoria em segurança do trabalho, onde será realizado o estudo de caso,que tem como 

atividade econômica principal a prestação de serviços de segurança do trabalho às empresas. 

Essa atividade atende as necessidades dos segmentos públicos e privados.  
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a qualidade percebida pelos clientes da empresa 

a partir da implementação dos requisitos da norma ISO 9001:2008. Em outras palavras, a 

meta é analisar se a empresa atingiu a excelência na satisfação dos clientes em relação aos 

serviços prestados. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para o alcance do objetivo geral, foram determinados os seguintes objetivos específicos: 

1. Analisar as 5 (cinco) dimensões da qualidade dos serviços que são: credibilidade, 

garantia da qualidade dos serviços (segurança), rapidez nas respostas (receptividade), empatia 

e tangibilidade, de acordo com a expectativa e a percepção dos clientes (BATESON & 

HOFFMAN, 2001); 

2. Identificar qual a dimensão da qualidade é a mais importante para a referida empresa 

do ponto de vista dos clientes; 

3. Analisar e discutir os resultados; 

4. Diagnosticar pontos de melhoria nos serviços de segurança do trabalho prestados aos 

clientes do segmento de construção civil e recomendar sugestões de melhorias utilizando as 

ferramentas da Norma ISO 9001:2008. 

5. Elaborar um Plano de Ação para implementação na empresa alvo da pesquisa. 

1.4 Estruturação 

Esta Dissertação foi desenvolvida em 6 (seis) partes, de modo a propiciar um melhor 

entendimento do tema central. 

Na Parte 1, se encontra a Introdução, onde foram abordados a descrição do problema, 

justificando a realização da pesquisa e a sua relevância, além de se definirem seus objetivos e 

sua estrutura. 

Na Parte 2, se encontra o Referencial Teórico e Revisão da Literatura, que trata de 

temas como a definições e características dos serviços, a definição e as características da 

qualidade, a série de Normas ISO 9000, o Método de Controle de Processo – PDCA, da 

ferramenta 5W2H (ou 4Q1POC), do Modelo de Excelência em Gestão – MEG e da 

ferramenta para avaliar a qualidade, isto é, a Abordagem SERVQUAL. 
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Na Parte 3, se encontra a Metodologia, que discorre sobre a qualificação da pesquisa e a 

identificação de suas etapas. 

Na Parte 4, se encontra a análise dos resultados, que apresenta: a análise de 

confiabilidade da escala SERVQUAL, a análise dos dados, a aplicação, interpretação e análise 

do SERVQUAL e a análise das dimensões da qualidade. 

Na Parte 5, se encontra o Plano de Ação (PA) com as respectivas recomendações, onde 

foi trabalhada uma série de comentários e detalhamento do Plano de Ação (4W2H) 

relacionados aos problemas/oportunidades, quanto à presteza, confiabilidade e empatia. 

Na Parte 6, se encontra a Conclusão, que finaliza a Dissertação, contendo um breve 

resumo do que foi feito ao longo da Dissertação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA 

Neste capítulo, serão abordados os principais referenciais teóricos e as revisões da 

literatura que serviram de apoio para melhor entendimento do problema em questão conforme 

descrito nos objetivos. Serão definidas teorias que ajudarão na solução do referido problema. 

Além disso, serão realizadas descrições quanto ao estado da arte (publicações a respeito do 

tema) nos últimos anos e definidos os conceitos de controle de qualidade, melhoria contínua, 

técnicas e métodos a serem utilizados nessa Dissertação.  

2.1 Definições e Características de Serviço 

A definição de serviço não é tão fácil. Isso porque não existe uma definição universal. A 

literatura destaca diferentes interpretações para o conceito de serviço, as quais têm como 

objetivo adequá-lo aos diferentes contextos e segmentos. 

Na percepção de Gronroos (1993), “o serviço é uma atividade ou uma série de 

atividades de natureza mais ou menos intangível, que normalmente, mas não necessariamente, 

acontece durante as interações entre clientes e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou 

bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços, que é fornecida como solução ao(s) problema(s) 

do(s) cliente(s)”. 

Já segundo a definição de Kotler (1998), “serviço é qualquer ato ou desempenho que 

uma parte possa oferecer a outra e que seja em sua essência intangível e que seu resultado não 

seja propriedade de nada”. Porém, a produção do serviço pode ou não estar vinculada a um 

produto físico. 

Para Dias (2003) o serviço é um bem intangível, podendo ser entendido como uma ação 

ou um desempenho que cria valor por meio de uma mudança desejada no cliente ou em seu 

benefício, tendo como atributos de um serviço os componentes tangíveis e intangíveis, 

avaliados ou assumidos pelo cliente. 

Por exemplo, Lovelock& Wright (2006) apresentam duas definições para serviços: a 

primeira apresenta serviços como atividades econômicas que geram valor e que dão 

benefícios para clientes decorrentes da realização de uma atividade determinada; a segunda 

define serviço como um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra, porém, o 

desempenho é algo intangível.  

Por sua vez, Moreira (2008) destaca que serviço é fruto de uma ação desenvolvida por 

terceiros com a finalidade de atender as implicações exclusivas de atividades a serem 
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executadas. Estas atividades, no entanto, estão presentes no cotidiano dos indivíduos, tanto no 

consumo de alguns produtos, quanto na demanda de um serviço.  

A partir das definições citadas, é possível afirmar que os serviços possuem algumas 

características singulares, o que numa visão mais ampla pode ser diferenciado dos bens 

manufaturados. Estas diferenças devem ser consideradas em todos os processos 

organizacionais com o objetivo de adequar a forma de gerenciá-los. A Tabela2.1apresenta as 

diferenças existentes entre bens e serviços. Uma vez descritos os conceitos e características 

dos serviços, a próxima seção tratará da classificação dos serviços. 

Tabela 2.1 - Diferenças entre Bens e Serviços. 

Bens Serviços 

Tangíveis. Intangíveis. 

Homogêneos. Heterogêneos. 

Produção e distribuição separadas do consumo. Produção, distribuição e consumo simultâneos. 

O cliente, em geral, não participa do processo produtivo. O cliente participa do processo produtivo. 

Podem ser armazenados. Não podem ser armazenados. 

A propriedade pode ser transferida (tangível). Não há transferência de propriedade. 

Fonte: Paladini (2012). 

2.2 Diferentes Abordagens de Serviço 

Os serviços podem ser classificados de acordo com Slack et al. (2009) basicamente em 

3 (três) categorias: serviços profissionais, lojas de serviços e serviços de massa. Os serviços 

profissionais são aquelas organizações que possuem um alto contato com seus clientes, onde 

esses utilizam um maior tempo no processo de prestação do serviço. Esses serviços possuem 

um alto grau de customização e o projeto do serviço é totalmente flexível para atender 

possíveis mudanças das necessidades do cliente. Enquadram-se neste tipo de serviço, por 

exemplo: advogados e arquitetos. 

As lojas de serviços são aquelas empresas que possuem níveis de contato com o cliente, 

customização, volume de clientes e liberdade de decisão do pessoal, que as posicionam entre 

os extremos do serviço profissional e do serviço de massa. Enquadram-se neste tipo de 

serviço, por exemplo: lojas comerciais e bancos (SLACKet al., 2009). 

Os serviços de massa podem ser definidos como muitos processamentos de clientes 

simultaneamente, envolvendo tempo de contato limitado e pouca customização. Enquadram-

se neste tipo de serviço, por exemplo: supermercados, aeroportos e atendimento a serviços 

públicos.A classificação dos tipos de serviço é importante e facilita a discussão da gestão da 
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qualidade em serviços uma vez que esta pode ser aplicada em diferentes tipos de serviços 

prestados aos clientes. 

2.3 Definições de Qualidade 

As definições de qualidade variam de acordo com a percepção de cada pessoa. É 

importante destacar que a qualidade ganhou ênfase no Japão a partir de 1950, após a 2ª 

(segunda) Guerra Mundial. Antes deste período, os produtos japoneses eram vistos como de 

má qualidade. Atualmente, porém, são referências mundiais. 

Para Deming (1990), a qualidade pode ser tratada como tudo aquilo que melhora o 

produto sob a ótica do cliente, estando, portanto, intimamente ligada à sua impressão sobre o 

que lhe foi entregue. Contudo, para se estabelecer a qualidade nos produtos ou serviços, faz-se 

necessária uma constante renovação do que se está sendo produzido ou prestado, procurando 

sempre atender às requisições do cliente, satisfazendo também o critério custo.  

Entretanto, para Juran (1992), a qualidade é a "adequação ao uso". Baseado nisso a 

confiabilidade do produto ou serviço para seus usuários se adequa às necessidades deles. 

Então, a "adequação ao uso" tem 2 (dois) pontos importantes. O primeiro refere-se ao perfil 

do produto ou serviço que atenda às necessidades dos clientes e a segunda é a ausência de 

defeitos o que afeta os custos, ou seja, a conformidade e satisfação dos clientes. Portanto, um 

produto ou serviço é considerado de qualidade quando for adequado ao uso a que se destina. 

Por sua vez, Garvin (2002) defende que para que sejam obtidas as dimensões da 

qualidade – a saber: características, conformidade, desempenho, confiabilidade, durabilidade, 

qualidade percebida, estética e atendimento – é necessário que antes essas dimensões sejam 

entendidas detalhadamente. Também é necessário, antes de tudo, ouvir o cliente para que 

sejam captadas suas necessidades e exigências de forma a se obter algo de qualidade. Garvin 

(2002) defende ainda que cada organização deve buscar seu próprio conceito de qualidade, de 

acordo com suas próprias percepções, agregando valor sobre os produtos ou serviços a serem 

ofertados. 

Podemos considerar, portanto, a qualidade como um conjunto dos melhores 

atributosqueum produto ou serviço possui, para garantir a satisfação de seus consumidores 

quanto à sua utilização. Desta forma, a adequabilidade para o uso deve ser avaliada 

diretamente pelo cliente como o conjunto das características que ele considera positivas. 
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2.4 Características da Qualidade 

As características da qualidade são os atributos ou propriedades do produto ou serviço 

que servem para definir a sua adequabilidade para o uso. Elas se dividem nas seguintes 

classes: 

- Tecnológicas: propriedades mecânicas, elétricas, químicas, dentre outras.  

- Continuidade ao longo do tempo: confiabilidade, manutenibilidade e disponibilidade. 

- Contratuais: pode-se citar como exemplo os certificados de garantia, dentre outros. 

- Éticas: honestidade, caráter, retidão, dentre outros. 

- Psicológicas: beleza, sabor, “status”, dentre outros. São características subjetivas, cuja 

avaliação varia de pessoa para pessoa. 

Uma vez definidos o conceito e as características da qualidade, a próxima seção 

destacará a qualidade em serviço visto que não é uma tarefa simples a avaliação da qualidade 

dos serviços, pois cada cliente tem uma percepção diferente do serviço.  

2.5 Qualidade em Serviço 

A busca pela qualidade é um processo contínuo que se tornou ferramenta essencial para 

as empresas atenderem suas metas e exigências de seus clientes. A qualidade dos produtos e 

serviços de uma empresa busca basicamente alcançar a satisfação dos seus clientes e 

consolidação no mercado (SMITH, 2011). 

No entanto, na prestação de serviço, o termo qualidade está relacionado diretamente 

com a capacidade de satisfazer as necessidades dos clientes, pois, se determinado serviço é 

realizado de forma adequada resultando na satisfação do cliente que solicitou, este 

provavelmente irá adquirir aquele serviço novamente, assim como, também, poderá indicá-lo 

a outras pessoas, o que incrementa a procura pelo serviço, aumentando os lucros da empresa 

(SMITH & OFFODILE, 2008). 

Conforme já mencionado, é importante deixar claro que os serviços possuem alguns 

aspectos que dificultam quantificar a qualidade fornecida pelos mesmos, a saber: sua 

intangibilidade, a impossibilidade de estocagem, a dificuldade em ser inspecionado, a relação 

direta com o consumidor, no qual proporciona um caráter subjetivo à qualidade. É relevante 

ressaltar que a satisfação dos clientes nos serviços está presente nos aspectos qualitativos em 

virtude de diferentes percepções, o que dificulta mensurar a execução da atividade em termos 

da qualidade. Em geral, os clientes têm uma percepção particular sobre a qualidade de um 

serviço, pois é baseada em julgamentos de caráter em maior parte subjetivos. Nesse sentido, é 
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fundamental monitorar como os clientes estão percebendo os serviços prestados (LAS 

CASAS, 2008). 

O foco na influência entre empresa e cliente em termos de qualidade de serviços ocorre 

pelo fato destes serviços serem operações sobre as quais não se podem estabelecer um 

detalhamento de aspectos físicos controláveis, tal qual ocorre na manufatura. Há também a 

preocupação com a interação entre empresa e cliente, uma vez que a ótica do cliente é muito 

importante para se estabelecer o nível de qualidade para os serviços (PALADINI, 2012). 

Desta forma, os gestores devem compreender a importância em acompanhar o 

desempenho de vários determinantes que estão presentes no processo de serviços para avaliar 

a qualidade do serviço oferecido ao cliente, pois estas avaliações confrontam o nível de 

expectativa de desempenho nos diversos determinantes da qualidade com a percepção da 

qualidade após a prestação do serviço (LOVELOCK & WRIGHT, 2006). 

Neste sentido, para buscar a satisfação dos clientes em serviços, uma das soluções é 

estabelecer boas práticas de qualidade em serviços. Além de manter os clientes já existentes e 

obter novos clientes para o negócio, a empresa também pode dispor de maior lucro. A 

próxima seção descreve as normas ISO 9000. 

2.6 Série de Normas ISO 9000 

A Série de Normas ISO 9000 foi criada em 1987 pela InternationalOrganization for 

Standardization com o objetivo de garantir qualidade aos produtos e serviços das empresas. 

No Brasil, a organização responsável pelas normas da série NBR ISO 9000 é a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Pode-se dividir a série de normas ISO 9000 em 3 

(três) normas, com diferentes objetivos:  

 ABNT NBR ISO 9000:2005 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e 

Vocabulário: Define os principais conceitos utilizados nas normas da série NBR ISO 

9000. 

 ABNT NBR ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos: Define 

os requisitos básicos para a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade. 

 ABNT NBR ISO 9004:2010 - Sistemas de Gestão para o sucesso sustentado de uma 

organização – Uma abordagem da gestão da qualidade. 
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2.6.1 ABNT NBR ISO 9001:2008 

Esta Norma apresenta o modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em uma 

abordagem de processo, conforme mostrado na Figura 2.1, ilustra as ligações dos processos 

de uma organização. Esta ilustração mostra que os clientes desempenham um papel 

significativo na definição dos requisitos como entradas. O monitoramento da satisfação do 

cliente requer a avaliação de informações relativas à percepção do cliente sobre se a 

organização atendeu aos requisitos do cliente (Norma ABNT NBR ISO 9001:2008). 

 

Figura 2.1 - Modelo de um sistema de gestão da qualidade baseado em processo. 

Fonte: Norma ABNT NBR ISO 9001:2008. 

Seguem abaixo os 8 (oito) princípios globais de gestão da ABNT NBR ISO 9001:2008. 

Vale ressaltar o princípio que trata dos clientes onde devem ser focados o atendimento das 

suas necessidades e expectativas: 

a) Liderança – Concretização dos fundamentos da excelência da empresa através da 

prática e vivência de seus líderes; 
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b) Estratégias e planos – Os líderes formulam as estratégias e planos para 

direcionamento da empresa e aumento de seu desempenho; 

c) Clientes – A empresa deve conquistá-los e mantê-los, criando o valor necessário, para 

o atendimento das necessidades e expectativas dos mesmos; 

d) Sociedade – A empresa deve atender as necessidades e expectativas da sociedade em 

que vive; 

e) Informações e conhecimento – Resultados através das informações e conhecimento 

(inteligência da empresa) com o objetivo de atingir a excelência; 

f) Pessoas – Capacitação e satisfação das pessoas da empresa; 

g) Processos – Execução e gestão dos processos e  

h) Resultados – Avaliação dos resultados quanto aos seguintes indicadores: situação 

econômico-financeira, clientes e mercado, pessoas, sociedade, processos principais do 

negócio, processos de apoio e fornecedores. 

2.6.2 ABNT NBR ISO 9004:2010 

Esta Normafornece uma visão mais ampla da gestão da qualidade do que a ABNT NBR 

ISO 9001. Pois, trata das necessidades e expectativas de todas as partes interessadas 

pertinentes, e fornece orientação para a melhoria sistemática e contínua do desempenho global 

da organização. A Figura 2.2 apresenta um modelo ampliado de um sistema de gestão da 

qualidade com base em processo, incorporando os elementos das Normas ABNT NBR ISO 

9001 e ABNT NBR ISO 9004 (Norma ABNT NBR ISO 9004:2010). 
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Figura 2.2 - Modelo ampliado baseado em um processo de sistema de gestão da qualidade. 

Fonte: Norma ABNT NBR ISO 9004:2010. 

Neste aspecto a abordagem passa a ter um horizonte muito mais amplo, quando trabalha 

não apenas direcionando ao conhecimento e expectativas dos clientes, introduzindo e 

estendendo para a abordagem das partes interessadas. Indicando que para as organizações 

obterem sucesso, e o manter, devem dispensar tratamentos que são dados aos clientes às 

demais partes interessadas. Para efeitos de uso desta norma, as partes interessadas e suas 

expectativas são apresentadas na Tabela 2.2. 
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Tabela 2.2 - Exemplos de partes interessadas e suas necessidades e expectativas. 

 
Fonte: ABNT NBR ISO 9004:2010 

Diante disso, a proposta é verificar a qualidade percebida pelos clientes a partir da 

implementação da norma ISO 9001:2008 na empresa de consultoria em segurança do 

trabalho.  

2.7 Método de Controle de Processo - PDCA 

Para Carpinettiet al. (2010), os requisitos da norma ISO 9001:2008 podem ser 

relacionados às etapas do ciclo PDCA, quais sejam: 

a) PLAN (Planejar) – Estabelecer os objetivos e processos necessários para fornecer 

resultados, de acordo com os requisitos do cliente e políticas da organização; 

b) DO (Fazer) – Implementar os processos; 

c) CHECK (Checar) – Monitorar e medir os processos e produtos em relação às 

políticas, aos objetivos e aos requisitos para o produto e relatar os resultados e 

d) ACT (Agir) – Executar ações para promover continuamente a melhoria do 

desempenho do processo. 

A Figura 2.3apresenta a interação entre as etapas do ciclo do PDCA (Deming, 1950). 

O Ciclo PDCA também conhecido como Ciclo de Shewhart ou Ciclo de Deming, é uma 

ferramenta de gestão muito utilizada pelas empresas em todo mundo. Este sistema foi 

concebido por Walter A. Shewhart por volta dos anos 1930, sendo amplamente divulgado por 



Capítulo 2                                                                                             Referencial Teórico e Revisão da Literatura 

28 

 

Willian E. Deming quando de suas palestras no Japão pós II Guerra Mundial, nos anos de 

1950. 

O ciclo do PDCA tem como objetivo otimizar, continuamente, os processos e sistemas 

de gestão de negócios de qualquer organização.  

 

Figura 2.3 - Ciclo do PDCA. 

Fonte: Site Sobreadministração (2011). 

2.8 Ferramenta 5W2H ou 4Q1POC 

Quando se pretende desenvolver um Plano de Ação, a ferramenta da qualidademais 

utilizada é conhecida como 5W2H (inglês) ou 4Q1POC, tal como apresentado a seguir: 

 O quê? (What) – É o assunto tratado? 

 Quem? (Who) – Quem está envolvido? 

 Quando? (When) – Em que momento, duração e frequência? 

 Quanto? (Howmuch) – Custos? 

 Por quê? (Why) – Objetivo? 

 Onde? (Where) – Onde atuar? 

 Como? (How) – Como atuar? 
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Figura 2.4 - Plano de Ação de PE (Ferramenta 5W2H / 4Q1POC). 

Fonte: Sebrae/AL. 

Com base nesta ferramenta, a metodologia do Sebrae/AL para a implementação da 

norma ABNT NBR ISO 9001:2008, dispõe de um documento específico denominado como 

RQ-23 – Plano de Ação de PE – Planejamento Estratégico, apresentado na Figura 2.4.  

Para a definição do Plano de Ação foi usada a ferramenta 5W2H com os seguintes itens: 

What(oque fazer), Why (por quê fazer), Who (quem), When (quando), Where (onde), How 

(como) e HowMuch (quanto custa). Esta ferramenta está institucionalizada através do 

documento do SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade através do RQ-23 – Plano de Ação de 

PE – Planejamento Estratégico, implementado pela metodologia Sebrae/AL, para adequação 

as empresas a norma ISO 9001:2008.  

2.9 Modelo de Excelência em Gestão - MEG 

O Modelo de Excelência em Gestão (MEG) é referenciado na metodologia do 

Sebrae/AL, através do“Programade Implantação da ISO 9001:2008 paraMicro e Pequenas 

Empresas - MPE” que está sendo desenvolvido na empresa de consultoria de segurança do 

trabalho, objeto desta dissertação,desde 2013.  

O MEGé o carro-chefe da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ para a concretização 

da sua missão, que é a de estimular e apoiar as organizações brasileiras no desenvolvimento e 

na evolução de sua gestão para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a 

sociedade e outras partes interessadas. Através de uma visão sistêmica da gestão 

organizacional. 
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Ele possibilita a avaliação dograu de maturidadeda gestão, pontuando processos 

gerenciais e resultados organizacionais. E, ainda, proporciona a compreensão do mercado e do 

cenário local ou global onde a organização atua e se relaciona. 

Ao adotar o MEG, a organização alinha seus recursos, identifica os pontos fortes e as 

oportunidades de melhoria, aprimora a comunicação, a produtividade e a efetividade de suas 

ações, além de se preparar para que os seus objetivos estratégicos sejam atingidos. 

Alicerçado em13 (treze) Fundamentos de Excelência, esses expressam conceitos 

reconhecidos internacionalmente e traduzem-se em processos gerenciais ou fatores de 

desempenho que são encontrados em organizações de classe mundial, ou seja, naquelas que 

buscam, constantemente, aperfeiçoar-se e adaptar-se às mudanças globais.  

Além dos Fundamentos,8 (oito) Critérios de Excelênciacompõem o MEG e garantem à 

organização uma melhor compreensão de seu sistema gerencial, proporcionando uma visão 

sistêmica da gestão. São características tangíveis, mensuráveis, quantitativa ou 

qualitativamente, propostas na forma de questões que abordam processos gerenciais e 

solicitações de resultados. 

A Mandalado MEG (Figura 2.5), que contém os Critérios, simboliza a organização, que 

é um sistema vivo integrante de um ecossistema complexo, com o qual interage e do qual 

depende, adaptável ao ambiente e sugere uma visão sistêmica da gestão organizacional. 

 

Figura 2.5 - Mandala do MEG. 

Fonte:Site da Fundação Nacional da Qualidade. 

http://www.fnq.org.br/avalie-se/solucoes-de-avaliacao
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Para entendimento da funcionalidade do MEGsão apresentados na Tabela 2.3abaixo os 

13 (treze) Fundamentos e os 8 (oito) Critérios de Excelência: 

Tabela 2.3 - Fundamentos e Critérios de Excelência do MEG. 

Fundamentos Critérios 

1. Pensamento sistêmico; 1. Liderança; 

2. Atuação em rede; 2. Estratégia e planos; 

3. Aprendizado organizacional; 3. Clientes; 

4. Inovação; 4. Sociedade; 

5. Agilidade; 5. Informações e conhecimento; 

6. Liderança transformadora; 6. Pessoas; 

7. Olhar para o futuro; 7. Processos e 

8. Conhecimento sobre clientes e mercados; 8. Resultados. 

9. Responsabilidade social;  

10. Valorização das pessoas e da cultura;  

11. Decisões fundamentadas;  

12. Orientação por processos e  

13. Geração de valor.  

Fonte: Esta pesquisa (2015). 

2.10 Definições inerentes à Qualidade 

As definições inerentes à qualidade foram observadas quando da participação da 

empresa de consultoria de segurança do trabalho, no “Programa para Implantação da ISO 

9001:2008 do SEBRAE/AL”, sendo apresentadas algumas destas definições: 

a) Produto / serviço como o resultado de um processo. 

b) Processo como o conjunto de recursos e atividades inter-relacionadas que 

transformam entradas em saídas. 

c) Perdas de qualidade comoas especificações dos clientes não atendidas. 

d) Ações corretivas e preventivas como as ações tomadas após uma causa existente e 

sobre uma causa potencial, respectivamente, com o objetivo de eliminar a causa raiz. 

e) Requisitos como as necessidades ou expectativas dos clientes que são expressas, 

geralmente, de forma implícita ou explícita pelos mesmos. A satisfação dos clientes ocorre 

quando os seus requisitos foram atendidos em relação aos serviços prestados pela empresa. 

f) Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)como o sistema que tem como objetivo dirigir 

e controlar a organização. 

http://www1.fnq.org.br/informe-se/noticias/pilula-do-conhecimento-lideranca
http://www1.fnq.org.br/informe-se/noticias/pilula-do-conhecimento-estrategias-e-planos
http://www1.fnq.org.br/informe-se/noticias/pilula-do-conhecimento-clientes
http://www1.fnq.org.br/informe-se/noticias/pilula-do-conhecimento-sociedade
http://www1.fnq.org.br/informe-se/noticias/pilula-do-conhecimento-informacoes-e-conhecimento
http://www1.fnq.org.br/informe-se/noticias/pilula-do-conhecimento-pessoas
http://www1.fnq.org.br/informe-se/noticias/pilula-do-conhecimento-processos
http://www1.fnq.org.br/informe-se/noticias/pilula-do-conhecimento-resultados
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g) O planejamento da qualidade foi baseado nos objetivos da qualidade e especifica os 

recursos e processos. 

h) O controle da qualidade foi baseado no atendimento aos requisitos. 

i) A garantia da qualidade foi baseada na certeza de que os requisitos da qualidade serão 

atendidos. 

j) A melhoria da qualidade foi observada no aumento da capacidade de atender os 

requisitos da qualidade. 

k) A melhoria contínua foi uma atividade recorrente para aumentar a capacidade de 

atender requisitos. 

l) A missão de uma empresa é sua razão de ser. São suas necessidades sociais e seu foco 

fundamental. 

m) A visão de uma empresa é o estágio que ela deseja atingir no futuro através do 

direcionamento de seus rumos. 

n) Os valores de uma empresa regem os comportamentos e atitudes de seus 

colaboradores. As relações do negócio estão fundamentadas nos valores da empresa. A 

próxima seção descreverá a ferramenta SERVQUAL utilizada para avaliar a percepção dos 

clientes em relação à qualidade do serviço. 

2.11 Instrumento para Avaliar a Qualidade: Abordagem SERVQUAL 

Existem diversos instrumentos para avaliar a qualidade e auxiliar a organização a 

controlar, gerenciar e melhorar os seus produtos e serviços. Neste trabalho, foi utilizado o 

SERVQUAL, que é um dos instrumentos mais adequados no processo de avaliação da 

qualidade do serviço. 

A escala SERVQUAL, proposta por Parasuramanet al. (1985), tem o propósito da 

medição da qualidade do serviço, conforme a satisfação do cliente. Sua composição é de 22 

(vinte e dois) itens que representam 5 (cinco) dimensões e foi inicialmente aplicada em 4 

(quatro) setores de serviços, como: banco de varejo, cartão de crédito, seguros e serviços de 

manutenção (HAMER, 2006). 

Essas dimensões estão enumeradas a seguir, conforme Miguel &Salomi (2004): 

1. Credibilidade – Capacidade de realizar um serviço de forma confiável e precisa e que 

apresente conformidade com a experiência anterior; 

2. Presteza – Pronto atendimento, personalização e cortesia no atendimento;  
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3. Segurança – Competência, cortesia e habilidade dos funcionários em transmitir 

segurança e credibilidade; 

4. Empatia – Atenção especial aos clientes, fácil contato (acessibilidade) e comunicação 

com os clientes; 

5. Tangíveis – A aparência de tudo que é visível ao cliente: instalações físicas, 

equipamentos, funcionários e materiais de comunicação. 

 Esta escala nasceu por meio da realização de uma pesquisa quantitativa realizada com o 

propósito de desenvolver uma ferramenta capaz de medir a qualidade dos serviços através da 

diferença entre percepção e expectativa dos clientes (DARRYL, 2012). Assim, oferecer um 

serviço de qualidade nada mais é do que a conformidade com as expectativas dos clientes. 

Com o propósito de facilitar o entendimento do instrumento SERVQUAL, encontra-se na 

Figura 2.6um esquema de como a qualidade do serviço foi abordada. 

Comunicação 

boca-a-boca

Comunicação 

boca-a-boca
Necessidades 

Pessoais

Necessidades 

Pessoais
Experiências 

Passadas

Experiências 

Passadas

Serviço EsperadoServiço Esperado

Serviço PercebidoServiço Percebido

Prestação do 

Serviço
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Figura 2.6- Modelo para Avaliação da Qualidade. 

Fonte: Adaptado de Parasuramenet al. (1985). 
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Para avaliação dos níveis de qualidade dos serviços entregue ao consumidor, torna-se 

necessária a avaliação dos 5 (cinco)GAPs, que representam as lacunas da discrepância entre 

as expectativas e percepções dos consumidores e gerentes. São eles: 

GAP 1 - Refere-se à lacuna acerca da diferença entre as expectativas do consumidor e a 

percepção gerencial. Existe uma dificuldade por parte dos gerentes compreenderem as 

características que expressam os clientes. 

GAP 2 - Percepção da gerência e especificações do serviço. De acordo com 

Parasuramanet al. (1985), esta lacuna resulta quando os gestores não percebem as 

expectativas do cliente e a empresa não consegue inserir nas especificações oferecidas pelo 

serviço”.  

GAP 3 - Destaca a diferença entre os padrões e especificações da empresa e o que é 

realmente fornecido ao consumidor, ou seja, refere-se à lacuna existente entre o serviço 

entregue e o atendimento às especificações da qualidade. 

GAP 4 - Considera a diferença entre o que é veiculado nos meios de comunicação 

acerca do serviço e o que é realmente fornecido. Neste sentido, podem ser anunciadas 

características de um serviço que podem não ser cumpridas, ocasionando uma distorção nas 

expectativas do consumidor e tendo como resultado uma diminuição na percepção do nível de 

qualidade atribuído ao serviço. 

GAP 5 - Tem como principal foco o cliente. E mensura o serviço esperado e o serviço 

percebido, ou seja, visa atender às expectativas dos clientes sobre o serviço prestado. 

Importante ressaltar que, segundo Parasuramanet al. (1985), os critérios avaliativos 

executados levaram em consideração as diferenças (GAPs) existentes entre as expectativas 

dos usuários e o que é realmente oferecido. Estes critérios, por sua vez, consideraram os 

GAPs como enormes barreiras na tentativa de se alcançar um nível de excelência na prestação 

de serviços. 

Estes critérios confirmam que o SERVQUAL pode ser aplicado a uma grande variedade 

de serviços. Para as respostas, no entanto, é necessário que as pessoas que irão responder 

tenham certo conhecimento e/ou experiência do serviço a ser avaliado. Assim, pode-se dizer 

que o SERVQUAL está limitado a clientes atuais ou antigos (BRITO & VERGUEIRO, 

2010). 

Um dos aspectos mais relevantes na operação de serviços é a mensuração da sua 

qualidade. O instrumento SERVQUAL é um dos mais utilizados para mensuração da 
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qualidade de serviço, sendo muito difundido no meio acadêmico e nas pesquisas sobre este 

tema.  

Nesse contexto, “o trabalho propõe o emprego desse instrumento para avaliação da 

qualidade dos serviços prestados por uma empresa de comercialização de livros e papelaria 

localizada em uma universidade. Os resultados da avaliação indicam que a qualidade dos 

serviços foi negativa, atribuída, principalmente, face a percepção dos clientes em relação a 

alta expectativa sobre os serviços prestados. O trabalho conclui que, embora o estudo tenha 

sido válido em nível exploratório, existe a necessidade de ajustes no instrumento para coleta 

de dados e em uma análise estatística mais detalhada” (MIGUELet al., 2011). 

Nesta seção, o principal objetivo foi descrever o instrumento SERVQUAL na área da 

pesquisa proposta. Além disso, este servirá como suporte para elaboração da solução para o 

problema apresentado. Seguem, portanto, algumas publicações científicas com seus 

respectivos levantamentos: 

a) “Aplicação e Avaliação do modelo SERVQUAL para Analisar a Qualidade do 

Serviço” (PELISSARI, 2011). O modelo SERVQUAL foi satisfatório, pois identificou as 

melhores e piores dimensões. Foi utilizado o modelo SERVQUAL através de pesquisa 

exploratória. 

b) “A aplicação do modelo SERVQUAL para percepção da qualidade da 

Biblioteca Acadêmica” (BRITO & VERGUEIRO, 2010). Os clientes desta biblioteca ficaram 

satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados. Foi utilizado o modelo SERVQUAL 

através de questionários. 

c) “Mensuração da qualidade de serviços através da escala SERVQUAL: sua 

operacionalização no Setor de Serviços Bancários Business-to-Business” (JOHNSTON, 

1995). Os clientes institucionais destes serviços bancários ficaram insatisfeitos com a 

qualidade dos serviços prestados. Foi utilizada a escala SERVQUAL através de 

procedimentos estatísticos. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, é mostrada a metodologiapara a elaboração da pesquisa e os métodos 

e/ou técnicas utilizados. Primeiramente, foi criado um referencial teórico acerca da definição 

de serviços, para o melhor entendimento e adequação deste tema para as necessidades de 

melhorias no âmbito da segurança do trabalho.  

Em seguida, foi realizado o alinhamento das necessidades de melhorias com o modelo 

SERVQUAL. Para isso, foi necessária a aplicação do questionário proposto pelo modelo 

SERVQUAL (que se encontra no Apêndice 1) junto aos clientes que desejaram 

participar.Para essa pesquisa, foramanalisados5 (cinco) clientes do ramo da construção civil e 

os questionários foram aplicados nos clientes, a cada mês, durante 6 (seis) meses, totalizando  

30 (trinta) questionários.Assim foi possível realizar um estudo quali-quantitativo para avaliar 

as percepções dos clientes e gerentes segundo os gaps propostos pelo modelo SERVQUAL, 

aplicando métodos estatísticos para as análises. 

Portanto,através das avaliaçõesforamrealizadas considerações pertinentes e estratégicas 

aosclientes,implantando um cronograma customizado e eficaz das mesmas. Também foram 

evitadas soluções incompletas ou não satisfatórias aos clientes, visto que os clientes esperam 

satisfazer plenamente suas aspirações eque os serviços prestados atinjamníveis de excelência. 

A metodologia desenvolvida pelo Sebrae de Alagoas, utilizada na implementação do 

SGQ, tem como suporte na tratativa dos processos relacionados a clientes o uso da norma 

internacional ABNT NBR ISO 10002:2006 – Gestão da qualidade – Satisfação do cliente – 

Diretrizes para o tratamento de reclamações nas organizações. Esta norma aborda os seguintes 

aspectos do tratamento de reclamações, conforme a ABNT NBR ISO 10002:2006: 

a) Aumento da satisfação do cliente através da criação de um ambiente com foco no 

cliente aberto ao retorno (incluindo reclamações), resolvendo qualquer reclamação, 

recebida e aprimorando a habilidade da organização em melhorar seus produtos e o 

atendimento ao cliente; 

b) Envolvimento e comprometimento da Alta Direção através da adequada aquisição e 

disponibilidade de recursos, incluindo treinamento de pessoal; 

c) Identificação e direcionamento das necessidades e expectativas dos reclamantes; 

d) Disponibilização aos reclamantes de um processo de tratamento de reclamações 

acessível, efetivo e de fácil uso; 

e) Análise e avaliação de reclamações para melhorar o produto e a qualidade de 

atendimento ao cliente; 
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f) Auditoria do processo de tratamento de reclamações; 

g) Análise crítica da eficácia e eficiência do processo de tratamento de reclamações. 

3.1 Caracterização da Empresa Alvo da Pesquisa 

A empresa alvo desta pesquisa tem suas atividades focadas no serviço de consultoria em 

segurança do trabalho,sendo uma das líderes e com maior tempo de atuação na área de 

Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente em Alagoas. 

Atualmente, desenvolve atividades nos segmentos industriais, comerciais, agrícolas, 

agronegócios e de prestação de serviços públicos e privados. Realiza, dentre outros serviços: 

projetos, cursos, treinamentos, programas, laudos, planos, consultorias, assessorias e contratos 

de prestação de serviços, nas áreas de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio 

Ambiente. Focada na qualidade e competitividade, a referida empresa desenvolve as seguintes 

ações para melhoria da qualidade dos serviços prestados: 

a) Participação no Programa de Gestão da Excelência Competitiva - PGEC 

desenvolvido em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - 

SEBRAE desde 10/10/2008; 

b) Participação no Prêmio MPE-Brasil (Prêmio de Qualidade e Competitividade para 

Micro e Pequenas Empresas), antigo Prêmio da Qualidade Alagoana em parceria do 

Movimento Alagoas Competitiva (MAC) e SEBRAE/AL. O MAC iniciou suas atividades em 

9 de dezembro de 2004 sendo a entidade autorizada pela FNQ para utilizar o MEG no estado 

de Alagoas (Fonte: http://www.alagoascompetitiva.org.br/sobre-o-mac/#institucional). 

c) Implantação das Políticas de Qualidade, Responsabilidade Social, Segurança do 

Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente desde 5/3/2012; 

d) Desenvolvimento de atividades conjuntas de Sistema de Gestão da Qualidade – SGQ 

em parceria com a REDEPETRO ALAGOAS, na qual é associada desde 4/6/2012. Esta 

instituição é composta por empresas que prestam serviços terceirizados a Petróleo Brasileiro 

S/A – PETROBRAS;e 

e) Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade visando a melhoria contínua 

de seus processos, tendo como reconhecimento a certificação na norma internacional ABNT 

NBR ISO 9001:2008, prevista para agosto de 2015. Este programa acontece através de 

parceria com o SEBRAE, desde 6/5/2013. 
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3.2 Qualificação da Pesquisa 

A pesquisa se classificou como:trabalhotécnico original, pesquisa exploratória baseada 

em estudo de caso com uma abordagem quali-quantitativa. 

Segundo Rocha, Paulo Felisberto da,em seu livro      Como   fazer   uma        pesquisa   

científica ?  Uma abordagem Teórico-Prática (2002),      a pesquisa exploratória trata da 

abordagemsuperficial do problema com vista a sua exploração, análise e exame. Esta pesquisa 

gera uma maior interação entre pesquisador e objeto da pesquisa. 

Foi realizado um estudo de caso, buscando-se semelhanças comoutros         trabalhos.  

Foram verificadas convergências e divergências, os métodos adotados e os resultados obtidos, 

estabelecendo-se uma procedência desses comportamentos. 

Nossa pesquisa teve uma abordagem tanto: 

- Quantitativa, baseando-se em dados estatísticos e nas relações significativas entre os 

fenômenos obtidos nas diversas formas de pesquisa. 

- Qualitativa, dando ênfase na qualidade do fenômeno e não na intensidade deste, embora não 

despreze a perspectiva quantitativa. 

Dentro da pesquisa aqui relatada, é proposta a avaliação da percepção dos clientes em 

relação a qualidade dos serviços prestados em segurança do trabalho no contexto da 

construção civil, após a empresa adequar seu Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) com 

base na norma ABNT NBR ISO 9001:2008. Os fatores motivadores pelo qual foi escolhido 

este setor foram: 

a) Representatividade de 62% (sessenta e dois por cento) da quantidade total dos 

serviços desenvolvidos pela empresa, objeto dessa dissertação; 

b) Representatividade de 73% (setenta e três por cento) do faturamento dos serviços 

desenvolvidos pela empresa, objeto dessa dissertação e 

c) Altos índices de acidentes do trabalho ocorridos nos últimos 20 (vinte) anos em 

Alagoas e no Brasil. 

3.3 Identificação das Etapas da Pesquisa 

3.3.1 Desenvolvimento e Aplicação do Questionário 

Nesta pesquisa, foi utilizado o Modelo SERVQUAL através de questionário. O 

questionário é um dos instrumentos mais utilizados no processo de avaliação da qualidade do 

serviço.Sendo assim, para realização desta pesquisa foram elaborados dois questionários 
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segundo o modelo SERVQUAL (MARTINSet al., 2012) de 22 (vinte e dois) itens, com 

intuito de captar as expectativas e as percepções dos usuários. 

Primeiramente, para análise das priorizações das dimensões da qualidade, foi 

requisitado que os clientes atribuíssem notas de 0(zero) a 10 (dez) às 5 (cinco) dimensões 

(tangibilidade, credibilidade, presteza, segurança e empatia), podendo totalizar no máximo 50 

pontos. Essas notas foram normalizadas e computadas para que ao final do processo de 

análise obtivesse um rankingdas dimensões da qualidade segundo as notas normalizadas. 

Após a priorização das dimensões da qualidade, conforme a experiência dos clientes, foi 

requisitado que eles criassem um cenário em que uma empresa de segurança do trabalho 

prestasse consultoria de excelente qualidade e que eles ficassem satisfeitos em ser atendidos 

por ela. Em seguida, foi requisitado que cada um dos clientes avaliasse a importância dessa 

empresa possuir todas as qualidades que eles imaginavam, conforme os critérios estabelecidos 

nos 22 (vinte e dois) itens. Caso o cliente sentisse que a característica não era essencial para o 

tipo de serviço, assinalasse 1 (um), caso o cliente sentisse que a característica era essencial 

para o tipo de serviço assinale 5 (cinco). Porém, valores intermediários, entre 1 (um) e 

5(cinco) poderiam ser escolhidos, uma vez que a necessidade de uma característicapode ser 

mediana, dependendo do grau de necessidade dela por parte dos clientes. Para não pressionar 

os clientes participantes da pesquisa, foi explicitado que não existiriam respostas certas ou 

erradas, mas que o importante seria captar a percepção que eles teriam quanto aos serviços 

prestados pelas empresas de segurança do trabalho que seriam de excelente qualidade. 

No segundo questionário,foram abordados os critérios de avaliação, semelhantes ao 

aplicado primeiramente, sobre a empresa de consultoria em segurança de trabalho utilizada no 

estudo de caso. Para cada item foi avaliada a empresa conforme a escala de 1(um) a 5 (cinco), 

sendo que o nível 1 (um) a característica não é essencial para este tipo de serviço e 5 (cinco) a 

característica é essencial para este tipo de serviço. 

Na Tabela 3.1, da próxima página,são apresentadas as questões aplicadas para avaliação 

de satisfação do cliente,adaptadasdo modelo SERVQUAL (MARTINSet al., 2012) com 

22(vinte e dois) itens de avaliação aplicados na empresa de consultoria em segurança do 

trabalho.  
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Tabela 3.1 - Questionário de pesquisa de satisfação do cliente. 

Questões 

1. Empresas prestadoras de serviços de segurança de trabalho devem ter equipamentos de medição 

de riscos ambientais conservados e modernos.  

2. A empresa de segurança de trabalho deve ser de fácil acesso e apresentar um ambiente físico 

confortável e agradável.  

3.  A equipe técnica de profissionais que realiza o serviço de segurança de trabalho veste-se 

adequadamente e apresenta uma boa aparência.  

4. Em uma empresa de segurança de trabalho excelente os materiais relacionados com serviço (ex: 

relatórios, site, dentre outros) são visualmente atrativos e de fácil entendimento.  

5. O gerente comercial deve informar o tempo previsto para envio do orçamento. 

6. Os serviços prestados pela empresa de segurança de trabalho devem ser realizados como 

prometido, não gerando retrabalho.  

7. A empresa de segurança de trabalho deve realizar os serviços no prazo e tempo combinado. 

8. A empresa deve sempre manter os registros atualizados e sem falhas.  

9. Quando o cliente tem problemas, a empresa deve demonstrar interesse em resolvê-los. 

10. Os colaboradores devem estar disponíveis para auxiliar os clientes.  

11. Os colaboradores devem ser prestativos, educados e gentis com os clientes.  

12. A empresa deve manter sempre os clientes informados em relação aos serviços prestados.  

13. A comunicação no atendimento deve ser executada de forma clara e compreensível.  

14.  O profissional que realiza o serviço deve demonstrar conhecimento e competência. 

15. Os colaboradores devem possuir conhecimento para responder aos questionamentos dos clientes 

em caso de dúvidas.  

16. Os clientes devem se sentir seguros durante o atendimento. 

17. Os colaboradores devem transmitir segurança ao darem explicações sobre o serviço prestado.  

18. A empresa de segurança de trabalho deve dar uma atenção individualizada e personalizada ao seu 

cliente. 

19. A empresa deve entender as necessidades específicas dos clientes.  

20. A empresa deve proporcionar preços e condições de pagamento negociáveis e compatíveis com o 

mercado. 

21. Os colaboradores devem demonstrar interesse em atender os clientes. 

22. Os interesses dos clientes devem ser prioritários para a empresa.  

Fonte: Esta pesquisa (2015) 

Após a etapa de elaboração dos questionários, eles foram enviados para os e-mails dos 

clientes que os responderam e devolveram no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da data de 

envio.Foram consultados 5 (cinco) clientes do ramo da construção civil do estado deAlagoas, 

os quais responderam aos questionários enviados. 

3.4 Análise dos Dados 

A análise dos dados busca responder a questão central sobre se existe satisfação das 

necessidades dos clientes, buscando avaliar o grau de discrepância existente entre as 

expectativas e as percepções do cliente com relação ao serviço. Dessa forma, procura-se 

responder à questão: “Será que os clientes perceberam a melhoria da qualidade de serviço da 

empresa com a implementação dos requisitos da Norma ISO 9001:2008? ”. Os dados foram 

analisados e transformados em informações valiosas para futuras tomadas de decisões. 
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Os dados coletados foram tabulados e tratados no MS Excel, onde foi aplicado o Alfa 

de Cronbach para avaliação da confiabilidade da escala adotada, além de ter sido feita a 

análise dos resultados obtidos com a própria aplicação desta escala.
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4 ANÁLISE E RESULTADOS 

Neste capítulo, serádiscutido todo o desenvolvimento das análises dos dados e, 

posteriormente, dos resultados apresentando a discussão sobre as dimensões da qualidade 

utilizando o modelo SERVQUAL. 

4.1 Análise de Confiabilidade da Escala SERVQUAL 

Quando se trabalha com escalas, é necessário saber se esta produz resultados 

consistentes. Desta forma, é indispensável a avaliação de sua validade, a qual refere-se ao 

grau com que a escala utilizada no questionário mede o objetivo para qual ela foi empregada 

para medir, e também a confiabilidade que se define como o grau com que as medições estão 

isentas de erros aleatórios (Hayes, 1995). Portanto, o questionário passará por análise de 

confiabilidade com o objetivo de validar as perguntas em suas dimensões. Para avaliar a 

confiabilidade do mesmo deverá ser utilizado o Alfa de Cronbach (CRONBACH, 1951) que é 

a média de todos os coeficientes possíveis resultantes das diferentes divisões da escala e uma 

das maneiras de julgar o seu valor é dada na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 - Classificação da Confiabilidade do Alfa de Cronbach. 

Valor de Alfa Confiabilidade 

∝≥0,90 Muito Alta 

0,75≤∝<0,90 Alta 

0,60<∝≤0,75 Moderada 

0,30<∝≤0,60 Baixa 

∝≤0,30 Muito Baixa 

Fonte: Adaptado de Freitas& Rodrigues (2005) 

De acordo com a Tabela 4.2, os questionários que apresentem valor superior a 0,6 

podem ser considerados satisfatórios. Porém, quanto maior o valor de alfa maior o grau de 

confiabilidade. Nesse contexto, pode-se observar a partir da Tabela 4.2 que na análise de 

validação referente tanto às dimensões da qualidade separadamente como de toda Escala 

SERVQUAL, o Alfa de Cronbach se apresentou dentro do intervalo de confiança. 

Os valores de alfa calculados mostram que a confiabilidade do questionário foi muito 

alta para dimensão Tangibilidade e alta para as dimensões: Segurança, Empatia e 

Confiabilidade, sendo que a dimensão de Presteza apresentou o menor valor de Alfa ficando 

próximo do limite estabelecido como confiável. 
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A respeito do teste de consistência interna para toda escala SERVQUAL, ou seja, 

considerando os 22 (vinte e dois) atributos, observa-se que o Alfa apresentou um valor igual a 

0,8540, o que indica um bom grau de confiabilidade. Os resultados obtidos para o Alfa de 

Cronbach (CRONBACH, 1951) comprovam que a escala utilizada mostrou-se fiel quando 

utilizada para serviços de segurança do trabalho.  

Tabela 4.2 - Alfa de Cronbach em relação às dimensões e geral. 

Dimensão Coeficiente alfa da Sub Escala  

Tangibilidade 0,9359 

Confiabilidade 0,7549 

Presteza 0,6223 

Segurança 0,8925 

Empatia 0,8874 

Geral 0,8540 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 

4.2 Análise das dimensões da qualidade 

Na segunda etapa do questionário, foi realizada uma avaliação sobre a prioridade 

atribuída a cada dimensão da qualidade quando os serviços forem prestados. Os respondentes 

atribuíram notas de 0 (zero) a 10 (dez) às 5 (cinco) dimensões (tangibilidade, credibilidade, 

presteza, segurança e empatia) totalizando no máximo 50 pontos, quando feito o somatório 

das notas dadas a cada dimensão. Estas informações são apresentadas percentualmente na 

Tabela 4.3.  
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Tabela 4.3–Percentual de Importância das 5 (cinco) Dimensões 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 

Observa-se na Tabela 4.3 que as dimensões 4 (Segurança) e 1 (Tangibilidade) 

obtiveram os maiores percentuais, conforme os valores coletados a respeito do grau de 

importância das dimensões. Na ordem decrescente: Segurança, com percentual igual a 

28,43%; Tangibilidade, com 28,00%; Credibilidade com 27,71%; Presteza com 8,00% e 

Empatia com 7,86%.  

Portanto, as dimensões que alcançaram maiores percentuais para os clientes de 

empresas prestadoras de serviços de segurança de trabalho devem receber maior atenção.São 

nessas dimensões que a gerência deve priorizar seus esforços para melhorar a qualidade do 

serviço e garantir a satisfação dos seus clientes. A importância das dimensões varia por 

cliente. Apesar das diferenças, a dimensão Segurança é avaliada como a mais importante.  

Este resultado demonstra que nos serviços de segurança de trabalho, é importante que 

estes sejam ofertados de forma segura pelo profissional que os realiza e que os mesmos 

tenham habilidade na execução.  

Ainda a respeito da importância atribuída às dimensões da qualidade para os clientes 

dos serviços de segurança do trabalho, buscou-se classificar dentre as 5 (cinco) dimensões 

quais seriam: a mais importante, a segunda mais importante, e a menos importante, conforme 

a Tabela 4.4. 

 

 

 

 

 

Dimensões Descrição % 

Tangibilidade 1. O estado de conservação dos equipamentos de medição dos riscos 

ambientais, a aparência e higiene do profissional que realiza o serviço e as 

condições de pagamentos.  

28,00 

Credibilidade 2. Capacidade de executar o serviço no tempo prometido e com eficiência  27,71 

Presteza 3. Boa vontade e disposição dos colaboradores na solução das pendências do 

cliente perante os órgãos oficiais e a sociedade. 

8,00 

Segurança 4. O domínio das informações e segurança do profissional que realiza o 

serviço contratado.  

28,43 

Empatia 5. Preocupação e atenção com o tratamento dado ao cliente em todas as etapas 

do serviço.  

7,86 

Total  100,00 
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Tabela 4.4 - Classificação das Dimensões. 

Dimensões % da 1ª mais 

importante 

% da 2ª mais importante % menos importante 

Tangibilidade 20,00 31,43 0,00 

Credibilidade 37,14 48,57 2,86 

Presteza 0,00 0,00 40,00 

Segurança 42,86 20,00 0,00 

Empatia 0,00 0,00 57,14 

Totais 100,00 100,00 100,00 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 

Verifica-se que na classificação das dimensões da qualidade por grau de importância, a 

dimensão Segurança foi considerada como a mais importante entre os respondentes com 

42,86% do total, o que enfatiza a grande importância atribuída a essa dimensão. 

 As dimensões Tangibilidade e Credibilidade tiveram uma considerável avaliação da 

dimensão mais importante, embora não sendo as que possuem maior valor, tiveram um alto 

grau de importância para os clientes. 

A dimensão Credibilidade foi considerada como a segunda mais importante, 

acompanhada pela dimensão de tangibilidade que possuiu alta importância, embora não sendo 

a segunda mais importante.  

A dimensão Empatia, que se refere a critérios como cuidado e à atenção individualizada 

dedicada aos clientes, foi considerada como a menos importante com o percentual de 57,14%, 

sendo seguida pela dimensão Presteza que também apresentou alto percentual.  

Dessa maneira, torna-se fundamental priorizar as melhorias nas dimensões que foram a 

mais importante e a segunda mais importante.  

Assim as melhorias na qualidade da dimensão Segurança devem ser feitas em primeira 

ordem, para que a empresa consiga prestar um serviço de qualidade na percepção dos clientes.  

A dimensão de Credibilidade também tem que ter uma priorização nas ações de 

melhorias, visto que ela é a segunda dimensão mais importante.  

Embora não figurando nem como a mais importante, nem como a segunda mais 

importante, a dimensão de Tangibilidade tem que ser levada em consideração nas ações em 

prol da melhoria da qualidade no serviço prestado, uma vez que essa dimensão teve alto 

percentual tanto na análise da dimensão mais importante, quanto na análise da segunda 

dimensão mais importante.  
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Já para as dimensões Presteza e Empatia, por possuírem altos percentuais na análise das 

dimensões menos importantes, não devem ser priorizadas nas ações de melhoria da qualidade, 

uma vez que os clientes se sentem satisfeitos com o serviço atualmente prestado. 

A Figura 4.1 mostra a distribuição percentual das dimensões segundo a ordem ou 

importância. 

No item 4.4, deste capítulo, comparamos os resultados da presente dissertação com 

outros trabalhos, quanto às avaliações das dimensões realizadas pelos clientes.  

 
Figura 4.1 - Dimensão mais importante, a segunda mais importante e a menos importante da qualidade. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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4.3 Aplicação da Escala SERVQUAL 

Depois de validada a escala SERVQUAL, foi necessária a avaliação dos resultados da 

aplicação da ferramenta para clientes de empresas que prestam serviço de segurança do 

trabalho. O objetivo da utilização do SERVQUAL foi a identificação de todos os gaps 

negativos que mostram quais atributos apresentam um grau significativo de insatisfação dos 

clientes com o serviço prestado e a necessidade de melhoria da qualidade. Os dados coletados 

a partir da avaliação dos questionários aplicados, que foram constituídos de 22 (vinte e dois) 

itens para expectativas e 22 (vinte e dois) itens para percepção, se encontram na Tabela 4.5, 

que compõe os gaps e desvios padrões de cada variável, onde: P = Percepção;E = 

Expectativa; G = Gap;eDP = Desvio Padrão. 

Tabela 4.5 - Resultado dos Gaps de todos os Respondentes. 

Dimensão 

Atributos 

Avaliados 

pelos 

Clientes 

 

Percepção 

(P) 

 

Expectativa 

(E) 

Gap 

(G) 

Desvio 

Padrão 

(DP) 

T
a

n
g

ib
il

id
a

d
e 

1 4,057 3,914 0,143 0,879 

2 4,057 3,971 0,086 0,818 

3 4,057 3,971 0,086 0,818 

4 4,000 3,914 0,086 0,818 

C
o

n
fi

a
b

il
id

a
d

e
 

5 4,000 3,886 0,114 0,796 

6 4,000 3,857 0,143 0,810 

7 4,257 3,857 0,400 0,775 

8 4,257 4,486 -0,229 0,646 

9 4,257 4,629 -0,371 0,770 

P
re

st
ez

a
 10 4,257 4,829 -0,571 0,698 

11 4,257 4,629 -0,371 0,942 

12 4,257 4,600 -0,343 0,765 

13 4,171 4,714 -0,543 0,741 

S
eg

u
ra

n
ça

 

14 4,286 4,514 -0,229 0,770 

15 4,286 4,543 -0,257 0,817 

16 4,286 4,514 -0,229 0,770 

17 4,286 4,486 -0,200 0,759 

E
m

p
a

ti
a

 

18 4,143 4,486 -0,343 0,684 

19 4,171 4,486 -0,314 0,676 

20 4,171 4,229 -0,057 0,906 

21 4,143 4,486 -0,343 0,639 

22 4,143 4,457 -0,314 0,631 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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Os gaps referentes à tangibilidade representam para a EEC uma oportunidade de 

melhoria muito importante quanto às reformas necessárias nas suas instalações físicas para 

maior conforto dos seus clientes. 

Os gaps referentes à confiabilidade representam para a EEC uma oportunidade de 

melhoria muito importante quanto à credibilidade e precisão dos seus serviços vistas pela 

ótica de seus clientes. 

Os gaps referentes à presteza representam para a EEC uma oportunidade de melhoria 

muito importante quanto ao atendimento personalizado que a EEC deve dar aos seus clientes. 

Os gaps referentes à segurança representam para a EEC uma oportunidade de melhoria 

muito importante quanto à qualificação, habilitação e capacitação dos colaboradores da EEC 

diante de seus clientes. 

Os gaps referentes à empatia representam para a EEC uma oportunidade de melhoria 

muito importante quanto ao aumento da acessibilidade dos colaboradores da EEC em relação 

aos seus clientes. 

Nos Apêndices 4, 5 e 6 se encontram, respectivamente, os seguintes formulários para: 

Acompanhamento de Reclamações(Anexo A – RQ-11), Acompanhamento de Reclamações  

(Anexo B – RQ-12)  e Tratamento de Reclamações de Pequenas Empresas. 

Desta forma, de acordo com os gaps calculados, através da percepção e expectativa, 

observa-se que as expectativas foram atendidas para 7 (sete) atributos, que possuem seus 

respectivos gaps positivos, sendo os 4 (quatro) de tangibilidade e 3 (três) de 

confiabilidade.Assimcomprova-se que os clientes estão satisfeitos com a aparência das 

instalações físicas, equipamentos e materiais utilizados, assim com a capacidade de prestar o 

serviço no tempo prometido de forma confiável.  

O item 7 (realização dos serviços prestados no tempo e prazo esperados) apresentou o 

maior gap positivo, que foi de 0,400. 

Os demais atributos apresentaram gaps negativos, ou seja, as expectativas foram 

maiores do que a percepção do serviço prestado.  

Enfatiza-se estes atributos, pois o alcance da satisfação dos clientes depende de suas 

melhorias e a implementação da gestão da qualidade tem que ser direcionada para estes.  

Pode-se identificar que os 3 (três) atributos com maiores gaps negativos estão incluídos 

na dimensão Presteza, o que indica que os clientes não estão satisfeitos com atenção e vontade 

de ajudar os clientes por parte da empresa de segurança do trabalho.  

Destaca-se os seguintes gaps: 
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a) 10 (gap = - 0,571), significa que os funcionários estão sempre dispostos a ajudar o cliente. 

b) 13 (gap = -0,543), significa que a comunicação do atendimento é clara e compreensível.  

Nota-se que os requisitos vinculados à dimensão Segurança apresentaram um dos 

menores gaps negativos, o que demonstra que por mais que essa dimensão precise ser 

direcionada para melhoria na qualidade, os clientes não apresentaram um alto grau de 

insatisfação, visto que essa dimensão foi consideradade maior importância em relação às 

demais. 

É importante destacar que nenhuma das médias dos atributos verificados obteve o gap 

superior a 1, isso pode sugerir que nesses gaps a percepção de qualidade dos clientes supera 

as expectativas criadas por eles mesmos.  

A satisfação dos clientes está diretamente relacionada ao alcance da sua 

expectativa.Nesse contexto, todos os esforços devem ser direcionados para os maiores gaps 

negativos.  

É possível identificar, através das médias das percepções, o desempenho de cada 

atributo avaliado pelo cliente. Os que apresentam as menores médias são definidos como os 

mais críticos na prestação do serviço. 

Como foi observado anteriormente a maioria dos gaps são negativos.Isto significa que 

esses atributos estão inferiores as expectativas dos clientes e precisam ser melhorados. Os 

positivos estão superiores ao que o consumidor espera.  

Desta forma, para uma análise mais específica de cada questão abordada foi 

desenvolvido o método dos quartis, que tem o intuito de classificar os itens dos questionários 

em 4 (quatro) parâmetros de diferentes importâncias.  

A partir das análises dos gaps pode-se classificar os itens críticos em ordem de 

prioridade e definir o grau de importância e insatisfação referentes às percepções e as 

expectativas dos clientes.  

Considerando o fato de que a maioria dos gapssão negativos, e por isso são 

considerados críticos, se faz necessária a mensuração de quais itens devem ser ajustados com 

prioridade e urgência para não prejudicar a satisfação dos clientes em relação ao prestador do 

serviço.  

A Figura 4.6 apresenta o grau de importância e de insatisfação referentes às percepções, 

expectativas e dos clientes questionados.  
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Tabela 4.6 - Análise de Quartil para os Gaps. 

 
Fonte: Esta pesquisa (2015). 

Com a divisão em quartis, os valores do 1° (primeiro) quadrante correspondem aos gaps 

com valores inferiores a -0,343, estes são avaliados como prioridade crítica.  

Os valores do 2° (segundo) quadrante correspondem aos gaps cujos valores são 

inferiores a -0,229 superiores a -0,343 e são classificados como prioridade alta.  

Observam-se na Tabela 4.7 os gaps que foram selecionados como de prioridade crítica.  

 

 

 

 

 

 

 

Item Média  Dimensão Prioridade Crítica 

10 -0,571 Presteza Os funcionários devem estar sempre dispostos a 

ajudar os clientes. 

13 -0,543 Presteza A comunicação no atendimento deve ser executada 

de forma clara e compreensível. 

9 -0,371 Confiabilidade Quando o cliente tem problemas, a empresa deve 

demonstrar o interesse em resolvê-los. 

11 -0,371 Presteza Os funcionários devem ser prestativos, educados e 

gentis com os clientes. 

12 -0,343 Presteza A empresa deve manter sempre os clientes 

informados em relação aos serviços prestados. 

18 -0,343 Empatia A empresa deve proporcionar uma atenção 

individualizada e personalizada ao seu cliente 

21 -0,343 Empatia Os funcionários dever demonstrar interesse em 

atender os clientes. 
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Tabela 4.7 - Detalhamento das prioridades a partir da análise dos gaps. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 

Portanto, os atributos especificados na Tabela 4.7 estão voltados tanto para as 

prioridades críticas das percepções quanto para as das expectativas.  

São os serviços que os clientes criam ótimas expectativas e percebem um baixo 

desempenho de acordo com as suas percepções e são justamente esses que merecem 

investimentos de tempo e recursos para a melhoria da qualidade.  

 

4.4 Comparação dos resultados obtidos com outros trabalhos correlatos 

         Os resultados demonstrados na Dissertação (Mestrado) de FOFAN, ANGELA 

CRISTINA (2011) foram obtidos a partir do modelo de Kano, identificando atributos que 

elevaram a satisfação do cliente em uma Empresa de Serviços.  

 

         Comparando com nossos resultados, podemos citar: 

 

1) Apenas poucas ações são consideradas difíceis para implantar e de pequeno valor para a 

diminuição do desempenho da Empresa Estudo de Caso.  

 

2) 40% (quarenta por cento) das respostas dos clientes especificaram atributos  obrigatórios, 

que foram obtidos a partir de um total de: 200 respostas de 10 clientes e 20 atributos diversos. 

Deixando claro que a Empresa Estudo de Caso deve melhorar a qualidade e desempenho.  

 

3) 30% (trinta por cento) das questões realizadas demonstram que  a satisfação dos clientes 

está diretamente relacionada com o nível de desempenho dos serviços prestados  pela 

Empresa Estudo de Caso.  

 

         Os resultados demonstrados na Dissertação (Mestrado) de BARROS FILHO, JOÃO 

PAES DE (2006) foram obtidos a partir dos fatores críticos de sucesso aplicados a uma 

Empresa Estudo de Caso (EEC) que é uma grande empresa distribuidora de energia elétrica. 

 

         Comparando com nossos resultados, podemos citar: 

 

1) Promoção de uma sistemática de fluxo contínuo e automático     de informações 

bidirecionais sobre os principais aspectos envolvidos na EEC aos clientes corporativos 

privados.  

 

2) Baixo grau de entendimento dos clientes corporativos privados quanto aos motivos de 

eventuais distúrbios no fornecimento de energia elétrica.  

 

3) Melhoria da performance da EEC relacionada à tecnologia dos equipamentos utilizados na 

manutenção. 
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4) Responsabilidade atribuída pelos clientes corporativos privados à EEC pela interrupção no 

fornecimento de energia elétrica. Independentemente, de culpa ou não da EEC. 

 

5) Clientes corporativos privados: 

 

- Acham mais prejudicial uma oscilação de tensão que uma interrupção no fornecimento de 

energia elétrica.  

 

- Consideram pequeno o tempo de aviso de reparo na rede elétrica. 

 

- Dão mais importância aos atributos rapidez no restabelecimento de energia elétrica.  

 

- Dão mais importância quanto aos objetivos de desempenho a qualidade no fornecimento de 

energia elétrica. 

 

 

         Os resultados demonstrados na Dissertação (Mestrado) de SIMÕES, MARIA 

QUINELATO MELO (2006) foram obtidos a partir da gestão da qualidade em serviços 

através da aplicação da escala SERVQUAL em uma Empresa Estudo de Caso (EEC) de Call 

Center. 

 

         Comparando com nossos resultados, podemos citar: 

 

1) Os clientes citaram como a mais importante a dimensão confiabilidade.  

 

2) Maior atenção que a EEC deve ter quanto a dimensão tangibilidade, apesar de ter sido 

classificada como sem importância pelos clientes. 

 

3) Percepção da Gerência da EEC quanto a dimensão confiabilidade.  

 

4) A EEC deverá desenvolver as dimensões da qualidade de acordo com as perspectivas de 

seus clientes. 
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5 PLANO DE AÇÃO (PA) - RECOMENDAÇÕES 

As análises resultantes das pesquisas aplicadas nos 5 (cinco) clientes, geraram a 

necessidade de se propor um Plano de Ação (PA), devidamente estruturado, que se encontra 

nos Apêndices 2 e 3.  

Tomando como base, por exemplo, o ciclo PDCA, ao se trabalhar a fase “C” relativa ao 

controle dos processos, é de suma importância que a organização gere Planos de Ações (PAs), 

relativos a fase “A”. Estes Planos devem ser compatíveis com as não conformidades e/ou 

oportunidades de melhorias detectadas nos processos. 

Desta maneira, o objetivo da utilização do SERVQUAL foi a identificação de todos os 

gaps negativos que mostram quais atributos apresentam um grau significativo de insatisfação 

dos clientes com o serviço prestado e a necessidade de melhoria da qualidade.  

As dimensões de confiabilidade, presteza, segurança e empatia apresentaram gaps 

negativos, ou seja, as expectativas foram maiores do que a percepção do serviço prestado. 

Enfatiza-se estas dimensões, pois o alcance da satisfação dos clientes depende de suas 

melhorias e a implementação da gestão da qualidade tem que ser direcionada para estes. 

A satisfação dos clientes está diretamente relacionada ao alcance das suas expectativas. 

Nesse contexto, todos os esforços devem ser direcionados para os maiores gaps. 

Através das análises dos dados levantados anteriormente, e consolidados através do PE 

– Planejamento Estratégico, em abril de 2015, foi observado que a maioria dos gaps são 

negativos, e por isso são considerados críticos.  

Isto significa que esses atributos estão inferiores as expectativas dos clientes e precisam 

ser melhorados, tornando necessária a mensuração de quais itens deveriam ser ajustados com 

prioridade e urgência para não prejudicar a satisfação dos clientes em relação ao prestador do 

serviço.  

Pode-se identificar que os 3 (três) atributos com maiores gaps negativos, selecionados 

hierarquicamente de acordo com a prioridade crítica, estão incluídos nas seguintes dimensões 

e respectivo Plano de Ação (PA), utilizando-se o documento RQ 23 – Plano de Ação do PE 

para esta estruturação. 

Todo o processo de implementação da ISO 9001:2008foi conduzido por um consultor  

do SEBRAE e, principalmente, pela metodologia do brainstorming. 

Ressalta-se, que por uma questão de ética em pesquisa, quando da aplicação do 5W2H, 

foram omitidos os valores relacionados ao “How Many” que diz respeito ao “Quanto Custa”.
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5.1 Plano de Ação (5W2H) 

5.1.1 Problema / Oportunidade: Presteza 

Quando os clientes não estão satisfeitos com a atenção e vontade dos colaboradores da Empresa em ajudá-los. Nem com a comunicação no 

atendimento, que deve ser clara e compreensível. Segue na Tabela 5.1 abaixo o respectivo Plano de Ação (PA). 

Tabela 5.1 - Plano de ação para o Problema/Oportunidade Presteza. 

O que fazer ? Por quê fazer ? Quem ? Quando ? Onde ? Como ? 

1) Implantar e/ou 

aprimorar um sistema 

de comunicação mais 

eficaz entre a empresa 

e o cliente, sempre 

informando os 

serviços a serem 

prestados. 

- Para mitigar 

problemas de 

comunicação entre a 

empresa e o cliente. 

- Gerente Comercial 

da empresa. 

- Até 30/9/2015. - No Serviço de 

Atendimento ao 

Cliente (SAC) através 

do sistema 

SERVQUAL. 

- Adequação e/ou 

customização da 

prática atual de 

atendimento ao 

cliente 

2) Realizar 

treinamentos 

periódicos nas áreas: 

Relações Humanas e 

Boas Práticas 

Educacionais no 

Ambiente de 

Trabalho para os 

colaboradores serem 

mais proativos, 

educados e gentis 

com os clientes. 

- Para que os 

colaboradores possam 

ser mais proativos, 

educados e gentis 

com os clientes.  

- Gerente de Recursos 

Humanos. 

- Definir cronograma 

de treinamentos 

periódicos (Plano 

Anual de 

Capacitações) até 

30/9/2015. 

 

- Na Sala de 

Treinamentos da 

própria empresa. 

- Treinamentos 

presenciais e/ou a 

distância. 
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3) A empresa deve 

estar sempre 

atualizada com as 

novas tendências de 

mercado. 

- Para evitar o 

obsoletismo 

tecnológico e 

operacional 

- Diretor Técnico – 

Comercial. 

- Iniciar sistemática 

até 30/9/2015. 

- Nas pesquisas e 

tendências do próprio 

mercado consumidor. 

Observando as 

empresas 

concorrentes, 

fazendobenchmarking. 

- Através de: 

pesquisas via internet 

e com os clientes, 

participações em 

feiras, exposições, 

workshops, 

congressos e 

seminários. E passar a 

observar o mercado, 

de forma mais 

apurada. 

4) Melhorar a coleta e 

registro das 

reclamações dos seus 

clientes. 

- Para otimizar a 

sistemática atual de 

coleta e registro das 

reclamações. Pois, 

atualmente, está 

ineficiente. 

- Diretor 

Administrativo. 

- Otimizar sistemática 

até 30/9/2015. 

- Na própria empresa, 

adequando a 

sistemática interna 

para coleta e registro 

das reclamações. 

- Criar procedimentos 

escritos e 

digitalizados para a 

nova sistemática, 

considerando: 

- Acusar o 

recebimento da 

reclamação do cliente. 

Caso ela não seja feita 

pessoalmente, uma 

ligação telefônica ou 

e-mail é suficiente. 

- Avaliar se a 

reclamação é válida, 

seu possível impacto 

e quem é a melhor 

pessoa para tratá-la. 

- Resolver, o mais 

breve possível, ou 

fazer mais 

investigações da 

reclamação e então 

tomar uma decisão 

sobre o que fazer com 

ela e agir 

rapidamente. 
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- Informar ao cliente 

sobre o que se 

pretende fazer com 

relação à reclamação 

e avaliar a resposta do 

mesmo. É possível 

que a ação satisfaça o 

cliente? Se sim, agir 

rapidamente para 

tomar a ação que 

atenda da melhor 

maneira possível, a 

expectativa do cliente, 

tendo em mente as 

boas práticas da 

Empresa. 

- Quando tudo que era 

possível já estiver 

sido feito para 

resolver a reclamação, 

informar ao cliente e 

registrar o resultado. 

Caso a resolução da 

reclamação ainda não 

satisfaça o cliente, 

explicar a decisão e 

oferecer outras 

possíveis ações 

alternativas. Nunca 

deixar de retornar e 

dar satisfação ao 

cliente, seja a 

reclamação 

solucionada ou não. 

- Considerar as 

diretrizes da norma 

ABNT NBR ISO 

10.002:2006 – Gestão 
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da Qualidade – 

Satisfação do Cliente 

– Diretrizes para 

Tratamento de 

Reclamações nas 

Organizações. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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5.1.2 Problema / Oportunidade: Confiabilidade 

Quando o cliente tem problemas, a Empresa deve demonstrar interesse em resolvê-los. Segue na Tabela 5.2 abaixo o respectivo Plano de Ação 

(PA). 

Tabela 5.2 - Plano de ação para o Problema/Oportunidade Confiabilidade. 

O que fazer ? Por quê fazer ? Quem ? Quando ? Onde ? Como ? 

1) Manter o mesmo 

padrão de qualidade 

dos serviços que serão 

entregues ao cliente 

do que foi ofertado. 

- Para gerar certeza e 

satisfação no cliente 

quando do 

recebimento dos 

serviços. 

- Diretor Técnico – 

Comercial. 

- Até 30/9/2015. - No Serviço de 

Atendimento ao 

Cliente (SAC) através 

do sistema 

SERVQUAL. 

- Através do 

estabelecimento de 

“padrão adequado” de 

qualidade para 

entrega dos serviços 

aos clientes. 

2) Utilizar a Norma 

ABNT NBR ISO 

10.002:2006 – Gestão 

da Qualidade – 

Satisfação do Cliente 

– Diretrizes para 

Tratamento de 

Reclamações nas 

Organizações. 

- Porque esta Norma 

define diretrizes para 

o tratamento de 

reclamações nas 

organizações. 

- Diretor Técnico – 

Comercial. 

- Até 30/9/2015. - No Comitê do 

Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) da 

empresa. 

- Revisando o 

documento IT_PS - 

02 – que trata do 

Tratamento de 

Reclamações para 

Pequenas 

Empresas.rev.00 e o 

próprio SEVQUAL. 

3) Identificar as Não 

Conformidades (NCs) 

reais e potenciais 

relacionadas ao 

atendimento dos 

clientes. Utilizar o 

documento PD_PS-03 

– que trata do 

Controle de Produtos 

Não Conformes, Ação 

Corretiva e 

Preventiva.rev.00. 

- Para melhorar o 

nível de percepção 

dos clientes. 

- Diretor Técnico – 

Comercial. 

- Concluir revisão e 

implementação até 

30/9/2015. 

- No Comitê do 

Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) da 

empresa. 

- Revisando e 

implementando o 

PD_PS-03 – que trata 

do Controle de 

Produtos Não 

Conformes, Ação 

Corretiva e 

Preventiva.rev.00 e o 

próprio SEVQUAL. 

 

- Considerar os 

seguintes exemplos: 

- Quando a empresa 
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tiver aumento do 

número de 

reclamações dos 

clientes com relação 

ao prazo de entrega 

dos serviços, devemos 

considerar o aumento 

do número de 

reclamações como 

uma causa real. 

- Quando a produção 

do Departamento 

Técnico da empresa 

estiver abaixo do que 

a demanda mensal de 

Ordens de Serviços 

(OS) abertas, ocorreu 

um excesso de 

processos não 

atendidos no mês. 

Neste caso, devemos 

considerar o excesso 

de processos não 

atendidos como uma 

causa real. 

- Quando as legendas, 

dos documentos a 

serem entregues aos 

clientes, não 

estiverem 

identificadas, 

devemos também 

considerar as que não 

foram evidenciadas 

como uma causa real. 

Fonte: Esta pesquisa (2015). 
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5.1.3 Problema / Oportunidade: Empatia 

Capacidade do colaborador da Empresa de se colocar no lugar do cliente. Segue na Tabela 5.3 abaixo o respectivo Plano de Ação (PA). 

Tabela 5.3 - Plano de ação para o Problema/Oportunidade Empatia. 

O que fazer ? Por quê fazer ? Quem ? Quando ? Onde ? Como ? 

1) Proporcionar uma 

atenção individualizada e 

personalizada junto aos seus 

clientes. 

- Devido a 

necessidade de tratar 

informações dos 

clientes de maneira 

“customizada” e 

“particularizada”. 

Todo cliente gosta de 

atenção! 

- Gerente de 

Recursos Humanos. 

- Até 30/9/2015. - No Serviço de 

Atendimento ao 

Cliente (SAC) 

através do sistema 

SERVQUAL. 

- Através de 

treinamentos internos 

direcionados a 

mudança de 

comportamento dos 

colaboradores que 

trabalham no 

atendimento aos 

clientes. 

2) Implementar as análises 

críticas mensais, 

complementando as análises 

críticas anuais previstas nas 

ações do SGQ. Sempre em 

busca da melhoria contínua. 

- Para reduzir a 

periodicidade das 

análises críticas pela 

Diretoria da empresa 

(item 5.6 da Norma 

ABNT NBR ISO 

9001:2008), 

anteriormente 

previstas, somente 

para acontecerem 

anualmente. 

- Diretor Técnico – 

Comercial. 

- Até 30/9/2015. - No Comitê do 

Sistema de 

Gestão da 

Qualidade (SGQ) 

da empresa. 

- Alterando a 

sistemática descrita no 

Manual da Qualidade 

da empresa. 

3) Implementar sistemática 

de Tratamento de 

Reclamações de Clientes 

através da IT_PS – 02 – que 

se refere ao Tratamento de 

Reclamações em Pequenas 

Empresas, levando em 

consideração a Norma 

ABNT NBR ISO 

- Porque estes 

documentos definem 

diretrizes para o 

tratamento de 

reclamações nas 

organizações. 

- Diretor Técnico – 

Comercial. 

- Até 30/9/2015. - No Comitê do 

Sistema de 

Gestão da 

Qualidade (SGQ) 

da empresa. 

- Revisando o 

documento IT_PS - 02 

-que se refere ao 

Tratamento de 

Reclamações em 

Pequenas 

Empresas.rev.00 e ao 

próprio SEVQUAL. 

- Considerando colocar 
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10.002:2006 – Gestão da 

Qualidade – Satisfação do 

Cliente – Diretrizes para o 

Tratamento de Reclamações 

nas Organizações. 

nos textos e 

documentos 

(relatórios, notas 

fiscais, faturas, 

pareceres, laudos, 

programas, dentre 

outros)a serem 

enviados para os 

clientes, a seguinte 

mensagem: “Sua 

satisfação é importante 

para nós. Por favor, 

fale conosco se você 

não estiver satisfeito. 

Nós gostaríamos de 

sempre atendê-lo 

bem”.  

Fonte: Esta pesquisa (2015). 

 

Com a implementação da ISO 9001:2008, A EEC teve excelentes ganhos tais como: maior valorização de sua imagem perante seus clientes; 

incremento competitivo em relação à concorrência; maior motivação de seus colaboradores; redução de retrabalhos; aumento da eficiência e eficácia 

de seus serviços e aumento do lucro líquido. 

Uma das principais limitações encontradas nessa Dissertação tange a pequena quantidade de clientes utilizados para análise do modelo 

SERVQUAL. Isso se deve à dificuldade em captar clientes que tenham interesse em colaborar com pesquisas através de questionários. Embora os 

clientes tenham respondido aos questionários de forma correta, a aplicação de questionários deste tipo, via e-mail, pode gerar inconsistências nas 

respostas devido ao possível mau entendimento dos respondentes. 



Capítulo 6                                                                                                                                                  

Conclusões 

 

6 CONCLUSÕES 

Foi gerada uma estrutura planejada advinda de dados estruturados, de acordo com 

problemas / oportunidades, que resultará em soluções com ganhos diretos para a EEC e seus 

clientes. Quanto ao alcance do objetivo geral que foi avaliar a qualidade percebida pelos 

clientes, consideramos que o mesmo foi devidamente atingido.  

E que os objetivos específicos, definidos quantoa percepção da satisfação dos clientes, 

também foram atingidos, com algumas limitações comentadas nesta conclusão.  

Dentre as 5 (cinco) dimensões da qualidade analisadas, de forma coerente, 

identificamos 3 (três) delas que são: “presteza”, “confiabilidade” e “empatia”, como sendo as 

diretamente relacionadas a obtenção da satisfação dos clientes.  

As análises e discussões dos resultados destas 3 (três) dimensões da qualidade 

possibilitaram diagnosticar problemas / oportunidades de melhoria, propondo Planos de 

Ações (PAs) específicos no tratamento direcionado as causas. 

Os principais resultados encontrados com a análise da qualidade proposta pelo modelo 

SERVQUAL dos clientes em relação à EECforam a identificação dos seguintes fatores: 

a) Positivos: Equipamentos e materiais adequadose 

b) Negativos: Colaboradores da empresa devem ser mais atenciosos e com mais vontade 

em ajudar os clientes.  

Considerando os resultados obtidos, é possível prover recomendações referentes à 

priorização de ações que devem ser tomadas. Dessa forma, o fator mais crítico e que merece 

maior atenção da EEC é a forma como ela se relaciona com seus clientes, através da vontade 

em ajudá-los, de forma clara e compreensível e com o máximo de presteza.  

Com base nessas avaliações, a EEC deverá adotar um canal de comunicação mais 

efetivo com seus clientes, utilizando-se de meios informatizados e redes sociais, para 

melhorar o relacionamento com os mesmos. Para tal finalidade poderá ser implantada uma 

ferramenta de CostumerRelationship Management (CRM) a fim de estreitar a relação 

empresa-cliente. 

Como sugestão para trabalhos futuros, seria de grande relevância a utilização da 

metodologia proposta nesta Dissertação em clientes de outras áreas de atuação, tais como: 

comercial, industrial, prestação de serviços ou agrícolas.  

Seria interessante, também, um trabalho futuro sobre os “impactos da adoção das ações 

de melhoria da qualidade, para analisar se as proposições sugeridas por essa pesquisa foram 

realmente efetivas e melhoraram a percepção da qualidade dos clientes em relação à EEC”. 
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APÊNDICE 1 –  

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

UTILIZANDO O MODELO SERVQUAL 

 

1ª)PARTE: 

 

 

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO(A) CLIENTE  

UTILIZANDO O MODELO SERVQUAL  

ATRAVÉS DE QUESTIONÁRIO 

 

 

Número: 

 

RQ - 32 

 

Data: 

 

 

Requisito da Norma ISO 9001:2008 –  

8.2.1 (ver também 5.2 e 7.2.3) 

Revisão: 00 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) CLIENTE 

 

Razão Social:  

Prezado(a) Cliente, sua satisfação é nossa meta. Gostaríamos de conhecer melhor seu nível 

de satisfação atual com os serviços prestados pela nossa CONSULTORIA EM 

SEGURANÇA DO TRABALHO. Por gentileza, responda os questionários das próximas 

páginas. 



Apêndice 

 

2ª)PARTE: 

 

INSTRUÇÕES: Se encontram abaixo 5(cinco) características de empresas 

prestadoras de serviços de segurança do trabalho e os respectivos serviços oferecidos pelas 

mesmas. Prezado(a) cliente, para você, qual o grau de importância de cada uma delas? Você 

terá 100 (cem) pontos para dividir entre as 5 (cinco) características, de acordo com o grau de 

importância dado por você a cada uma delas. Por gentileza, depois que colocar todos os 

pontos nas respectivas características confira se a soma total da pontuação foi 100 (cem) 

pontos. 

 

DESCRIÇÃO NOTA 

1. O estado de conservação dos equipamentos de medição dos riscos ambientais, a 

aparência e higiene do profissional que realiza o serviço e as condições de 

pagamentos.  
 

2. Pontualidade e eficiência do serviço prestado. 
 

3. Boa vontade e disposição dos colaboradores na solução das pendências do cliente 

principalmente perante os órgãos oficiais e a sociedade.  

4. O domínio das informações e a habilidade dos profissionais em transmitir 

segurança nos serviços prestados.   

5. Preocupação e atenção com o tratamento dado ao cliente em todas as etapas do 

serviço.   

Total 
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ITEM QUESTÃO 

NÚMERO DA  

CARACTERÍSTICA DO  

QUESTIONAMENTO ANTERIOR 
 

1 2 3 4 5 

1 

Qual das 5 (dez) características 

anteriores é a mais importante para 

você?   Por gentileza, deve ser 

colocado um (X) no número da 

característica de 1 a 5 que você 

escolher. 

     

2 

Qual é a segunda característica mais 

importante para você?    Por 

gentileza, deve ser colocado um (X) no 

número da característica de 1 a 5que 

você escolher. 

     

3 

Qual é a característica menos 

importante para você?   Por gentileza, 

deve ser colocado um no número da 

característica de 1 a 5 que você 

escolher. 

     



Apêndice 

 

3ª)PARTE: 

INSTRUÇÕES: De acordo com sua experiência, imagine uma empresa de segurança 

do trabalho que prestasse consultoria de excelente qualidade. E que você ficasse satisfeito (a) 

em ser atendido(a) por ela.   Em cada critério de avaliação, cite qual a importância dessa 

empresa possuir todas as qualidades que você imagina. Se você sente que a característica não 

é essencial para este tipo de serviço, assinale 1, caso você sinta que a característica é essencial 

para este tipo de serviço assinale 5. Não existem respostas certas ou erradas. O mais 

importante, é acharmos um número que mostre sua opinião quanto aos serviços prestados 

pelas empresas de segurança do trabalho que poderiam ser de excelente qualidade. 

LEGENDA 1 2 3 4 5 

1. Empresas prestadoras de serviços de segurança de 

trabalho devem ter equipamentos de medição de 

riscos ambientais conservados e modernos.  

     

2.A empresa de segurança de trabalho deve ser de 

fácil acesso e apresentar um ambiente físico 

confortável e agradável.   

     

3.A equipe técnica de profissionais que realiza o 

serviço de segurança de trabalho veste-se 

adequadamente e apresenta uma aparência limpa.  

     

4.Em uma empresa de segurança de trabalho 

excelente os materiais relacionados com serviço (ex: 

relatórios, site, dentre outros) são visualmente 

atrativos e de fácil entendimento.  

     

5.O gerente comercial deve informar o tempo previsto 

para envio do orçamento. 

     

6.Os serviços prestados pela empresa de segurança de 

trabalho devem ser realizados como prometido, não 

gerando retrabalho.  

     

7.A empresa de segurança de trabalho deve realizar os 

serviços no prazo e tempo combinado. 

     

8.A empresa deve sempre manter os registros 

atualizados e sem falhas.  

     

9.Quando o cliente tem problemas, a empresa deve 

demonstrar o interesse em resolvê-los. 

     

10.Os colaboradores devem estar disponíveis para 

auxiliar os clientes.  

     

11.Os colaboradores devem ser prestativos, educados 

e gentis com os clientes.  

     

12.A empresa deve manter sempre os clientes 

informados em relação aos serviços prestados.  

     

13.A comunicação no atendimento deve ser executada 

de forma clara e compreensível.  

     

14.O profissional que realiza o serviço deve 

demonstrar conhecimento e competência. 
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LEGENDA 1 2 3 4 5 

15.Os colaboradores devem possuir conhecimento 

para responder aos questionamentos dos clientes em 

caso de dúvidas. 

     

16.Os clientes devem se sentir seguros durante o 

atendimento. 

     

17.Os colaboradores devem transmitir segurança ao 

darem explicações sobre  o serviço prestado.  

     

18.A empresa de segurança de trabalho deve dar uma 

atenção individualizada e personalizada ao seu cliente. 

     

19.A empresa deve entender as necessidades 

específicas dos clientes.  

     

20.A empresa deve proporcionar preços e condições 

de pagamento negociáveis e compatíveis com o 

mercado. 

     

21.Os colaboradores devem demonstrar interesse em 

atender os clientes. 

     

22.Os interesses dos clientes devem ser prioritários 

para a empresa.  

     



Apêndice 

 

4ª)PARTE: 

 

INSTRUÇÕES: Os critérios de avaliação abaixo se baseiam na sua visão sobre a 

CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO. Para cada um deles, avalie o 

quanto a referida Empresa merece. Se você sente que a característica não é essencial para 

este tipo de serviço, assinale 1, caso você sinta que a característica é essencial para este tipo 

de serviço assinale 5.  

 

LEGENDA 1 2 3 4 5 

1. A nossa consultoria em segurança do trabalho possui 

equipamentos de medição de riscos ambientais conservados 

e modernos. 

     

2. A nossa consultoria em segurança do trabalho é de fácil 

acesso e apresenta um ambiente físico confortável e 

agradável.  

     

3. A equipe técnica de profissionais que realiza o serviço da 

nossa consultoria em segurança do trabalho veste-se 

adequadamente e apresenta uma aparência limpa.  

     

4. Na nossa consultoria em segurança do trabalho os 

materiais relacionados com serviço (ex: relatórios, site, 

dentre outros) são visualmente atrativos e de fácil 

entendimento.  

     

5. O gerente comercial da nossa consultoria em segurança 

do trabalho informa o tempo previsto para envio do 

orçamento. 

     

6. Os serviços prestados pela nossa consultoria em 

segurança do trabalho são realizados como prometido e não 

ocasionam retrabalho.  

     

7. A nossa consultoria em segurança do trabalho realiza os 

serviços no prazo e tempo combinado. 

     

8. A nossa consultoria em segurança do trabalho sempre 

mantém os registros atualizados e sem falhas.  

     

9. Quando o cliente tem problemas, a nossa consultoria em 

segurança do trabalho demonstra interesse em resolvê-los. 

     

10. Os colaboradores da nossa consultoria em segurança do 

trabalho estão disponíveis para auxiliar os clientes.  

     

11. Os colaboradores da nossa consultoria em segurança do 

trabalho são prestativos, educados e gentis com os clientes.  

     

12. A nossa consultoria em segurança do trabalho mantém 

sempre os clientes informados em relação aos serviços 

prestados.  

     

13. A comunicação no atendimento da nossa consultoria em 

segurança do trabalho é executada de forma clara e 

compreensível.  
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LEGENDA 1 2 3 4 5 

14. Os profissionais que realizam o serviço na nossa 

consultoria em segurança do trabalho demonstram 

conhecimento e competência. 

     

15. Os colaboradores da nossa consultoria em segurança 

do trabalho possuem conhecimento para responder aos 

questionamentos dos clientes em caso de dúvidas. 

     

16. Os clientes da nossa consultoria em segurança do 

trabalho se sentem seguros ao ser atendido. 

     

17. Os colaboradores da nossa consultoria em segurança 

do trabalho transmitem segurança ao explicarem o 

serviço prestado.  

     

18. A nossa consultoria em segurança do trabalho 

proporciona uma atenção individualizada e 

personalizada aos seus clientes. 

     

19. A nossa consultoria em segurança do trabalho 

compreende as necessidades específicas dos clientes.  

     

20. A nossa consultoria em segurança do trabalho 

proporciona preços e condições de pagamento negociáveis 

e compatíveis com o mercado. 

     

21. Os colaboradores da nossa consultoria em segurança 

do trabalho demonstram interesse em atender seus 

clientes. 

     

22. Os interesses dos clientes são prioritários para a nossa 

consultoria em segurança do trabalho. 
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APÊNDICE 2 – 

 

PLANO DE AÇÃODO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (PE) 

 

PLANO DE AÇÃO DO PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO (PE) 

N RQ - 23 

Data  xx/yy/2015 

Requisito da ISO 9001:2008 – 5.4.2 
Rev. 01 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO  

Dia:____ /____/2015   Hora:_______h 

 _______________________________ (NOME DA EMPRESA) 

Problema / Oportunidade: 

 

O que fazer ? 

 

Por quê fazer ? 

 

Quem ? 

 

Quando ? 

 

Onde ? 

Quanto 

custa ? 

1.   

 

    

2.   

 

    

3.   

 

    

4.   
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OBJETIVO: 

 

Esta instrução de trabalho tem por finalidade estabelecer a metodologia para o 

tratamento de reclamações de clientes da PREVENSEGURANÇA CONSULTORIA 

LTDA. 

PROCESSO: 

Tratamento de 

Não 

Conformidades. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

 Computador e sistema informatizado. 

 ABNT NBR ISO 10.002:2006 – Gestão da 

Qualidade – Satisfaçãodo Cliente – Diretrizes 

para o Tratamento de Reclamações nas 

Organizações. 

RESPONSÁVEIS: 

 Representante 

da Diretoria - 

RD. 

 Colaboradores 

envolvidos no 

SGQ. 

ATIVIDADES: 

P 

PLAN – Planejamento 

 

- Utilizar a Norma ABNT NBR ISO 10.002:2006 – Gestão da Qualidade – Satisfação do 

Cliente – Diretrizes para o Tratamento de Reclamações nas Organizações, como 

suporte deste IT – Instrução de Trabalho na sistematização do tratamento de 

reclamações. 

 

- Ser aberto às reclamações: apresentando uma informação simples indicando sua 

intenção ou um parágrafo nas faturas de sua organização dizendo, por exemplo:“Sua 

satisfação é importante para nós. Por favor, fale conosco se você não estiver satisfeito. 

Nós gostaríamos de atendê-lo bem”. 

D DO – Fazer 

i. Coletar e registrar as reclamações (ver ANEXO A e B nas próximas 
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páginas). 

ii. Acusar o recebimento da reclamação do cliente, caso ela não seja feita 

pessoalmente (uma ligação telefônica ou e-mail é suficiente). 

iii. Avaliar se a reclamação é válida, seu possível impacto e quem é a 

melhor pessoa para tratá-la. 

iv. Resolver o mais breve possível, ou fazer mais investigações da 

reclamação e então tomar uma decisão sobre o que fazer com ela e agir 

prontamente. 

v. Informar ao cliente sobre o que se pretende fazer com relação à 

reclamação e avaliar a resposta do cliente. É possível que a ação 

satisfaça o cliente? Se sim, agir rapidamente para tomar a ação que 

atenda da melhor maneira possível, a expectativa do cliente, tendo em 

mente as boas práticas dentro da PREVENSEGURANÇA 

CONSULTORIALTDA.e 

vi. Quando tudo que era possível já estiver sido feito para resolver a 

reclamação, informar ao cliente e registrar o resultado. Caso a resolução 

da reclamação ainda não satisfaça o cliente, explicar a decisão e 

oferecer outras possíveis ações alternativas. 

C 

e 

A 

CHECK – Checar e 

ACT – Agir 

 

- Analisar criticamente com regularidade uma rápida análise crítica periódica e uma 

análisecrítica anual mais intensiva, para estabelecer se existem algumas tendências ou 

ocorrências óbvias que podem ser mudadas ou corrigidas para evitar a ocorrência de 

reclamações, melhoriasdos serviços aos clientes ou torna-los mais satisfeitos. 

Indicadores associados: 

Índice de Satisfação do 

Cliente (ISC) 

6.2 Registros Associados:  

 RQ-11 - Formulário para reclamação (ANEXO A); 

 RQ-12 - Formulário de Acompanhamento de Reclamações 

(ANEXO B). 
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Elaboração: 

 

 

ASS._________________________________ 

 

      Analise Critica e Aprovação: 

 

 

ASS._________________________________ 

 

GERENTE COMERCIAL DIRETOR TÉCNICO - COMERCIAL  

ASS._________________________________ 

 

 

ASS._________________________________ 

 

AUXILIAR DE QUALIDADE  

e REPRESENTANTE DA DIREÇÃO (RD) 

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA 
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APÊNDICE 3 – 

 

FORMULÁRIO DE CONTROLE DAS REVISÕES 

DO PLANO DE AÇÃO (PA) 

 

REVISÃO DATA DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES 
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APÊNDICE 4 – 

 

FORMULÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DE RECLAMAÇÕES 

(ANEXO A – RQ-11) 

 

1. Dados do Reclamante  

Nome/ Organização  

Endereço  

Código Postal (CEP)  

Município  

Estado  

País  

Telefone  

Fax  

E-mail  

Dados do Responsável ou 

Representante do Reclamante 

(se for o caso) 

 

Pessoa de contato (se diferente 

da pessoa acima) 

 

2. Descrição do serviço  

Número de referência do serviço/  



Apêndice 

81 

 

ordem (se conhecido) 

Descrição do serviço  

3. Problema encontrado  

Data da ocorrência  

Descrição  

 

4. Resolução solicitada  

(   ) sim         (   ) não 
 

 

5. Data, assinatura  

Data: Assinatura: 

 

6. Anexo  

Relação de documentos anexos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

82 

 

 

 

APÊNDICE 5 – 

FORMULÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO DE RECLAMAÇÕES 

(ANEXO B – RQ-12) 

 

1. Acompanhamento da reclamação 

Ação tomada Data Nome Observações 

Confirmação do recebimento da reclamação 

ao reclamante 

   

Avaliação da reclamação    

Investigação da reclamação    

Resolução da reclamação    

Informação ao reclamante    

Correção    

Verificação da correção    

Fechamento da reclamação 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndice 

83 

 

 

 

APÊNDICE 6 – 

FORMULÁRIO PARA TRATAMENTO DE 

 RECLAMAÇÕES DE PEQUENAS EMPRESAS 

 

TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES 

DEPEQUENAS EMPRESAS 

N IT_PC-02 

Data  xx/yy/2015 

Requisito da ISO 9001:2008 – 5.2, 7.2.3, 8.2.1 e 8.3 
Rev. 00 

 

1. Detalhe do recebimento da 

reclamação 

 

Data da reclamação  

Horário da reclamação  

Nome do atendente  

Meio de recebimento (   ) telefone, (   ) e-mail, (   ) internet, (   ) 

pessoalmente, 

(   ) correio, (   ) outros (especificar) 

________________ 

_____________________________________

________ 

Código identificador único  

 

2. Dados do reclamante  

Ver formulário de reclamação  
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3. Dados da reclamação  

Número de referência da reclamação  

Dados relevantes sobre reclamação  

Reclamação referente a  

4. Problema encontrado  

Data do problema  

Problema recorrente (   ) sim           (   ) não 

Tipo de problema 

1 – (   ) Produto não entregue 

2 – (   ) Serviço não fornecido / 

parcialmente fornecido 

3 – (   ) Atraso na entrega do produto 

Tempo de atraso 

____________________________ 

4 - (   ) Atraso na entrega do serviço 

             Tempo de atraso 

________________ 

5 – (   ) Produto defeituoso 

6 – (   ) Serviço mal feito 

Detalhes 

_____________________________ 

______________________________

_______ 

7 – (   ) Produto não conforme com o 

pedido 

8 – (   ) Produtos não pedidos 

9 – (   ) Produto danificado 
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10- (   ) Recusa em honrar a garantia 

11 – (   ) Recusa em vender 

12 - (   ) Recusa em fornecimento de 

serviço 

13 - (   ) Práticas comerciais / 

Métodos de vendas 

14 – (   ) Informação incorreta 

15 – (   ) Informação inadequada 

16 – (   ) Formas de pagamento 

17 – (   ) Preço 

18 – (   ) Aumento de preço 

19 – (   ) Encargos suplementares 

20 – (   ) Custos injustificáveis / 

cobrança 

21 – (   ) Termos de contrato 

22 – (   ) Abrangência de contrato 

23 – (   ) Avaliação do dano 

24 – (   ) Recusa de pagamento 

compensatório 

25 – (   ) Compensação inadequada 

26 – (   ) Modificação de contrato 

27 – (   ) Contrato mal cumprido 

28 – (   ) Cancelamento / rescisão 

contratual 

29 – (   ) Cancelamento do serviço 

30 – (   ) Reembolso da entrada 

(dinheiro) 

31 – (   ) Juros exigidos 

32 – (   ) Compromissos não 
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honrados 

33 – (   ) Faturamento incorreto 

34 – (   ) Atraso injustificado no 

tratamento da reclamação 

35 – (   ) Outros problemas 

_______________ 

______________________________

_______ 

______________________________

_______ 

Informação adicional: _____________________________________

________ 

_____________________________________

________ 

_____________________________________

________ 

5. Avaliação da reclamação  

Avaliar o escopo e a gravidade dos efeitos 

reais e potenciais da reclamação 

 

Gravidade: _____________________________________

________ 

_____________________________________

________ 

Complexidade: _____________________________________

________ 

_____________________________________

________ 

Impacto: _____________________________________

________ 
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_____________________________________

________ 

Necessidade de ação imediata (   ) sim           (   ) não 

Disponibilidade de ação imediata (   ) sim           (   ) não 

Probabilidade de compensação 
(   ) sim           (   ) não 

6. Resolução da reclamação  

Resolução solicitada (pelo reclamante) (   ) sim           (   ) não 

 


