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RESUMO 

 

O crescimento do setor de serviço pode ser detectado já na Grécia Clássica, tendo 

estagnado apenas durante o período da Revolução Industrial, no século XVIII, tornando a 

crescer na segunda metade do século XX. Todo esse período de prosperidade se reflete nos 

principais indicadores utilizados mundialmente para determinar a magnitude de cada setor da 

economia: a taxa de ocupação da mão-de-obra, a participação no Produto Interno Bruto (PIB) 

de cada país e o valor adicionado. Tais indicadores comprovam que o setor de serviço já é o 

setor da economia mundial que promove a maior movimentação de capital. Apesar dessa 

importância econômica, muitas organizações têm relegado a segundo plano investimentos nas 

suas atividades de serviços. Este trabalho busca apresentar um detalhamento do setor de 

serviços, com um enfoque na avaliação da qualidade, caracterizando suas particularidades, 

tipologias e principais modelos de avaliação. Posteriormente, é proposta uma técnica que 

permita uma abordagem quantitativa quando da avaliação da qualidade. Para tanto, são 

utilizados conjuntos fuzzy no tratamento dos dados, permitindo uma visão mais flexível e 

adequada para as características do setor de serviços e, na seqüência, uma extensão da 

Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution – TOPSIS, que informa os 

gestores da distância do atual nível de qualidade da empresa, se comparado com uma empresa 

de qualidade perfeita por meio de uma avaliação global. A mesma técnica foi utilizada para 

detectar variações no nível de qualidade durante o período pesquisado através de uma 

avaliação estratificada. Por fim, a proposta é aplicada em um plano de saúde que obteve um 

resultado satisfatório na avaliação global, porém ficou evidente a possibilidade de melhoria 

em todos os critérios avaliados, sobretudo na cobertura do plano. Na avaliação estratificada, 

as variações no nível de qualidade, que ocorreram durante a pesquisa e que dificultam a 

fidelização do cliente, foram explicitadas. 

 

Palavras-chave: Serviços, Avaliação da Qualidade, Conjuntos Fuzzy 
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ABSTRACT 

 

The growth of the service sector can be detected in Classic Greece, having stagnated 

only during the period of the Industrial Revolution, in the 18th century, turning to grow in the 

second half of 20th century. All this period of prosperity reflects in the main used pointers 

world-wide to determine the magnitude of each economy sector: the tax of man power 

occupation, the participation in Gross Domestic Product (GDP) of each country and the added 

value. Such pointers prove that the service sector already is the sector of the world-wide 

economy that promotes the biggest movement of capital. Although this economic importance, 

many organizations have relegated investments in its activities of services. This work searches 

to present a detailing of the services sector, with an approach in the quality evaluation, 

characterizing its particularities, typologies and main evaluation models. Later, a method that 

allows a quantitative boarding in quality evaluating is proposed. For in such a way, the Fuzzy 

Sets Theory are used in the treatment of the data, allowing a more flexible and adjusted vision 

for the characteristics of the service sector and, in the sequence, an extension of the Technique 

for Order Performance by Similarity to Ideal Solution – TOPSIS, that informs the managers 

the distance of the current level of quality, if compared with a company that has a perfect 

quality by means of a global evaluation. The same technique was used to detect variations in 

the level of quality during the period searched through a stratified evaluation. Finally, the 

proposal is applied in a health-insurance that got a satisfactory result in the global evaluation, 

however was evident the possibility of improvement in all evaluated criteria, over all in the 

covering of the insurance. In the stratified evaluation, the variations in the quality level that 

had occurred during the research can make difficult the loyalty of the customer. 

 

Key Words: Services, Quality Evaluation, Fuzzy Sets 
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1 INTRODUÇÃO 

A evolução econômica do setor de serviços a partir do século XX, quando esse setor se 

sobrepôs aos outros dois setores em ocupação de mão-de-obra e outros indicadores, causou 

um acirramento na busca por um diferencial competitivo e, nessa busca, a qualidade é um 

fator essencial. Com isto, um modelo para avaliar a qualidade dos serviços prestados, o qual 

proporcione à gerência uma visão que agregue diversos fatores e considere a subjetividade, 

imprecisão e vagueza do processo de avaliação, é importante para o sucesso das empresas. 

 

1.1 Descrição do Problema 

O crescimento experimentado pelas empresas do setor de serviços é fruto da evolução 

do próprio setor e de uma maior participação das atividades de serviços como agregadoras de 

valor aos produtos de outros setores da economia, como por exemplo, no industrial.  

Percebe-se, que a relevância do setor de serviços está atrelada tanto ao próprio setor 

isoladamente, com a sua participação majoritária em indicadores econômicos. Por exemplo, 

Valor Adicionado, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é a 

―contribuição ao produto interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida pela 

diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido por essas 

atividades‖ (SISTEMA DE CONTAS NACIONAIS REFERÊNCIA 2000, p. 71). 

No referido indicador, o setor de serviços apresentou 65% de participação, segundo o 

Sistema de Contas Nacionais do IBGE, no ano de 2005, enquanto o setor industrial obteve 

29,3% e a agropecuária 5,7%. 

Mas essa expansão também está atrelada à melhoria dos resultados experimentados por 

empresas dos outros setores. O suporte das atividades de serviços em empresas industriais - 

que obtiveram crescimento, segundo o IBGE, em volume de 6,9% no primeiro trimestre de 

2008, quando comparado ao mesmo período do ano anterior - é a base da estratégia de criação 

de uma barreira aos novos entrantes com os chamados produtos com custo de aquisição, 

como descreve Corrêa e Caon (2002). 

Ainda conforme definição desses autores, a inserção de serviços nos outros setores pode 

ser resumida em três categorias. (1) Produtos inseridos em pacotes de valor têm maior peso 

em tecnologias não-materializadas, isto é, o diferencial competitivo está no know-how, 

experiências e técnicas desenvolvidas ao longo do tempo e que são ofertadas ao cliente após a 

aquisição do produto. Os autores ainda descrevem (2) o papel de suporte às atividades de 
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manufatura, como o departamento de manutenção na tentativa de manter os equipamentos em 

funcionamento, além (3) do papel de gerador de lucro. 

Desta forma, a avaliação da qualidade nas atividades de serviços tem crescido de 

importância juntamente com a evolução do setor de serviços e, com isso, alguns modelos para 

auxiliar esta avaliação da qualidade vem sendo propostos. Na maioria dos casos, pesquisa-se a 

percepção do cliente quanto ao serviço, caracterizando-se, assim, subjetividade, ambigüidade 

e imprecisão nos dados, que por sua vez, são essencialmente lingüísticos, como afirmam Liou 

e Chen (2006). 

Contudo, alguns dos modelos encontrados na literatura não utilizam técnicas que 

consideram essas características nas avaliações da qualidade em serviços. Como será descrito 

no capítulo de Revisão Bibliográfica, estas características não consideradas em determinados 

modelos estão relacionadas com as particularidades das atividades de serviços, que as 

distinguem das demais atividades como, por exemplo, a maior variabilidade dos serviços e a 

dificuldade na avaliação. 

Diante do exposto, considera-se a importância de uma prévia descrição detalhada das 

atividades de serviços para que se tenha domínio e conhecimento de todas as suas 

particularidades e de como estas peculiaridades influenciam a avaliação da qualidade, para, 

em seguida, continuar o estudo utilizando uma técnica para avaliação considerando a 

subjetividade, ambigüidade, imprecisão dos dados e, também, as características do setor. 

Outro problema consiste na mensuração, para cada alternativa avaliada, da distância 

para a situação ideal, ou seja, considerando a possibilidade de um serviço prestado de maneira 

perfeita dentre vários critérios avaliadores, as alternativas estariam muito aquém desse 

serviço, ou não? Para determinar a distância requer-se uma técnica que avalie a qualidade do 

serviço prestado mediante comparação com esta situação ideal, além de detectar possíveis 

variações no nível de qualidade durante o período de avaliação. 

Por este motivo, utilizou-se a Teoria dos Sistemas Fuzzy (TSF), por se tratar de uma 

teoria que permite maior flexibilidade. Essa teoria proposta por Zadeh (1965) busca traduzir o 

processo de raciocínio humano ao considerar aspectos como a imprecisão e a vagueza 

quando, por exemplo, avalia-se a qualidade de um serviço, processo intrinsecamente 

subjetivo. Baseado nessa teoria surgiu a teoria dos conjuntos fuzzy que considera a 

possibilidade de contínuos graus de pertinência para os elementos, ou seja, existem elementos 

que pertencem parcialmente ao conjunto. 
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1.2 Justificativa 

Conforme Pesquisa Anual de Serviços (PAS) realizada pelo IBGE, no Estado de 

Pernambuco em 2005 o setor de serviços foi responsável por 60% (sessenta por cento) do 

Produto Interno Bruto (PIB) do estado. Esta estatística do Estado de Pernambuco é reflexo de 

uma configuração mundial que coloca o setor de serviços como propulsor da economia. 

Paralelamente a esta expansão das atividades de serviços, a competição pela 

permanência no mercado é cada vez mais acirrada. Com isto, surge a necessidade de uma 

evolução nos procedimentos em busca de eficiência e qualidade. Assim como em qualquer 

atividade, essa evolução só será alcançada com uma avaliação da situação atual que permita a 

distinção dentre diversos critérios, para conhecer aqueles que contribuíram, ou não, para a 

qualidade. 

Em uma avaliação, é importante uma análise criteriosa da qualidade do serviço prestado 

no passado, que permita a correção dos defeitos de acordo com as especificações atuais, para, 

então, alcançar melhores resultados no futuro. 

Porém, para que essa avaliação tenha eficácia, ela deve considerar as características das 

atividades de serviços que as distinguem das demais e impedem a extensão dos modelos 

utilizados na produção de bens puros. Como a evolução dos serviços não é recente, exaustivos 

debates sobre as suas características já foram realizados nos últimos anos. Mas para uma 

melhor compreensão das conseqüências, deve-se apresentar um estudo com a definição da 

atividade de serviço e suas características. 

Outro ponto citado na descrição do problema, e que também está relacionado às 

características das atividades de serviços, é que vários modelos que estão disponíveis na 

literatura e em programas computacionais utilizam, para analisar dados, técnicas que não 

consideram as conseqüências destas peculiaridades na avaliação como, por exemplo, a 

subjetividade da avaliação do cliente, a ambigüidade e a imprecisão das respostas obtidas, que 

são características mais intensas na avaliação da qualidade no setor de serviços, se comparado 

com a avaliação da qualidade de bens. 

A preferência por adotar a Teoria dos Sistemas Fuzzy proposta por Zadeh (1965) é 

fundamentada neste problema e com ela tratar os dados de forma diferente da teoria clássica 

dos conjuntos, na qual os elementos são classificados, quanto a sua pertinência, por um 

sistema binário. 

Considerando os dados neste ambiente fuzzy, a avaliação da qualidade aproxima-se do 

julgamento humano que na sua racionalidade individual se caracteriza pela vagueza e 



Capítulo 1                                                                                                                                                  Introdução 

 4 

imprecisão, além de apresentar outros benefícios como a possibilidade de utilizar termos 

lingüísticos durante a avaliação, o que facilita a expressão do sentimento humano e tratar os 

dados, ou expressões de avaliação, de forma contínua. 

Por fim, com uma análise através da técnica TOPSIS - Technique for Order 

Performance by Similarity to Ideal Solution proposta por Hwang e Yoon (1981), pretende-se 

solucionar o problema da comparação com a alternativa perfeita. Ou seja, obter a informação 

da distância da qualidade do serviço prestado em relação a um serviço perfeito nos critérios 

considerados para avaliação da qualidade, assim como detectar variações no nível de 

qualidade. Essa distância será obtida a partir da ordenação das alternativas feita pelo TOPSIS. 

 

1.3 Objetivos 

O objetivo geral deste trabalho é propor a aplicação da técnica fuzzy para avaliação da 

qualidade em serviços. Para tanto, alguns objetivos específicos deverão ser alcançados, entre 

eles estão: 

  Analisar as particularidades do setor de serviços, sobretudo aquelas que estão ligadas 

à avaliação da qualidade; 

  Descrever os benefícios de uma avaliação da qualidade em serviços e suas 

peculiaridades; 

  Analisar a diversidade e evolução nos campos de aplicação dos conjuntos fuzzy; 

  Selecionar uma empresa do setor de serviços que permita a análise das atividades 

desenvolvidas e a entrevista com os clientes; 

  Aplicar a técnica proposta para avaliar a qualidade do serviço prestado na empresa 

escolhida. 

 

1.4 Metodologia 

Neste trabalho foi utilizada a pesquisa bibliográfica na literatura nacional e 

internacional. Dessa forma, pretendeu-se realizar um estudo sistemático dos princípios que 

devem fundamentar a avaliação da qualidade em serviços. Assim, a metodologia é composta 

de uma fundamentação teórica, revisão bibliográfica, elaboração do método de avaliação, 

seleção de uma empresa do setor de serviços, coleta de dados, análise dos dados e conclusões 

acerca do método. 
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Na fundamentação teórica, foram pesquisadas as referências que tratam do setor de 

serviços e da avaliação da qualidade, bem como outros assuntos relevantes ao tema em 

questão. 

A revisão bibliográfica também se relacionou com as áreas já citadas, além do estudo 

dos conjuntos fuzzy e da técnica TOPSIS, apresentando os modelos e aplicações mais 

recentes, tanto em artigos puramente teóricos, como em estudos de caso. 

Na seqüência, foi dado início ao desenvolvimento de um método para avaliação da 

qualidade em serviços, o qual agregue as vantagens de uma análise baseada na teoria dos 

conjuntos fuzzy e na técnica TOPSIS. 

Para a aplicação foi selecionada uma empresa do setor de serviços. Para a coleta dos 

dados foi utilizado o questionário adotado para a avaliação da qualidade pela empresa. 

Ressalte-se que essa coleta tratou-se de uma pesquisa descritiva, já que o objetivo primordial 

foi o de descrever as características de determinada população ou fenômeno, ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis (GIL, 1999). O tipo de amostragem é não 

probabilístico, pois a escolha da empresa estudada não apresenta fundamentações 

matemáticas nem estatísticas e dependeu de critérios como acessibilidade e tipicidade. 

A análise dos dados foi baseada na teoria dos conjuntos fuzzy, com posterior aplicação 

da técnica TOPSIS. Então, ajustes ao método de avaliação da qualidade foram necessários 

para que se alcançasse uma maior precisão na avaliação do julgamento humano sobre a 

qualidade dos serviços prestados pela empresa. 

 

1.5 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O primeiro traz a Introdução do 

trabalho, descrevendo o problema que será abordado com suas justificativas, objetivos e 

metodologia. O capítulo seguinte refere-se à Revisão Bibliográfica sobre o setor de serviços, 

delineando suas características e descrevendo os aspectos relevantes e de domínio essencial 

para entendimento e aplicação do método proposto. 

Na seqüência, o Capítulo 3 aborda as ferramentas utilizadas para avaliar a qualidade dos 

serviços através de uma abordagem pela Teoria dos Sistemas Fuzzy. Detalham-se, de forma 

genérica, os conjuntos fuzzy e a técnica TOPSIS, apresentando, também, aplicações anteriores 

e ressaltando as vantagens levantadas pelos autores e alguns operadores que serão úteis para 

uma aplicação futura. 
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No Capítulo 4, passa-se a abordar as ferramentas matemáticas de forma integrada, ou 

seja, a técnica TOPSIS no ambiente dos conjuntos fuzzy, conforme proposto no trabalho. 

Detalham-se as dificuldades da abordagem e as propostas encontradas na literatura, assim 

como as particularidades e o objetivo dessa nova abordagem. 

O Capítulo 5 apresenta a aplicação da proposta em uma empresa de serviços da área de 

saúde, onde a empresa é descrita, além da apresentação dos cálculos efetuados e dos 

resultados alcançados com o método proposto. 

Por fim, as conclusões do estudo são apresentadas no sexto capítulo. Nelas, destacam-se 

as dificuldades encontradas para o desenvolvimento do trabalho, bem como suas limitações e 

propostas para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada a revisão bibliográfica do tema central deste trabalho: O 

setor de serviços. Inicialmente, será descrita a importância do setor na economia tanto local, 

como mundial, apresentando a visão de diferentes autores. 

Em seguida, serão descritas as características das atividades de serviços a partir de uma 

revisão em periódicos e livros específicos do setor. Nesta descrição do setor serão definidas as 

características primordiais para o trabalho. 

O tópico seguinte apresenta alguns esquemas de classificação das atividades de serviços 

encontrados na literatura. Essa classificação permite a sumarização das características nos 

diferentes tipos de serviços. 

A qualidade nos serviços é definida na seqüência com a visão de diferentes autores e 

também com uma análise das principais divergências encontradas na literatura quanto ao 

tema. Por fim, também serão citados os principais modelos de avaliação da qualidade com 

seus objetivos, peculiaridades e pontos de divergência. 

 

2.1 O Setor de Serviços 

A classificação dos setores da economia a partir da seqüência de beneficiamento – que 

apresenta a agricultura como primeiro setor da economia, seguido pelo setor industrial e o 

setor de serviços como o terceiro setor – inverte-se quando se ordena através do indicador 

participação na produção interna dos países ou proporção da ocupação da mão-de-obra. Estes 

indicadores são, para vários autores, entre eles Corrêa e Caon (2002), os principais para 

avaliar a evolução histórica das atividades econômicas. 

No indicador de participação no PIB, o setor de serviços de várias regiões, dentre elas o 

Estado de Pernambuco, conforme pesquisa do IBGE apresentada no capítulo de Introdução, 

tem tido uma participação acima dos 50%. Esta participação se repete quando se analisa a 

produção conjunta de todos os países. Na ocupação da mão-de-obra, outra vez o setor de 

serviços lidera. Segundo Corrêa e Caon (2002) já no ano de 1999 cerca de 60% da população 

em idade ativa estava no setor de serviços. 

Esta participação na economia pode ser explicada pela maior urbanização das cidades e 

pelos avanços tecnológicos. Os autores acrescentam ainda outros fatores que têm 

impulsionado o setor para este crescimento, são eles: apoio para criação de diferencial 
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competitivo, suporte para a manufatura e geração de lucro, isto é, a inserção de atividades de 

serviços para agregar valor aos produtos agrícolas e, principalmente, industriais. 

Com a evolução das atividades de serviços em importância econômica e a 

competitividade, Sigala e Christou (2006) afirmam que as empresas passaram a atuar em um 

ambiente econômico turbulento e com menor lealdade dos consumidores e, dessa forma, a 

competitividade e o bom desempenho nos negócios estão relacionados à qualidade dos 

serviços, à adição de valor às experiências do consumidor, além da exploração da informação 

e dos avanços da tecnologia da comunicação, gerenciamento do relacionamento com o 

consumidor e personalização. 

Percebe-se, portanto, que o sucesso das empresas passa pela gestão da qualidade, mas 

antes, deve-se ter o conhecimento das características específicas das atividades desenvolvidas 

e das pretensões do consumidor em relação àquele serviço para que, assim, seja possível 

adicionar valor às experiências. 

Constata-se, portanto, que, assim como em qualquer outro setor da economia, para um 

produto, seja um bem ou serviço, ter sucesso e, principalmente, manter o bom desempenho, é 

vital o investimento em qualidade e, também, na avaliação da qualidade para confirmar se, 

realmente, o produto adiciona valor para o consumidor. 

Para adquirir o conhecimento das especificidades dos serviços, propõe-se, inicialmente, 

a definição de serviços. Segundo Kotler e Armstrong (2000, p. 142) pode-se definir serviços 

como ―toda atividade ou benefício, essencialmente intangível, que uma parte oferece à outra e 

que não resulte na posse de algum bem. A prestação de um serviço pode, ou não, estar ligada 

a um produto físico‖. 

Horta et al. (1998) afirmam que, apesar das várias tentativas ao longo do tempo para 

definir as atividades de serviços, por vários autores, todos tratavam o assunto da mesma 

forma, isto é, diferenciando-as das atividades de manufatura. Portanto, para um estudo mais 

consistente e determinação dos valores desejados pelo consumidor, abordam-se estas 

características do setor que o distingue dos demais. E dentre essas características destacam-se 

aquelas em que a qualidade tem maior impacto na criação de um diferencial competitivo e 

financeiro. 
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2.1.1 Características do Setor de Serviços 

As atividades de serviços distinguem-se das desenvolvidas em organizações 

manufatureiras por diversos aspectos já bastante explorados na literatura. Todavia, Corrêa e 

Caon (2002) defendem que a simples constatação destas características diferenciadoras e a 

posterior classificação da atividade como serviço ou manufatura é supérflua. 

O importante para os gestores é a identificação da magnitude de cada característica na 

atividade analisada, ou seja, não é relevante para os gestores classificar, de início, uma 

atividade como um serviço e, portanto, planejar e organizar a atividade para ter interação 

constante com o cliente, para ser consumido instantaneamente e assim por diante. 

O fundamental é mensurar a característica. Por exemplo, na interação com o cliente, 

determinar a intensidade e a extensão do contato efetivado, como será proposto mais adiante. 

E, também, investigar se realmente o serviço será consumido simultaneamente à produção, ou 

apenas após o término do serviço, quando for entregue. 

Essa necessidade de mesurar a magnitude de cada característica fica mais evidente no 

seguinte caso: um salão de beleza tem altíssimo nível de contato com o cliente, porém, uma 

empresa de manutenção, mesmo sendo uma atividade de serviço, tem pouco contato com o 

cliente. Já em uma indústria que tenha um cliente que exija a presença de seus inspetores 

durante o processo produtivo, para uma avaliação intermediária, haverá maior nível de 

contato com o consumidor do que na empresa de manutenção. 

Encontram-se na literatura diversas características diferenciadoras das operações de 

serviços. A seguir, citam-se as que foram apresentadas em três diferentes obras: 

Lovelock e Wright (2001, p. 17) diferenciam bens e serviços nos seguintes aspectos: 

  ―Os clientes não obtêm propriedade sobre os serviços; 

  Os produtos dos serviços são realizações intangíveis; 

  Há maior envolvimento dos clientes no processo de produção; 

  Outras pessoas podem fazer parte do produto; 

  Há maior variabilidade nos insumos e produtos operacionais; 

  Muitos serviços são de difícil avaliação pelo cliente; 

  Normalmente há uma ausência de estoque; 

  O fator tempo é relativamente mais importante; 

  Os sistemas de entrega podem envolver canais eletrônicos e físicos‖. 
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Nas características descritas por Lovelock e Wright (2001) o fato de os clientes não 

obterem a propriedade sobre os serviços está relacionada, em muitos casos, com a 

intangibilidade dos mesmos e a simultaneidade da produção com o consumo. Já em outros, a 

empresa apenas disponibiliza o produto para aluguel. Em todos os casos os clientes não obtêm 

a propriedade do produto. 

Como mencionado, uma das características é a intangibilidade, apesar de, na maioria 

dos casos, ser utilizado algum utensílio tangível para realização do serviço, assim como no 

aluguel de um carro, em um corte de cabelo, conserto de uma máquina, etc. 

A segunda causa alegada para a não obtenção da propriedade sobre os serviços foi a 

simultaneidade da produção com o consumo. Essa implica o maior envolvimento do 

consumidor no processo e a possibilidade de outras pessoas, isto é, funcionários e atendentes, 

serem parte do produto. Como exemplo, o profissional que corta o cabelo, os outros 

passageiros de um ônibus, entre outros casos. 

Seja nos serviços de transformação física do cliente ou nos casos de reparo de algum 

bem, nesses casos o cliente participa expondo suas intenções, como, por exemplo, na 

decoração de uma casa. Em outros casos, a participação do cliente tem aumentando devido 

aos avanços da tecnologia da informação. Nessas situações, o próprio cliente realiza o serviço, 

como por exemplo, os caixas de auto-atendimento dos bancos. 

Essa participação do cliente no processo aumenta a variabilidade dos insumos e 

produtos operacionais. As diversas possibilidades de pedidos que os clientes podem gerar, 

assim como as diferenças no modo de execução e até na desistência de uma escolha prévia, 

tornam as atividades de serviços, em muitos casos, mais variáveis que o normal. 

O aumento da variabilidade é uma das causas da dificuldade na avaliação da qualidade 

dos serviços e também pode ser explicada pela forma de coleta dos dados. O meio de extração 

dos dados resume-se, em alguns casos, a questionários aplicados junto aos consumidores. 

Esse julgamento subjetivo, muitas vezes com conflito de interesses, dificulta uma avaliação 

precisa. 

Ainda devido à participação do consumidor no processo, outro fator levantado pelos 

autores e tido como de maior importância é que o cliente torna-se mais sensível ao tempo de 

espera, já que o mesmo encontra-se fisicamente próximo ao produto aguardando pela 

conclusão do serviço. 

A ausência de estoque, provocada pela intangibilidade, caracteriza a maioria das 

atividades de serviços. Essa ausência, aliada à sensibilidade em relação ao tempo dos clientes, 
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potencializa a busca por novos sistemas de entrega que são baseados nos avanços da 

tecnologia da informação. 

Percebe-se que, dentre as várias características citadas, muitas estão correlacionadas. Ou 

seja, a análise de uma implica a consideração da outra e, com isso, pode-se reduzir esse 

número de peculiaridades. 

Na obra de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) encontram-se: 

  O cliente como um participante no processo dos serviços; 

  Produção e consumo simultâneos; 

  Capacidade de atendimento perecível com o tempo; 

  Escolha do local ditada pela localização dos clientes; 

  Economias de escala limitada; 

  Controle de serviços descentralizado; 

  Intensidade do trabalho; 

  Intangibilidade; 

  Dificuldade na avaliação dos resultados. 

 

Para esses autores, a participação do cliente implica a simultaneidade de produção e 

consumo e a escolha do local ditada pelo cliente. Devido à necessidade de o cliente e o 

prestador de serviços estarem no mesmo local para que o serviço seja realizado, a depender do 

serviço, ou o cliente se desloca até o prestador, ou este deverá se deslocar até o cliente. Esta 

característica, com os avanços da tecnologia da informação, está se tornando uma exceção. 

A capacidade de atendimento perecível com o tempo aproxima-se da maior importância 

do tempo, esta citada por Lovelock e Wright (2001). Neste caso, os autores enfatizam que o 

momento em que a capacidade de atendimento esteve ociosa não poderá ser estocada ou 

recuperada no futuro. Sendo, portanto, perecível. 

Economias de escalas são limitadas, devido à maior variabilidade dos insumos e 

produtos operacionais, o que também provoca uma maior intensidade do trabalho e, aliado à 

localização ditada pelo cliente, descentraliza o controle dos serviços. 

Por fim, a intangibilidade e a dificuldade na avaliação da qualidade, que são comuns nas 

diversas obras sobre as características dos serviços. 

Assim como na lista de características elaboradas pelos autores anteriores, pode-se 

reduzir o número de características considerando apenas as mais amplas. Nota-se, também, 

que algumas das citadas por Lovelock e Wright (2001) confundem-se com as de Fitzsimmons 
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e Fitzsimmons (2000), onde a denominação da característica é outra, mas a descrição é a 

mesma. 

Já para Corrêa e Caon (2002) as principais características das atividades do setor de 

serviços se resumem a três: 

  Simultaneidade de produção e consumo; 

  Presença do cliente no processo de produção; 

  Intangibilidade. 

 

Esses autores são mais sucintos na enumeração das características, aglomerando aquelas 

que têm uma mesma fonte ou mesma implicação. Sendo assim, essas características se 

aproximam mais das que serão discutidas neste trabalho. 

A partir das características citadas nas três diferentes obras, pode-se agregar suas 

implicações e, então, enumerar as principais características diferenciadoras das atividades de 

serviços. Para este trabalho, também será considerada no refinamento das diversas 

características de serviços, defendida por diferentes autores, a relevância da característica para 

a avaliação da qualidade dos serviços. Ou seja, consideram-se as características que 

influenciam a qualidade de alguma forma, principalmente na visão do cliente. 

Desta forma, a partir das quatro características citadas abaixo, entende-se poder avaliar 

a qualidade dos serviços segundo suas particularidades e acredita-se que são as de maior 

relevância para a gestão da qualidade: 

  A participação do consumidor no processo; 

  A simultaneidade da produção e consumo dos serviços; 

  Maior variabilidade de insumos e produtos; 

  A maior dificuldade de avaliação da qualidade. 

 

Aliando a importância de cada uma dessas características para a identificação das 

atividades desenvolvidas nos serviços à necessidade de mensuração para uma correta e 

precisa avaliação da qualidade, torna-se fundamental a descrição detalhada das 

particularidades e as conseqüências na avaliação da qualidade dos serviços. 
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2.1.1.1 Participação do Consumidor no Processo 

Dentre as diferenças básicas entre bens e serviços citadas por Lovelock e Wright (2001), 

encontra-se o fator tempo com relativamente mais importância do que os demais. Esta 

importância é conseqüência, muitas vezes, da intensidade da participação do consumidor no 

processo. Em casos extremos de intenso contato com o cliente, este pode ser considerado um 

insumo do processo, como ocorre em um salão de beleza.  

Para identificar a intensidade de contato com o consumidor, segundo Corrêa e Caon 

(2002), o fluxo de informações do cliente para o funcionário tem maior peso que no sentido 

oposto. 

A análise desses fatores é essencial para uma maior precisão, visto que a mensuração 

desta intensidade de participação do consumidor no processo é necessária para estabelecer o 

foco das ações a serem desenvolvidas. Isso, porque nos casos em que o consumidor espera 

fora do processo pelo serviço, este tem uma expectativa sobre o tempo de resposta diferente 

da daquele consumidor que está dentro do processo e é mais sensível ao tempo. 

Nos casos em que o consumidor é um insumo do processo, outro fato importante é a 

indivisibilidade da empresa em ambientes de retaguarda e linha de frente, já que quem 

consome irá transitar por toda a empresa. Portanto, há necessidade, além de um ambiente 

físico confortável, que os servidores sejam dotados de habilidade para se relacionar com o 

cliente durante a prestação do serviço. Neste caso, acrescenta-se entre os critérios de avaliação 

da qualidade aqueles relacionados ao ambiente de retaguarda. 

Além do grau de intensidade do contato com o cliente na participação no processo é 

importante, também, identificar a extensão do contato. Os avanços em tecnologias da 

informação têm permitido às empresas de serviços estenderem o grau de contato, por 

exemplo, por meio de ligações ou cartas eletrônicas e visitas pós-venda que aproximam o 

consumidor da empresa por mais tempo e facilitam o surgimento do sentimento de lealdade, 

além de aumentar as oportunidades de adição de valor para o cliente. 

Essas oportunidades podem surgir à medida que o sistema de informação da empresa 

identifica as visitas anteriores do cliente, assim como suas aquisições, e sugere novas 

oportunidades relacionadas com as aquisições anteriores. Esta é, portanto, outra forma de 

aumentar a extensão de contato com o cliente. 

Esses fatos permitem, também, uma melhor avaliação da qualidade junto ao cliente, já 

que o maior tempo de contato permite um maior conhecimento de suas necessidades, assim 

como a obtenção do julgamento do consumidor referente ao serviço prestado. E, segundo 
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Corrêa e Caon (2002), possibilita a fidelização do consumidor, pois o cliente está 

permanentemente informado dos lançamentos e vantagens da empresa, assim como torna-se 

íntimo dos funcionários, criando uma barreira para a mudança de prestador. 

Dessa maneira, percebe-se que a participação do consumidor no processo como um co-

produtor tem implicações na adição de valor ao serviço e, essencialmente, na qualidade. Essas 

implicações são conseqüências da personalidade e do comportamento de cada cliente, mas 

também da forma como esse relacionamento é gerenciado. 

Portanto, é a partir dessas peculiaridades individuais do público-alvo que a empresa 

deve focar sua avaliação para que os pré-requisitos dos serviços permitam o desenvolvimento 

de atividades conforme os diferentes anseios do cliente e os diferentes clientes. 

 

2.1.1.2 Simultaneidade da Produção e Consumo 

As atividades que tiverem alta intensidade de contato, até aquelas, casos extremos, em 

que o cliente participa do processo, terão, conseqüentemente, a simultaneidade da produção 

com o consumo. Isto é, ao mesmo tempo em que o serviço é produzido, o mesmo é 

consumido. 

Todos os fatores relacionados com a simultaneidade da produção e consumo 

apresentam-se como motivadores para que os gestores efetuem uma eficaz avaliação da 

qualidade, uma vez que os serviços são intangíveis, não há a possibilidade de utilização da 

estratégia de correção de demanda por meio de estoques. O recurso disponível no caso é a 

organização de filas de espera pelo serviço, porém os clientes são muito sensíveis ao tempo 

nas atividades de serviços. 

Essa sensibilidade ao tempo, que se configura como a dimensão de maior importância 

na característica contato com o cliente, deve ser analisada em cada caso, pois, a depender da 

atividade desenvolvida na empresa, o objetivo pode não ser o de reduzir o tempo. Por 

exemplo, uma consulta médica muito rápida faz com que o paciente se sinta inseguro quanto 

ao diagnóstico fornecido. 

Esta característica obriga uma melhor gestão da qualidade e mais atenção na avaliação 

da qualidade, pois para que se tenha sucesso na prestação, todos os fatores considerados pelo 

cliente deverão estar disponíveis e desempenhar seu papel conforme o procedimento, já que 

não há oportunidade de realizar inspeção entre a produção e o consumo. 

Percebe-se, portanto, que simultaneidade de produção e consumo acrescenta 

importância à avaliação da qualidade, já que não há possibilidade de realização de inspeção 
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e/ou controle durante o processo, sendo a avaliação da qualidade o meio de identificar se as 

necessidades do consumidor estão sendo supridas.  

 

2.1.1.3 Maior Variabilidade de Insumos e Produtos 

A variabilidade de insumos está relacionada com a primeira característica. Algumas 

atividades de serviços têm um alto grau de contato com o consumidor. Esta característica 

implica uma maior variabilidade no processo, já que as necessidades dos clientes mudam 

muito, tanto entre clientes como em diferentes momentos para um mesmo cliente.  

Por isso, é comum dizer que as empresas não vendem serviços, apenas a oportunidade 

para o serviço que deverá ser adequado aos anseios de cada consumidor. Essa adequação 

torna a variabilidade dos insumos maior que em qualquer outra atividade. A solução está, 

então, na determinação dos pré-requisitos dos serviços, que devem estar alinhados com o 

público-alvo da empresa, para permitir o bom funcionamento do processo e os resultados 

desejados. 

Quando da avaliação da qualidade, a diversidade de possibilidade de atendimento será 

julgada pelo consumidor, e, caso o sistema da empresa não permita a solução completa do 

problema, certamente o consumidor não ficará satisfeito com o serviço prestado. 

Mesmo em processos que não tenham a participação do consumidor pessoalmente, a 

mensuração da variabilidade do produto é importante para que sejam conhecidos os critérios 

relevantes na avaliação da qualidade. Ou seja, para as empresas que apostam na 

personalização, determinar se os serviços atendem às preferências específicas dos 

consumidores, utilizando indicadores do atendimento às necessidades personalizadas, é 

essencial para avaliar a qualidade. Já nos casos de serviços padronizados, os requisitos para 

avaliar a qualidade são outros, como por exemplo, tempo de resposta, pontualidade e outras. 

Fica claro como, a depender do nível de variabilidade do insumo ou do produto, o foco 

da avaliação da qualidade sofrerá mudanças. Esse fato ressalta a necessidade de mensuração 

das características particulares que auxiliam a identificação da atividade desenvolvida na 

empresa, e, posteriormente, os fatores que devem ser considerados na avaliação da qualidade. 
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2.1.1.4 Maior Dificuldade em Avaliar a Qualidade 

Esta característica está diretamente relacionada ao fato das atividades de serviços serem, 

por definição, intangíveis, não existir a capacidade de estocá-los e, também, devido às demais 

características descritas. 

Com a simultaneidade da produção e consumo, torna-se mais difícil o controle da 

qualidade nas atividades de serviços, pois não há tempo entre a produção e consumo para 

efetuar inspeção ou controle da qualidade. Por exemplo, em um call-center não existe 

possibilidade dos líderes efetuarem inspeção ou controle antes do atendente responder ao 

cliente, visto que se busca, na situação ideal, o atendimento imediato do cliente. 

Outro ponto que também torna difícil a avaliação da qualidade, é a variabilidade de 

insumo e produto, tal fato dificulta a utilização de indicadores para esta avaliação devido à 

impossibilidade de considerar os aspectos particularidades de cada pedido. 

Além disso, a subjetividade do cliente ao avaliar o serviço aumenta esta dificuldade, isto 

é, a depender do cliente e de seu estado de humor, a avaliação da prestação de um mesmo 

serviço pode variar, ou seja, objetivos de desempenho diferentes são relevantes em momentos 

diferentes. Um office-boy considera importante a rapidez no atendimento de uma agência 

bancária, porém, uma aposentada posicionada a sua frente na fila acredita ser mais relevante a 

atenção e as explicações detalhadas da transação bancária.  

Portanto, a preocupação defendida por Corrêa e Caon (2002) com a mensuração das 

características particularidades dos serviços reside na necessidade potencializada de avaliar a 

qualidade nos serviços considerando os diferentes aspectos relevantes para o sucesso de cada 

uma dessas características, e tendo como norte os requisitos de desempenho estabelecidos 

pelo cliente.  

Para resumir a identificação e estudo dessas características, alguns autores têm tentado 

esquematizar uma classificação dos diferentes tipos de serviços, conforme alguns aspectos 

que serão vistos no tópico seguinte. 

 

2.1.2 Tipologia de Serviço 

O estudo e identificação das características das atividades de serviços auxilia na 

classificação dos serviços a partir de determinadas semelhanças. Essa classificação tem como 

benefício sintetizar as características em torno dos diferentes serviços, auxiliando os 
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especialistas e gestores quando da busca por informações para melhoria da qualidade futura e 

em outras empresas. 

Segundo Olorunniwo e Hsu (2006), a busca por um esquema coerente de classificação 

dos serviços tem sido o objetivo de vários autores nos últimos 40 anos. E a intenção desses 

autores é conseguir parcimônia e permitir uma categorização para melhor entender as 

características que diferenciam os serviços e as suas organizações. 

Nesse sentido, serão apresentadas algumas classificações encontradas na literatura e que 

estão relacionadas com as características consideradas previamente. Conforme as 

características descritas, sobretudo o grau de interação e customização e o grau de intensidade 

de mão-de-obra, Schmenner (1999) define os quatro tipos de serviços listados abaixo: 

  Fábrica de serviços; 

  Loja de serviços; 

  Serviços de massa; 

  Serviços profissionais. 

 

Os detalhes e exemplos destes tipos de serviços podem ser resumidos na Figura 2.1, a 

seguir. O grau de intensidade de mão-de-obra pode ser identificado através do percentual dos 

custos associados de um lado, à mão-de-obra, e de outro, a instalações e equipamentos. 

Já o grau de interação está relacionado à intensidade do contato com o cliente e à 

necessidade de personalização dos serviços prestados, seguindo os anseios de cada cliente, 

requerendo maior flexibilidade. 

As lojas de serviços e os serviços profissionais distinguem-se dos demais, entre outros 

fatores, por exigirem uma maior variabilidade de insumos e produtos já que têm um alto grau 

de interação e customização. Porém, diferenciam-se na medida em que, as lojas de serviços 

têm baixo grau de intensidade da mão-de-obra, o que permite uma maior padronização das 

atividades, se comparada com as prestadas nos serviços profissionais, que têm alto grau de 

intensidade da mão-de-obra. 

Já a fábrica de serviços e os serviços de massa são mais passíveis de padronização. 

Sobretudo a que tem baixo grau de customização e de intensidade da mão-de-obra, 

permitindo, assim, a mecanização ou automação dos serviços, o que implica o atendimento de 

grande volume de clientes. 
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Grau de 

intensidade de 

mão-de-obra 

Grau de interação e customização 

 Baixo Alto 

Baixo Fábrica de Serviços 

  Companhias aéreas; 

  Transportadoras; 

  Hotéis; 

  Centros de lazer e recreação. 

Loja de Serviços 

  Hospitais; 

  Funilaria e mecânica de 

automóvel; 

  Outros serviços de reparo. 

Alto Serviços de massa 

  Varejo; 

  Atacado; 

  Escolas; 

  Aspectos de varejo das 

atividades bancárias 

comerciais. 

Serviços profissionais 

  Médicos; 

  Advogados; 

  Contadores; 

  Arquitetos. 

Figura 2.1: A matriz dos processos de serviços 

Autor: Schmenner (1999, p. 25) 

 

Os serviços de massa também focalizam o atendimento a um grande volume de clientes, 

porém, esse volume é alcançado por meio de clientes com necessidades semelhantes. Isso 

exige um maior cuidado na determinação dos pré-requisitos para os serviços e na avaliação da 

qualidade desses, para certificar-se da oferta de serviços procurados pelo cliente.  

Na análise de Corrêa e Caon (2002) dos diferentes tipos de serviços, os autores fazem 

uma relação entre o volume de clientes atendidos e a variedade de serviços prestados. Desta 

relação, extraem algumas características dos serviços de massa e dos serviços profissionais. 

Os serviços de massa buscam atender a um volume grande de clientes e reduzem a 

customização dos serviços disponíveis. Além disso, este tipo de serviço tem baixo grau de 

contato com o cliente e os servidores têm pouca autonomia, pois a importância maior está nos 

equipamentos e não na mão-de-obra, mais no produto que no processo, mais no setor de 

retaguarda que na linha de frente. Portanto, diferenciam-se pelo ganho em escala e pela ênfase 

no controle. 

Já os serviços profissionais caracterizam-se, neste trade-off de volume e variedade, com 

alto grau de contato com o cliente, personalização e autonomia dos funcionários. A 

importância maior está no processo e nas pessoas, não no produto, e a gerência está focada na 

linha de frente. O diferencial destas empresas está no pacote de serviços oferecidos ao cliente 

e na customização. 

Ao considerar a relação entre volume e variedade em uma escala contínua, Corrêa e 

Caon (2002) classificam dois tipos de serviços que não aparecem na classificação de 
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Schmenner (1999). São eles os serviços de massa ―customizados‖ e os serviços profissionais 

de massa. 

Nos serviços de massa ―customizados‖, a personalização é fruto do uso de tecnologia da 

informação, possibilitando, por exemplo, o atendimento on-line. Já no serviço profissional de 

massa busca-se um maior volume de atendimento por meio da especialização ao extremo das 

atividades desenvolvidas no local, desta forma, a variabilidade dos produtos e insumo é 

reduzida e, conseqüentemente, a das operações também. 

A posição dos diferentes tipos de serviços no contínuo da relação volume e variedade, 

proposta por Corrêa e Caon (2002), podem ser identificadas na Figura 2.2, abaixo. 

 

 

Figura 2.2: Tipologia de serviços com base nos contínuos de volume e variedade 

Fonte: Corrêa e Caon (2002, p. 75) 

 

As lojas de serviços nesta classificação se caracterizam por estar no meio do contínuo, 

diferentemente da classificação de Schmenner (1999), que atribui um alto grau de 

customização, contudo, os exemplos para este tipo de serviço são os mesmos em ambos os 

autores. 

A classificação de Schmenner (1999) é mais precisa ao esquematizar as diferentes 

atividades de serviços, pois permite a classificação de atividades que tenham um mesmo 

objetivo em um dos eixos, por exemplo, grau de customização, mas que no outro eixo tenham 

uma característica contrária.  

Essa maior precisão pode ser identificada na localização e descrição dos serviços de 

massa que, apesar de buscar o atendimento de um grande de volume de clientes com baixa 



Capítulo 2                                                                                                                                Revisão Bibliográfica 

 20 

customização em ambas as classificações, a ênfase está na mão-de-obra e nos pré-requisitos 

para o serviço, como descrito por Schmenner (1999). Para aqueles em que a ênfase são os 

equipamentos, a denominação seria fábrica de serviços. 

Esses esquemas de classificação facilitam o estudo da avaliação da qualidade, uma vez 

que há uma melhor compreensão de como cada característica dos serviços influencia o 

desenvolvimento dos processos em serviços. 

Para Olorunniwo e Hsu (2006) qualquer esquema de classificação que promova uma 

maior compreensão de como melhorar o desempenho irá, também, ajudar a entender a 

qualidade em serviços e como ela afeta o comportamento e as intenções dos consumidores. 

Para este trabalho, considera-se a classificação dos serviços conforme o esquema de 

Schmenner (1999) para os diferentes tipos de serviços. 

Essa relação entre qualidade e comportamento, intenção e satisfação dos consumidores 

é analisada mais detalhadamente em modelos de avaliação da qualidade, como visto a seguir 

na revisão da literatura sobre modelos de avaliação da qualidade. 

 

2.1.3 Qualidade em Serviços 

Antes da revisão dos modelos de avaliação, faz-se necessária uma análise das definições 

encontradas na literatura sobre qualidade em serviços, pois, assim como as características das 

atividades desse setor, existem particularidades que as distinguem da qualidade em bens e, 

portanto, devem ser entendidas para uma avaliação mais consistente. 

Há na literatura um vasto número de definições que consideram diferentes aspectos. 

Segundo Walker et al. (2006), a definição de qualidade em serviços mais comumente aceita é 

a que a considera como sendo determinada pelo consumidor e refere-se a como o serviço é 

oferecido e se sua percepção está no patamar das expectativas. 

Porém, ao analisar outras definições, percebe-se que outros aspectos não abordados 

nesta definição geram conflitos entre autores. O principal deles está relacionado às dimensões 

que compõem a qualidade em serviços. Kang e James (2004) afirmam, citando os autores 

Grönroos (1982, 1990), Berry et al. (1985), Parasuraman et al. (1985) que existe um consenso 

geral de que a qualidade em serviços tem muitas dimensões, porém, complementa que não há 

um consenso da natureza e do conteúdo exato dessas dimensões, citando Brady e Cronin 

(2001). 
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Swartz e Brown (1989 a) sintetizaram as dimensões da qualidade em serviços propostas 

nos trabalhos de Lehtinen e Lehtinen (1982), Grönroos (1982) e Berry et al. (1985) 

categorizando-as em duas dimensões. A Figura 2.3, desenvolvida por Kang (2006), acrescenta 

o trabalho de Lehtinen (1983). A primeira dimensão, denominada ‗o quê‘, refere-se à 

avaliação após a prestação; a segunda, denominada ‗como‘, indica a avaliação durante a 

prestação do serviço. 

 

 
Figura 2.3: Dimensões da qualidade em serviços 

Autor: Adaptado de Kang (2006) 

 

Já o trabalho de Lehtinen e Lehtinen (1982) define a qualidade em serviços por meio de 

três dimensões: (1) Qualidade física, que trata os aspectos tangíveis da prestação do serviço; 

(2) Qualidade na interatividade, que indica o sucesso na interação entre o consumidor e o 

funcionário que presta o serviço, incluindo os casos de atendimento automático; e, por fim, a 

(3) Qualidade corporativa, que se refere à imagem da empresa que presta o serviço frente aos 

seus atuais e potenciais consumidores. 

Grönroos (1982) determinou apenas duas dimensões: uma relacionada aos aspectos 

técnicos, que indica o produto final entregue na prestação do serviço, ou seja, ‗o quê‘ foi 

entregue ao consumidor; e o outro, o aspecto funcional da qualidade referente a ‗como‘ o 

serviço foi prestado, isso inclui a percepção do consumidor sobre a interação experimentada 

durante o serviço. 

Lehtinen (1983) e Berry et al. (1985) compartilham da visão de Grönroos (1982) quanto 

à bi-partição da qualidade em serviços, diferenciando-se, apenas, quanto à nomenclatura e ao 

momento em que cada uma ocorre. 
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Ressalta-se que, a depender do tipo de serviço prestado, essas dimensões têm sua 

importância relativa alterada, como por exemplo, a distinção de qualidade em um serviço de 

manutenção e em um serviço médico. 

Como exemplo, pode-se citar: o cliente de uma assistência técnica de impressoras está 

mais atento e hábil para analisar a qualidade quanto a aspectos tangíveis do que um paciente 

ao analisar a qualidade do serviço médico prestado em uma clínica. Neste último, a 

importância maior recai sobre o aspecto funcional, isto é, como o paciente foi atendido, a 

presteza da enfermeira e a atenção do médico ao realizar o diagnóstico.   

Um conceito mais recente de qualidade em serviços foi proposto por Rust e Oliver 

(1994), porém, não testado pelos autores. Nesse modelo, define-se qualidade a partir de três 

dimensões: a interação entre consumidor e funcionário (qualidade funcional), o ambiente do 

serviço e o produto final (qualidade técnica). 

Dabholkar et al. (1996) desenvolveram um passo seguinte à discussão das várias 

dimensões da qualidade em serviços. Trata-se de uma visão com múltiplos níveis 

hierárquicos. Portanto, além da identificação das dimensões da qualidade, há necessidade da 

identificação dos seus componentes, ou sub-dimensões. 

Vários modelos foram propostos baseados nessa idéia de níveis hierárquicos, um deles, 

por Kang (2006), utiliza como dimensões de maior nível hierárquico a qualidade técnica 

(produto final) e a qualidade funcional (processo) conforme ilustrado na Figura 2.4 a seguir. 

 

Figura 2.4: Estrutura da visão hierárquica da qualidade em serviços 

Fonte: Adaptado de Kang (2006) 

 

Para o primeiro nível foram determinadas as seguintes dimensões: aspectos físicos, 

confiabilidade, interação pessoal, solução dos problemas e política. No próximo nível, essas 
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dimensões são detalhadas, por exemplo, para a dimensão ‗aspectos tangíveis‘ foram propostas 

as sub-dimensões aparência e conveniência. 

Para este trabalho, acredita-se que o conceito de qualidade em serviço baseado nas duas 

dimensões propostas por Grönroos (1982), qualidade técnica e qualidade funcional, seja 

adequado para o objetivo previsto, pois uma vez que se pretende desenvolver uma forma de 

avaliação da qualidade que atenda a todos os tipos de serviços e empresas, esse conceito 

atende a aspectos como: agilidade, recepção, e outros que sejam relacionados ao tratamento 

com o cliente durante o atendimento, assim como os relacionados aos aspectos físicos. Ambos 

na dimensão qualidade funcional. 

Já a outra dimensão, qualidade técnica, abrange outros aspectos através de uma visão 

geral do serviço. Isto é, caso o serviço seja aprovado nos aspectos funcionais, mas reprovado 

em aspectos técnicos, esta forma de avaliação detectará tal inconformidade. 

 Quanto às sub-dimensões, o conceito de Dabholkar et al. (1996) aprimora as tentativas 

históricas encontradas na literatura e permite uma maior proximidade com os fatores que 

realmente são considerados pelo consumidor quando da avaliação da qualidade em serviços.  

Pode-se perceber, portanto, que, desde a definição de serviços até a de qualidade em 

serviços, não há consenso entre os autores quanto a vários aspectos, como as características 

principais, os esquemas de classificação dos diferentes tipos de serviços, as dimensões que 

compõem a qualidade em serviços e outros. 

Desta forma, é esperada uma divergência entre os diferentes modelos de avaliação da 

qualidade em serviço, já que nada mais são que a continuação dos estudos que se iniciaram 

com a definição de serviços. 

A seguir, descrevem-se os principais modelos encontrados na revisão bibliográfica 

sobre o assunto, destacando-se suas vantagens e desvantagens, e como alguns modelos 

procuram corrigir as lacunas de modelos anteriores. 

 

2.1.4 Modelos de Avaliação da Qualidade 

Existem na literatura vários modelos que propõem diferentes formas de mensurar a 

qualidade em serviços, contudo uma das características das atividades de serviços é a 

dificuldade em avaliar a qualidade proveniente de peculiaridades dos serviços descritas, 

quando da sua caracterização. 



Capítulo 2                                                                                                                                Revisão Bibliográfica 

 24 

Esta dificuldade fica evidente pela divergência de conceitos que se verifica em vários 

artigos. Entre eles, pode-se destacar o embate entre os modelos SERQUAL de Parasuraman et 

al. (1988) e o SERVPERF de Cronin e Taylor (1992). E pode-se acrescentar que esta 

dificuldade é potencializada pelas divergências históricas sobre os conceitos base de serviços 

observados desde sua definição, assim como foi salientado durante toda a descrição das 

atividades do setor de serviços. 

Contudo, esta dificuldade não pode impedir o desenvolvimento de estudos sobre o tema, 

pois a avaliação da qualidade em serviços é importantíssima para o sucesso da empresa, pelos 

motivos apresentados na descrição das características dos serviços. Principalmente, pelo 

impedimento que existe na maioria das atividades de serviços em realizar inspeções ou 

controle da qualidade das atividades. 

Conforme descrevem Chen et al. (2007), a satisfação do consumidor e a eficiência dos 

processos organizacionais deve ser traduzida em números por meio de modelos de 

mensuração para uma melhor gestão. Acrescentam, ainda, que existem vários modelos de 

avaliação da qualidade em serviços, porém, que permanecem incompletos, cada um com suas 

vantagens e desvantagens. 

Por isso, descrevem-se, a seguir, os principais modelos encontrados na literatura para 

avaliação da qualidade para que, em seguida, seja proposto o modelo de avaliação da 

qualidade a partir de uma abordagem quantitativa.   

Dentre os trabalhos, destaca-se, pelo pioneirismo, Grönroos (1984) que, apesar do 

simples tratamento matemático utilizado na aplicação do modelo, apresentou propostas para 

trabalhos futuros, influenciando a descoberta e o estudo de pontos chave para o crescimento 

do setor de serviços. Também tem destaque Parasuraman et al. (1985, 1988) que, na tentativa 

de mensurar a qualidade, estabeleceram as cinco dimensões da qualidade utilizadas nos 

principais modelos subseqüentes, apesar das várias críticas ao modelo. 

 Miguel e Salomi (2004) apresentam, em uma revisão sobre os modelos de avaliação da 

qualidade, uma tabela que resume os principais modelos encontrados na literatura, conforme 

Tabela 2.1. São apresentados os autores, as características e conclusões principais e as áreas 

de aplicação do modelo. Aqueles que possuem uma representação algébrica, esta é 

apresentada também na tabela. 

O modelo de Grönroos (1984), conforme a Tabela 2.1, confirma a importância da 

qualidade nas dimensões intensidade e extensão do contato com o cliente através da conclusão 

de que a interação entre comprador e vendedor é mais importante do que as atividades 
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tradicionais de marketing. Esse modelo define a qualidade dos serviços a partir da qualidade 

técnica e funcional, além do fator imagem da empresa. 

A qualidade técnica se refere ao que é entregue, e a qualidade funcional a como esse 

serviço é entregue, sendo uma avaliação subjetiva do desempenho da empresa na prestação do 

serviço. 

 

Tabela 2.1: Resumo dos Principais Modelos de Avaliação Qualidade da Literatura 

AUTOR MODELO 
CARACTERÍSTIC

A PRINCIPAL 

CONCLUSÕES 

PRINCIPAIS 

ÁREA DE 

APLICAÇÃO 

Grönroos 

(1984) 

Não apresenta modelo 

com representação 

algébrica 

Qualidade = 

f(expectativa, 

desempenho e 
imagem) 

 Interação comprador/ 

vendedor é mais importante 

que atividades de marketing. 

 Contato comprador/ 

vendedor tem mais 

influência na formação da 

imagem que atividades de 

marketing. 

Diversos tipos 

de serviços 

Parasuram

an et 

al.(1985, 

1988) 

SERQUAL 

 

Qi = Di – Ei 

22 itens distribuídos 

em cinco dimensões 

da qualidade 

 A qualidade de serviços 

pode ser quantificada; 

 Determina cinco 

dimensões genéricas para 

todos os tipos de serviços; 

 A qualidade dos serviços é 

diferença entre expectativa e 
desempenho ao longo das 

dimensões. 

Diversos tipos 

de serviços 

Brown e 

Swartz 

(1989 b) 

Qi = Di – Ei Utiliza as 10 

dimensões 

desenvolvidas por 

Parasuraman et al. 

(1985) 

 A qualidade dos serviços é 

a diferença entre 

desempenho e expectativa 

ao longo das dimensões. 

Atendimento 

em consultório 

da área médica 

Bolton e 

Drew 

(1991) 

Modelo de Avaliação 

do serviço e valor 

 

 

 

Representado por 
várias equações 

algébricas 

 Utiliza quatro 

dimensões 

desenvolvidas por 

Parasuraman et al. 

(1988) 

 Introduz o 
conceito do valor 

na avaliação da 

qualidade do cliente 

 Concluem que as 

características dos clientes 

influenciam as avaliações de 

qualidade e valor pelo 

cliente. 

 A não confirmação das 
expectativas está mais 

fortemente correlacionada 

com a qualidade dos 

serviços. 

Serviços de 

Telefonia 

Cronin e 

Taylor 

(1992) 

SERVPERF 

Qi = Di 

Utiliza as cinco 

dimensões gerais 

desenvolvidas por 

Parasuraman et al. 

(1988) 

 Avaliação de qualidade de 

serviços é melhor 

representada pelo 

desempenho ao longo das 

dimensões. 

Diversos tipos 

de serviços 

Teas 

(1993) 

Modelo de 

Desempenho Ideal 

 

Utiliza as cinco 

dimensões gerais 

desenvolvidas por 

Parasuraman et al. 
(1988) 

 O modelo do desempenho 

ideal tem maior correlação 

com as preferências de 

compra, intenções de 
recompra e satisfação com 

os serviços. 

Lojas de varejo 

Fonte: Miguel e Salomi (2004, p. 29) 
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Neste modelo de Grönroos (1984), o autor ressalta, ainda, que a qualidade funcional 

desempenha um papel mais importante na formação da qualidade perceptível, se comparada 

com a qualidade técnica. Segundo a aplicação do modelo, a forma como o atendimento é 

conduzido pelos funcionários traz compensações por possíveis problemas na qualidade 

técnica. 

Na terceira dimensão da qualidade proposta no modelo, a imagem da empresa é 

formada pela qualidade técnica e funcional, além de outros fatores como propaganda, recursos 

disponíveis, entre outros. Essa dimensão é responsável pela formação do conceito da empresa 

e, portanto, pela expectativa em torno da prestação do serviço pela empresa. 

Na seqüência, o modelo SERVQUAL utiliza o conceito de satisfação proposto por 

Oliver (1980), que seria uma função da diferença entre a expectativa e a percepção do 

desempenho. 

Outro ponto que deve ser salientado é a distinção entre satisfação e a qualidade 

perceptível. Segundo os autores do SERVQUAL, a satisfação está relacionada a uma 

prestação específica, enquanto a qualidade percebida de um serviço é um julgamento global 

composto de várias avaliações de satisfação. Com essa afirmação, os autores esclareceram a 

visão proposta no modelo quanto aos conceitos distintos de satisfação e qualidade percebida 

pelo consumidor, ou seja, o somatório das satisfações durante a prestação de um serviço 

resulta em uma avaliação positiva da qualidade do serviço. 

Parasuraman et al. (1985) tentaram reproduzir no modelo SERVQUAL a forma como o 

cliente avalia a qualidade em serviços de forma genérica. Para isso, foram propostos cinco 

gaps (diferenças) onde o gap 5 que representa a avaliação de qualidade pelos clientes, 

avaliado pela diferença entre expectativa e percepção do serviço, é função dos seguintes gaps: 

  Gap 1 – Expectativa do cliente e percepção do gerente sobre esta expectativa; 

  Gap 2 – Percepção gerencial da expectativa do cliente e a proposta de especificação 

de qualidade; 

  Gap 3 – Discrepância entre a especificação e o que realmente é prestado ao cliente; 

  Gap 4 – Promessa de prestação por meio de comunicação externa e o que é realmente 

ofertado. 

 

Esses gap´s podem ser visualizados na Figura 2.5 a seguir, que apresenta a estrutura 

geral do modelo SERVQUAL. 
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Figura 2.5: Modelo dos Gap´s de qualidade em serviços – SERVQUAL 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al. (1985) 

 

No trabalho de Parasuraman et al. (1985), outro aspecto que deve ser exaltado é a 

determinação das dimensões da qualidade que, segundo os autores, são os pontos críticos na 

avaliação dos serviços. Após o refinamento, cinco dimensões foram propostas como genéricas 

para avaliação de qualquer tipo de serviço, são elas: confiabilidade, presteza, segurança, 

empatia e, por fim, aspectos tangíveis. 

Segundo Buttle (1996) o SERQUAL tem tido uma vasta aplicação, tanto na área 

acadêmica como em práticas gerenciais, embora vários estudos tenham identificado prováveis 

falhas no modelo. O autor enumera quatro críticas relacionadas à base teórica, e sete baseadas 

na operacionalização do modelo. Dentre essas críticas, encontra-se a de que o paradigma de 

‗desconfirmação‘, ou seja, o modelo dos gap´s em que as diferenças entre percepção e 

expectativa são medidas, não traduz fielmente a forma como o consumidor avalia a qualidade 

em serviços. 

 Porém, Ladhari (2008) afirma que apesar das críticas, o modelo de gap´s ainda 

continua sendo base para outros estudos, pois facilita a identificação dos pontos fortes e fracos 

em cada atributo específico, além da utilização das dimensões definidas no modelo serem 

aceitas em vários outros modelos, inclusive nos que apresentam falhas do SERVQUAL.  
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O modelo de Swartz e Brown (1989 b) também está baseado no paradigma da diferença 

entre expectativa e percepção. A diferença para modelo SERVQUAL está na determinação 

dos gap´s. Para estes autores a avaliação da qualidade pelo consumidor está fundamentada em 

apenas três diferenças de expectativa e percepção: 

  Gap 1 – Expectativa do cliente  - percepção do cliente; 

  Gap 2 – Expectativas do cliente – Percepção do profissional quanto às expectativas do 

cliente; 

  Gap 3 – Percepção do cliente - Percepção do profissional quanto às percepções do 

cliente. 

 

Esses gap´s e a estrutura do modelo como um todo é apresentada na Figura 2.6 a seguir. 

Ressalta-se a divisão entre as percepções do cliente e do profissional na formação dos gap´s. 

 

 

Figura 2.6: Modelo Percepção-Expectativa 

Fonte: Adaptado de Miguel e Salomi (2004) 

 

Duas das três hipóteses testadas no modelo não puderam ser rejeitadas pelos testes 

estatísticos realizados pelos autores. Quais sejam: (1) a referente ao gap 1 que afirma: quanto 

maior a discrepância entre a expectativa e percepção de desempenho do serviço, no sentido 

das expectativas superarem as percepções, menor o nível de satisfação. (2) a referente ao gap 

3 que afirma: o nível de satisfação do consumidor será maior, quando as percepções do 

profissional em relação às percepções do consumidor sobre o serviço não superarem a 

percepção do próprio cliente sobre o serviço prestado. 

A hipótese rejeitada afirma: o nível de satisfação do consumidor será maior, quanto 

menor for a diferença entre a percepção do profissional em relação à expectativa do 

consumidor pelo serviço e à própria expectativa do consumidor. 
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Por fim, os próprios autores questionam a confiabilidade das medidas e sugerem que as 

hipóteses não tenham sido testadas realmente. Contudo, eles atestaram como adequado o 

modelo de análise através de gaps. E, apesar de uma das hipóteses ter sido rejeitada, os testes 

estatísticos apontaram o modelo como sendo apropriado para serviços com as características 

do serviço testado, sugerindo a aplicação em outras áreas. 

O modelo de avaliação da qualidade de serviço e valor proposto por Bolton e Drew 

(1991) acrescenta ao SERQUAL a dimensão valor a ser pago pelo serviço. Essa dimensão é 

função da qualidade do próprio serviço, dos sacrifícios empenhados pelo cliente para obter o 

serviço e das características dos próprios clientes. O sacrifício descrito no modelo refere-se 

tanto aos financeiros, como os não-financeiros. 

Para os autores do modelo, a dimensão valor do serviço é responsável por determinar as 

intenções do consumidor e, conseqüentemente, o seu comportamento. 

Outro ponto que distingue esse modelo dos demais se refere à relação de causalidade 

entre satisfação do consumidor e qualidade dos serviços. Diferentemente do SERVQUAL o 

qual considera que a qualidade em serviços conduz à satisfação do consumidor, o modelo de 

Bolton e Drew (1991) propõem que a satisfação é antecedente às expectativas, desempenho 

percebido e a não confirmação das expectativas do consumidor. 

Na tentativa de retificar as críticas ao paradigma da ‗desconfirmação‘ o modelo 

SERVPERF, de Cronin e Taylor (1992), propõe uma mensuração da qualidade apenas pela 

percepção do serviço. Os autores, após aplicação do modelo e de testes estatísticos, afirmam 

que esta forma de avaliação é mais eficiente que a proposta do SERVQUAL. No trabalho, 

também testaram as seguintes hipóteses, além da mencionada: 

  A satisfação do consumidor é anterior à percepção de qualidade do serviço; 

  A satisfação do consumidor tem impacto significativo nas intenções de compra; 

  A percepção da qualidade dos serviços tem impacto significativo nas intenções de 

compra. 

 

Após os testes estatísticos, os autores obtiveram razões para concordar com a 

proposição do SERVQUAL, de que a avaliação de qualidade do serviço conduz à satisfação 

do consumidor. 

Para as outras duas hipóteses, os autores concluíram que a satisfação tem maior peso e 

consistência na influência das intenções de compra do consumidor. 
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Por fim, o Modelo de Desempenho Ideal de Teas (1993), que procura solucionar 

algumas imperfeições do modelo SERVQUAL através da definição de uma solução ideal, 

praticável sobre as circunstâncias ideais, ou seja, a prestação de um serviço com qualidade 

ótima sobre estas circunstâncias. A mensuração da qualidade do serviço utiliza a seguinte 

equação. 

 

onde                                                                       (2.1) 

 

MQ – Avaliação da qualidade; 

Pi – Percepção de qualidade no critério i; 

Ei – Expectativa de qualidade no critério i; 

I – Solução ideal. 

 

No modelo de desempenho ideal foram testadas duas hipóteses, listadas a seguir, por 

meio de entrevistas aleatórias sobre três lojas de varejo. Foram considerados, no teste, dez dos 

vinte e dois itens originais propostos no SERVQUAL, sendo dois itens para cada dimensão. 

  A avaliação da qualidade através do modelo do desempenho ideal é melhor em 

relação aos modelos SERVQUAL, SERVQUAL revisado e qualidade normalizada. 

  A validação dos modelos envolvendo preferências de compra, intenções de recompra 

e satisfação total dos serviços é melhor representada no modelo do desempenho ideal, se 

comparada com os modelos citados na hipótese anterior. 

 

Os resultados, obtidos pelos autores do modelo, indicam que o modelo do desempenho 

ideal não-ponderado tem maior correlação que os demais modelos não-ponderados testados, 

mas principalmente, que o modelo do desempenho ideal mostrou-se o mais representativo das 

preferências de compra, intenção de recompra e satisfação do consumidor. 

Pode-se perceber que, desde Grönroos (1984), todos os demais modelos tentaram 

solucionar algumas imperfeições ou lacunas do modelo anterior, aproximando-se da avaliação 

justa sobre a qualidade dos serviços prestados. 

As críticas ao SERVQUAL, mencionadas pelos autores dos modelos apresentados, 

foram respondidas pelos autores do modelo. Contudo, ainda existe possibilidade de melhoria 

nos modelos de avaliação da qualidade em serviços. Uma delas é a técnica utilizada para 

tratamento dos dados obtidos para quantificação da qualidade. 
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2.2 Conclusão do Capítulo 

Com este capítulo pode-se perceber que as atividades desenvolvidas no setor de serviços 

têm, realmente, algumas particularidades que as diferenciam das demais e devem ser 

consideradas, necessariamente, pelos gestores para que os processos alcancem uma eficiência 

suficiente para a empresa se manter no mercado. Essas características foram reduzidas com 

sucesso àquelas que abrangiam as principais particularidades a serem consideradas em uma 

avaliação da qualidade: participação do consumidor no processo, simultaneidade da produção 

com o consumo; maior variabilidade de insumos e produtos; e maior dificuldade em avaliar a 

qualidade. Tais características foram sumarizadas através da esquematização dos diferentes 

tipos de serviços e, na discussão sobre os diferentes conceitos de qualidade em serviços, pode-

se definir o que melhor se enquadra com o presente trabalho. Segundo o pensamento de 

Grönroos (1982), existem duas dimensões: qualidade técnica, que se refere ao produto final 

entregue ao cliente, e a qualidade funcional, que abrange a forma como o serviço foi prestado. 

Já nos modelos, constataram-se as divergências de opinião quando se trata de estabelecer um 

modelo que retrate o julgamento do cliente ao avaliar a qualidade do serviço. Porém, todos 

contribuíram para o avanço do tema e preenchimento de algumas lacunas. 

No próximo capítulo busca-se descrever as ferramentas necessárias para proposição da 

forma de avaliação da qualidade por meio de uma abordagem quantitativa, considerando os 

conceitos descritos neste capítulo e a identificação da distância do serviço avaliado para um 

padrão de referência considerado ótimo. 
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3 ABORDAGEM QUANTITATIVA 

Neste capítulo, será descrita de forma resumida, a teoria dos conjuntos fuzzy, com seus 

operadores, principais contribuições e uma lista de aplicações bem sucedidas em diversas 

áreas que utilizaram os conjuntos fuzzy. 

Em seguida, será apresentada a técnica de ordenação TOPSIS que possibilitará o 

tratamento dos dados subjetivos a partir de um método contínuo para a avaliação da qualidade 

em serviços, sendo, portanto, mais preciso e próximo do verdadeiro julgamento humano, além 

das vantagens e aplicações encontradas na revisão bibliográfica. 

 

3.1 Conjuntos Fuzzy 

Com o intuito de aperfeiçoar os modelos apresentados, apresenta-se a seguir uma 

revisão bibliográfica dos conjuntos fuzzy como auxílio no tratamento dos dados da avaliação 

da qualidade em serviços. 

Na Teoria Clássica dos Conjuntos, os elementos do universo são precisamente 

caracterizados como pertencentes ou não a um dado conjunto, isto é, afirmações seguem um 

sistema binário assumindo valor verdadeiro ou falso, não podendo ser verdadeiro e falso ao 

mesmo tempo, nem mesmo parcialmente verdadeiro ou parcialmente falso. 

Porém, existem situações em que esta fronteira da pertinência não é claramente 

definida, ou seja, entre a certeza de pertinência e a certeza de não pertinência existem infinitos 

graus. Estas situações ocorrem quando existe subjetividade na formação do conjunto e, neste 

caso, ocorre também a ambigüidade e a imprecisão. Estas características aparecem quando as 

informações disponíveis são vagas, ou quando termos que exprimem adjetivos são utilizados. 

Por exemplo, a avaliação de um bom atendimento irá variar entre os indivíduos 

dependendo do que cada um define ser um serviço de qualidade. Somado a essa dependência 

da definição de cada avaliador sobre o que seja um serviço de qualidade, está o fato de que, 

cada ponto nesta escala de avaliação representa um subconjunto de satisfações que o 

indivíduo caracteriza como sendo equivalentes, ou seja, não há precisão na avaliação. 

A partir destas imperfeições, surgiu a necessidade de outras teorias que preenchessem 

estas lacunas da teoria clássica. Algumas delas são: conjuntos fuzzy, as redes neurais, 

conforme Behara et al. (2002) e a lógica para-consistente, segundo Carvalho (2006), que 

tratam as informações obtidas em um julgamento subjetivo. 
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A Teoria dos Conjuntos Fuzzy foi proposta por Zadeh (1965) seguida por um estudo da 

tomada de decisão em ambientes fuzzy por Bellman e Zadeh (1970). Desde então, vários 

estudos têm utilizado a teoria dos conjuntos fuzzy para avaliar situações como as descritas, 

como pode ser visto em Beheshti e Lollar (2008), Benítez et al. (2007), Medeiros (1993). 

Conforme descrito por Costa (2002, p. 19), apud Costa et al.(2007): ―A lógica fuzzy é 

uma lógica não-binária, desenvolvida como forma de lidar com dados vagos, imprecisos, na 

zona ‗cinzenta‘, irredutíveis ao esquema clássico do ‗sim ou não‘, ‗branco-preto‘, ‗zero-um‘‖. 

Pode-se definir formalmente esta teoria, segundo Zadeh (1965), como sendo uma classe 

de objetos com contínuos graus de pertinência, a qual designa a cada objeto um grau de 

pertinência, que está entre o intervalo [0,1]. Os conjuntos fuzzy utilizam a noção de que a cada 

elemento há um valor associado no intervalo de 0 a 1, indicando seu grau de pertinência ao 

conjunto, onde o valor 0 (zero) indica a completa não pertinência ao conjunto, e o valor 1 

(um) indica a certeza da pertinência. 

Como exemplo, podem-se citar os casos onde um determinado tipo de conjunto não 

possui uma fronteira nítida entre os elementos que pertencem e os que não pertencem ao 

referido conjunto, como as mulheres altas, por exemplo Assim, o problema da escolha ou 

decisão seria: uma candidata com 1,70m estaria classificada ou apenas as acima de 1,75m? 

Estas características abordadas pelos conjuntos fuzzy estão inseridas no conceito de 

variáveis lingüísticas cujos valores são palavras ou sentenças em linguagem natural, como por 

exemplo: temperatura, altura, dureza. Todas podem ser medidas objetivamente através de 

equipamentos, ou por meio da subjetividade, utilizando os termos lingüísticos, no caso da 

temperatura: quente, natural ou frio. 

Ou mesmo, no caso de uma pesquisa de satisfação, podem-se utilizar variáveis 

lingüísticas para a avaliação do atendimento e encontrar termos do tipo: ―bom‖, ―regular‖ e 

―ruim‖. Estes termos representam a avaliação individual de cada consumidor referente a uma 

dada variável, após ter sido atendido em um restaurante qualquer, por exemplo. 

Nestes, e em outros casos em que os dados estão suscetíveis ao julgamento subjetivo, o 

uso de conjuntos fuzzy contribui com uma avaliação flexível, isto é, para cada valor de entrada 

no sistema, um grau de pertinência contínuo será atribuído. 

Segundo Tsaur et al. (2002), essa característica faz com que os conjuntos fuzzy sejam 

indicados para capturar as preferências dos tomadores de decisão, por utilizar termos do dia-a-

dia, de fácil interpretação e domínio. Também, segundo os autores, é indicado para situações 
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em que a ambigüidade dos conceitos está associada ao julgamento subjetivo dos seres 

humanos. 

Apesar das Redes Neurais também tratarem a subjetividade e serem base dos estudos na 

área da inteligência artificial, Zadeh (1965) atribui aos conjuntos fuzzy algumas qualidades, 

além de tratar melhor os valores qualitativos que justificam a continuidade das pesquisas 

referente aos conjuntos fuzzy: 

  Faz uso de termos qualitativos, como baixo, médio, alto, interpretados por números 

fuzzy e manipulados pela aritmética pertinente a ser apresentada; 

  Requer poucos fatores e poucas regras de decisão; 

  Possibilita a consideração de maior número de variáveis; 

  Permite simular o processo de julgamento humano; 

  Simplifica a busca da solução de problemas; 

  Proporciona elaboração razoavelmente rápida de modelos de sistemas; 

  Simplifica a estruturação de uma base do conhecimento. 

 

Para a apresentação completa de um conjunto fuzzy, os termos relacionados com a etapa 

de fuzzyficação são apresentados e definidos a seguir: 

  Conjunto de elementos – são os elementos do universo que têm determinada 

característica em comum e que se diferenciam dos demais, assim como um indivíduo 

está para seu grupo de amigos. 

  Variáveis lingüísticas – são os atributos que classificam os elementos. São as 

características citadas na definição anterior que fazem o indivíduo pertencer a 

determinado conjunto, identificando-o e diferenciando-o dos demais, assim como a 

idade é um atributo para o indivíduo. 

  Termos lingüísticos – são adjetivos ou advérbios que descrevem as variáveis 

lingüísticas e são uma avaliação subjetiva dessas. Para as características que 

determinam os elementos do conjunto, podem-se designar alguns termos qualificadores, 

assim como ‗jovem‘ descreve a idade de um indivíduo. Cada termo terá um número 

fuzzy que o represente. 

  Conjunto de referência – é o intervalo numérico a ser considerado para a variável 

lingüística. Para as características que determinam os elementos, define-se o intervalo, a 

ser considerado no caso específico dos possíveis valores, assim como [0, 100] anos para 



Capítulo 3                                                                                                                            Abordagem Quantitativa 

 35 

a idade. Esse intervalo será preenchido por diversos números fuzzy que terão cada um, 

um subintervalo. 

  Função de Pertinência – determina o grau de pertinência [0,1] de um elemento 

qualquer com referência à variável lingüística, descrito por um termo lingüístico. Um 

elemento qualquer do universo que seja avaliado pelos conjuntos fuzzy em determinada 

característica (variável), terá atribuído, pelo julgador, um termo qualificador dessa 

característica que está atrelado a um número fuzzy e, dessa forma, determinará o grau de 

pertinência do elemento ao conjunto. 

 

3.1.1 Fuzzyficação 

Esta etapa consiste na transformação dos dados obtidos em linguagem natural para a 

notação fuzzy. Isto é, para cada variável lingüística a ser analisada, serão definidos os 

possíveis termos lingüísticos a serem escolhidos durante a avaliação. 

Ao mesmo tempo, são determinados os números fuzzy que representarão cada termo 

lingüístico. Recomenda-se que os números utilizados para descrever dois termos adjacentes 

tenham uma parte entre 10% e 50% dos seus intervalos de entrada sobrepostos. Desta forma, a 

imprecisão que caracteriza as avaliações subjetivas é minimizada. 

 

 

Figura 3.1: Sobreposição de valores 

Fonte: O Autor (2008) 
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Existem diversos tipos de números fuzzy, entre eles o trapezoidal e o triangular, que são 

os mais utilizados, além do gaussiano. Utilizar-se-á o número triangular que será descrito 

adiante, pois esse número, por definição, atribui a um valor (único) de entrada, no processo de 

transformação para o ambiente fuzzy, o grau de pertinência máximo (um). 

Para a determinação do número fuzzy a ser utilizado e, principalmente, dos parâmetros 

que serão definidos em cada termo, pode-se utilizar uma forma intuitiva ou a partir de 

Pedrycz e Gomide (1998) que desenvolveram dois métodos: método horizontal e método 

vertical. 

 

3.1.2 Números Fuzzy 

Trata-se da função de pertinência que irá caracterizar as variáveis lingüísticas a serem 

analisadas. Por serem definidas a partir da lógica fuzzy, guardam as características defendidas 

na teoria dos conjuntos fuzzy. Tais números interpretam a qualificação atribuída a determinada 

variável lingüística através da avaliação subjetiva, assim, para cada termo lingüístico utilizado 

para avaliar a variável há um número fuzzy. 

Os números fuzzy mais utilizados para avaliação da qualidade são os triangulares e 

trapezoidais, que serão descritos a seguir. Esse uso deve-se à maior adequabilidade aos 

aspectos inerentes ao processo de avaliação da qualidade, como por exemplo, o processo de 

coleta de dados e a necessidade de agregação das opiniões para obtenção de uma avaliação 

geral. 

Pode-se considerar o número triangular, e alguns outros, como uma variação do 

trapezoidal. Como será visto, quando os parâmetros de um número trapezoidal coincidem, 

esse se torna um número triangular. Apesar de utilizar o número triangular, primeiramente 

será descrito o número trapezoidal para, em seguida, apresentar suas variações, entre elas, o 

triangular. 

Existem duas formas de representar qualquer número fuzzy. A forma simplificada 

apresenta os números por meio de um conjunto de dois, três ou quatro parâmetros e requer a 

prévia determinação do tipo de número representado. Para o trapezoidal, que é a curva mais 

genérica, a representação simplificada é (a, b, c, d). 

Outra forma de representação de um número fuzzy é através de equações, conforme a 

Figura 3.2, com a seguinte característica, considerando um número trapezoidal (a, b, c, d): 
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X 

 

 

 

Figura 3.2: Número fuzzy trapezoidal 

Fonte: O Autor (2008) 
 

No caso do número fuzzy triangular que será utilizado neste estudo, cada ponto da escala 

de uma avaliação lingüística caracterizada pela ambigüidade e vagueza é representado por um 

trio de números no intervalo de referência (X) definido para o conjunto. 

Ou seja, sendo Y um número fuzzy triangular, tem-se que Y(A) = (a, b, c) com a < b < c 

e assumindo valores no intervalo X, a depender do termo lingüístico A. Neste tipo de curva, o 

parâmetro ‗b‘ representa a avaliação que se enquadra completamente no termo lingüístico que 

representa para descrever a variável; ‗a‘ é a menor avaliação possível; enquanto ‗c‘ é o limite 

superior, ou seja, a maior avaliação possível.  

Por exemplo, para o termo lingüístico ‗A = regular‘ na avaliação da variável ‗Qualidade 

do serviço em um restaurante‘ com a seguinte parametrização Y(regular) = (40, 60, 80) 

corresponde à curva do gráfico representado na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3: Exemplo de Número fuzzy triangular 

Fonte: O Autor (2008) 

 

O número triangular apresentado na figura acima é uma variação do trapezoidal, 

bastando que os parâmetros b e c do número trapezoidal se igualem, então, a representação 

  

1  

  

0  
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simplificada se reduz a um trio de valores (a, b, c) e a representação por meio de equações, 

conforme pode ser observado na Figura 3.4 a seguir. 

 

 
Figura 3.4: Número fuzzy triangular 

Fonte: O Autor (2008) 

 

A avaliação das variáveis em suas extremidades, ou seja, o pior ou o melhor termo 

lingüístico, pode ter uma configuração especial com as seguintes alterações: uma faixa 

iniciada na origem tem grau de pertinência unitário, desta forma, as representações 

matemáticas se resumem na forma simplificada a um trio ordenado (0, c, d), ou por meio de 

equações, conforme a Figura 3.5 a seguir. 

 

 

Figura 3.5: Variação do número fuzzy na extremidade direita  

Fonte: O Autor (2008) 

 

A partir da configuração geométrica da curva, pode-se denominar tal variação como 

semi-trapezoidal com extremidade direita. Este formato é utilizado para variáveis em que o 

termo de mais baixo nível configura-se por apresentar uma faixa de valores à esquerda, com 

grau de pertinência unitário, por exemplo, considerando um intervalo de referência iniciando 

no zero para a variável lingüística ‗altura de um ser humano‘, e atribuindo a forma 

simplificada acima (0; 1,30; 1,50) para o termo ‗muito baixo‘. Todos os valores da origem 

(zero) até o parâmetro ‗c‘, que assume o valor 1,30m, seriam incontestavelmente seres 

humanos baixos. Já os com altura entre 1,30 e 1,50m teriam graus de pertinência ao termo 

‗muito baixo‘ decrescente à medida que forem se afastando de 1,30m na direção de 1,50m. 
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Já no melhor termo lingüístico, para avaliação de uma variável a representação 

simplificada é o trio ordenado (a, b, γ), onde γ representa o extremo direito do intervalo de 

referencia utilizado para definir os números fuzzy. Ou, por meio de equações, conforme 

representado na Figura 3.6 a seguir. 

 

 

Figura 3.6: Variação do número fuzzy na extremidade esquerda 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Neste caso, a configuração geométrica da variação do número fuzzy sugere a 

denominação semi-trapezoidal com extremidade esquerda, pois, assim como o número 

anterior, o formato é semelhante ao trapézio com apenas uma extremidade. 

 

3.1.3 Método de Escolha dos Números Fuzzy 

Com a descrição das características dos números fuzzy mais utilizados pode-se, então, 

correlacioná-las com as peculiaridades dos serviços e com o objetivo do trabalho de propor 

uma abordagem quantitativa para avaliação da qualidade. 

Os números fuzzy, como visto, facilitam a passagem de um termo lingüístico para outro, 

permitindo o tratamento de dados imprecisos ou ambíguos, que são características marcantes 

da subjetividade encontrada nos processos de avaliação da qualidade. 

Portanto, os números fuzzy que serão utilizados serão os triangulares. Justifica-se a sua 

escolha por melhor representar as predileções do avaliador em cada termo lingüístico. Ou 

seja, o parâmetro central ‗b‘, que representa no intervalo de referência o valor que 

perfeitamente se enquadra no termo lingüístico, é único, e as variações próximas dele terão 

grau de pertinência inferiores a 1 (um), e decrescentes à medida que se afasta do parâmetro 

central. 

Desta forma, consegue-se uma melhor determinação da qualidade do serviço prestado 

com relação a cada variável lingüística avaliada, pois serão definidas de forma individual e 

precisa pelo parâmetro central. 

0  

  

1  
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A escolha dos números fuzzy também se justifica pelo processo de sobreposição entre os 

números fuzzy adjacentes, evitando que ocorra a atribuição do mesmo grau de pertinência por 

dois números fuzzy diferentes a partir de um mesmo dado de entrada. A utilização desse tipo 

de número facilita a utilização dos operadores que serão utilizados para agregar as avaliações 

dos clientes entrevistados, que serão apresentados a seguir. 

Quanto à determinação dos parâmetros inferior, central e superior de cada número fuzzy 

para representar os termos lingüísticos, a determinação será por meio da experiência de 

profissionais da área do serviço avaliado. Também será considerado o julgamento do 

consumidor quanto a sua tolerância em relação a cada termo lingüístico dos valores de 

referência.  

Ou seja, o consumidor será questionado, inicialmente, quanto aos valores de referência 

para cada termo lingüístico, por exemplo, para a variável ‗tempo de atendimento‘ o 

consumidor definirá os intervalos de tempo que caracterizam um atendimento ‗muito rápido‘, 

‗rápido‘, ‗nem rápido nem demorado‘, ‗demorado‘ e ‗muito demorado‘. Assim, os números 

fuzzy serão determinados nesta primeira fase para, posteriormente, fazerem parte do modelo 

de avaliação da qualidade em serviços proposto. 

 

3.1.4 Operações com Números Fuzzy 

Tendo definido os números fuzzy triangulares, que serão utilizados, podem-se apresentar 

algumas operações com números fuzzy e que serão úteis para o tratamento dos dados quando 

da avaliação da qualidade. 

  Adição de números triangulares ( ): 

 

  Multiplicação de números triangulares ( ): 

 

  Multiplicação por um número real ― ‖: 

 

 

3.1.5 Defuzzyficação  

Trata-se da transformação dos números em formato fuzzy para o espaço dos números 

Reais (ℜ), pois algumas aplicações dos conjuntos fuzzy requerem esta transformação após o 
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tratamento dos dados. A seguir são apresentados os principais métodos de transformação 

encontrados na literatura. 

Depois de atribuído um número fuzzy para cada termo e, conseqüentemente, uma função 

de pertinência para cada variável lingüística, o ambiente fuzzy está caracterizado para o 

tratamento dos dados. Com a realização das entrevistas para coleta dos dados, podem-se 

agregar os resultados individuais utilizando os operadores fuzzy conforme apresentados, 

obtendo, assim, uma avaliação do grupo, ou seja, um número fuzzy para cada variável do 

questionamento. 

Para determinar esta avaliação feita pelo grupo de avaliadores, pode-se utilizar, entre 

outros recursos, a média aritmética, ou geométrica nos casos em que os dados não divergem 

muito da média. Para situações em que as avaliações são muito divergentes e o desvio-padrão 

dos dados é significativo, existem métodos alternativos que evitam a compensação dos 

julgamentos extremos. 

Com a opinião do grupo de avaliadores determinada, deve-se, então, transformar os 

números fuzzy em um número real para que se proceda à comparação entre as alternativas em 

cada variável avaliada. Para este processo de defuzzyficação, existem vários métodos descritos 

na literatura, alguns deles foram descritos por Zhao e Govind (1991): Média dos Máximos, 

Centro da Área e o Método do Corte Alfa. 

Contudo, será utilizada uma extensão da técnica de ordenação que será apresentada em 

seguida, cuja principal vantagem é a não transformação dos números fuzzy. 

Conseqüentemente, há um ganho no desempenho do método proposto, pois, por mais preciso 

que os métodos de transformação sejam, não conseguem retratar, com exatidão, a avaliação 

no ambiente fuzzy. 

 

3.2 TOPSIS 

Para a avaliação da qualidade em serviços, assim como para a tomada de decisão em 

outras áreas, é essencial que durante os estudos sejam considerados os principais critérios 

relevantes para alcançar as metas e objetivos da organização. Pretende-se propor um método 

de avaliação da qualidade em serviços, portanto, após as atividades terem sido avaliadas por 

meio de vários critérios, separadamente, em um ambiente fuzzy, faz-se necessária a 

determinação de uma visão conjunta, ou seja, que agregue todos os critérios e forneça uma 

avaliação da qualidade do serviço prestado como um todo. 
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Com este fim, descreve-se, a seguir, a técnica TOPSIS, proposta por Hwang e Yoon 

(1981), sigla em inglês para Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution 

(técnica para ordenar performance por proximidade com a solução ideal). Esta técnica 

pretende estabelecer uma ordenação das alternativas a partir de múltiplos critérios pré-

estabelecidos, onde a melhor alternativa é aquela que maximiza a distância para a pior 

solução, ao mesmo tempo em que minimiza a distância para a melhor solução. 

De acordo com Kim et al. (1997), as três principais vantagens do TOPSIS são: 

 Busca a racionalidade humana nas escolhas; 

 Fornece um valor que considera simultaneamente a distância para a melhor e pior 

alternativa; 

 Simplicidade computacional que permite o trabalho em planilhas. 

 

Acrescenta-se, ainda, a possibilidade de trabalhar com vários critérios simultaneamente. 

Estas vantagens têm sido observadas em vários trabalhos nas mais diversas áreas, pois já se 

obteve sucesso com a aplicação da técnica TOPSIS nos seguintes casos: na gestão de recursos 

humanos por Chen e Tzeng (2004); desenvolvimento de produtos por Kwong e Tam (2002); 

manufatura por Milani et al. (2005); gestão de recursos hídricos por Srdjevic et al. (2004); 

controle da qualidade por Yang e Chou (2005); análise de alocação por Yoon e Hwang 

(1985); e transporte por Janic (2003). 

Além desses, existem os trabalhos de Tsaur et al. (2002) e Benítez et al. (2007) na área 

da qualidade dos serviços de turismo. 

Na técnica TOPSIS, a solução ideal é considerada como sendo a melhor avaliação em 

cada critério estabelecido no método de avaliação utilizado pelo grupo de profissionais. Por 

exemplo, para cada critério utilizam-se os maiores valores de GA (Grupo de Avaliação) que, 

como visto, é o valor agregado das avaliações individuais de cada profissional. Do outro lado, 

a situação negativa configura-se com os menores valores de GA. 

A melhor alternativa será aquela que estiver mais próxima da solução ideal e mais 

distante da solução negativa na avaliação simultânea. A Figura 3.6 representa graficamente a 

idéia desenvolvida no TOPSIS. 

Considerando A
+
 como a solução ideal e A

-
 a solução negativa. E o problema da escolha 

entre as alternativas A1 e A2. A alternativa A1 está mais próxima da solução ideal (A+) e, ao 

mesmo tempo, da solução negativa (A-), se comparado com a alternativa A2. 
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Figura 3.7: Distância para as soluções ideal e negativa 

Fonte: Hwang e Yoon (1981) 

 

Portanto, a solução A1 não pode ser considerada superior pela justificativa de estar mais 

próxima da solução ideal, pois as distâncias superiores e inferiores destas duas observações 

(A1 e A2) em comparação com as soluções ideal e negativa, respectivamente, não podem ser 

comparadas separadamente, visto que existe um trade-off entre as distâncias superior e 

inferior. 

Ou seja, a avaliação em separado das distâncias para a solução ideal e para a solução 

negativa pode fornecer um resultado mascarado, pois os ganhos com uma maior proximidade 

com relação à solução ideal (benefícios) podem ser menores se comparados com os ganhos 

com um distanciamento maior com relação à solução negativa (custos). 

A técnica TOPSIS ajuda a resolver este problema, já que no cálculo para ordenação das 

alternativas é considerada a proximidade relativa, ou seja, correlacionam-se as duas 

distâncias, tanto para a solução ideal como para solução negativa. 

Para o cálculo da ordenação das alternativas, seguem-se as seguintes   equações: 

 

Sendo,                                    (3.4) 

                                           (3.5) 

 

Isto é, para cada variável lingüística V, são definidos, dentre as alternativas (i), o maior 

e o menor valor, onde o índice ‗j‘ refere-se à bipartição dos critérios quanto à correspondência 

com benefício (J) ou custo (J´), ou seja, em A
+
 são escolhidos os maiores valores em relação 

aos benefícios e os menores referentes a custo dentre todas as alternativas, e inversamente na 

definição de A
–
. 
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Em seguida, são calculados os dois somatórios das distâncias Euclidianas com relação 

aos valores das variáveis lingüísticas da alternativa (i): O primeiro para a solução ideal e o 

segundo para a solução negativa. 

 

                                   (3.6) 

                                   (3.7) 

 

Então, calcula-se a proximidade relativa com a solução ideal para cada alternativa: 

 

                                                                      (3.8) 

 

Os valores de Ci estão entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1 estiver Ci mais próximo o 

critério estará da solução ideal positiva, visto que Ci se aproxima de 1 quando Si
+
 tende para 

zero. Isto ocorre quando a alternativa ‗i‘ é avaliada em todas as variáveis (Vij) com valores 

que se igualam a Aj
+
, ou seja, suas observações são as melhores em todos os critérios, se 

comparadas com as demais alternativas consideradas no banco de dados, isto é, tal alternativa 

é a melhor escolha em uma visão que englobe todos os critérios em análise. 

A situação inversa também é facilmente observada, Ci se aproxima de zero quando Si
–
 

tende para zero. Isto ocorre quando a alternativa ‗i‘ é avaliada em todas as variáveis (Vij) com 

valores que se igualam a Aj
–
, ou seja, suas observações são as piores em todos os critérios, se 

comparados com as demais alternativas consideradas no banco de dados, isto é, tal alternativa 

é a pior escolha em uma visão que englobe todos os critérios em análise. 

Desta forma, consegue-se estabelecer uma ordenação para a tomada de decisão baseada 

em ambos os aspectos: proximidade com a situação ideal e com a pior situação, considerando 

os múltiplos critérios conjuntamente. 

 

3.3 Conclusão do Capítulo 

A Teoria dos Conjuntos Fuzzy se adequa à proposta desta dissertação de apresentar uma 

abordagem quantitativa para a avaliação da qualidade em serviços. Foi também observado, 

em vários trabalhos encontrados na literatura, que ela é considerada eficaz para o tratamento 
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de dados caracterizados pela subjetividade, ambigüidade e incerteza. Os números fuzzy que 

foram definidos atendem às necessidades da proposta, uma vez que representam, de forma 

satisfatória, o julgamento dos clientes no momento da avaliação da qualidade. Da mesma 

forma, a técnica TOPSIS é eficiente no propósito de determinar a ordenação de alternativas a 

partir de vários critérios, pois considera as distâncias para a solução ótima e para a solução 

negativa simultaneamente, reduzindo o efeito dos conflitos de interesse entre critérios 

correlacionados. 

No capítulo seguinte, descreve-se a extensão da técnica TOPSIS no ambiente dos 

Conjuntos Fuzzy. Apresenta-se, também, a base dos cálculos para transformação dos dados 

em termos lingüísticos para números fuzzy e para a determinação da distância para a solução 

ótima a partir da ordenação das alternativas. 
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4 APLICAÇÃO DA TÉCNICA TOPSIS EM AMBIENTE FUZZY 

Neste capítulo, inicialmente serão definidos os números fuzzy a serem utilizados para 

representar cada termo lingüístico. Esses termos serão considerados na avaliação das variáveis 

lingüísticas dos conjuntos fuzzy, quando da avaliação da qualidade dos serviços pelos clientes. 

Na seqüência, o capítulo apresenta os principais aspectos envolvidos na utilização da 

técnica de ordenação TOPSIS em um ambiente fuzzy, ressaltando as dificuldades e as 

vantagens de ordenar alternativas considerando as particularidades dos conjuntos fuzzy. 

Também são analisadas as propostas de outros autores para essa abordagem da técnica 

TOPSIS em ambiente fuzzy, procurando destacar os pontos positivos e negativos de cada 

abordagem, assim como os objetivos destacados pelos autores para a utilização dos artifícios 

sugeridos nos seus respectivos métodos. 

Por fim, descreve-se a abordagem proposta no trabalho com a justificativa da sua 

utilização e os resultados que devem ser alcançados com tal método. 

 

4.1 Termos Lingüísticos Vs. Números Fuzzy 

Propõe-se que para cada termo lingüístico a ser disponibilizado para o cliente expressar 

sua opinião quanto à qualidade do serviço prestado em cada aspecto, deverá ser atribuído um 

número fuzzy triangular, ou sua variação, que permitirá uma abordagem quantitativa da 

avaliação. 

O cliente, quando da avaliação, tem cinco opções de termo lingüístico para expressar 

seu julgamento em relação à qualidade dos serviços nos aspectos questionados. São eles: 

Ruim, Regular, Bom, Ótimo e Excelente. 

Esses termos representam os seguintes números fuzzy que estão definidos no Conjunto 

de Referência [0,10]. Para o termo ‗Ruim‘ foi atribuída nota de 0 (zero) a 4 com grau de 

pertinência 1, decrescendo linearmente até a nota 5. Assim o número fuzzy é o semi-

trapezoidal com a extremidade direita (0; 4; 5). 

O termo ‗Regular‘ faz referência a um número fuzzy triangular cujo parâmetro central é 

5,5 e os extremos 4 e 7,5. Na forma simplificada (4; 5,5; 7,5). 

Para o termo ‗Bom‘, o número triangular com parâmetros extremos 7 e 8,5, enquanto 

para o central a nota 7,5. Assim, o número fuzzy é (7; 7,5; 8,5). 



Capítulo 4                                                                                   Aplicação da Técnica TOPSIS em Ambiente Fuzzy 

 47 

‗Ótimo‘ também teve um número triangular designado, nos extremos as notas 8 e 9,5, 

para o centro a nota 8,5. Portanto, na forma simplificada é representado por (8; 8,5; 9,5). 

Por fim, o termo ‗Excelente‘ com uma variação do número triangular em que o extremo 

esquerdo referente à nota 9 tem grau de pertinência 0 (zero), e a partir da nota 9,5 até o 

extremo direito com nota 10 tem grau de pertinência 1. Trata-se do número semi-trapezoidal 

com extremidade esquerda (9; 9,5; 10). 

Ressalta-se a sobreposição dos valores das notas permitindo uma redução da imprecisão 

que caracteriza as avaliações subjetivas. Assim com essa sobreposição representada, na Figura 

4.1 abaixo, podem-se visualizar os cinco termos lingüísticos e os seus parâmetros. 

 

 

Figura 4.1: Números fuzzy 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Definidos os números fuzzy para cada termo lingüístico, pode-se, então, proceder à 

fuzzyficação dos dados, isto é, transformar os dados coletados em termos lingüísticos (ruim, 

regular...) nos números previamente determinados. 

Na etapa seguinte efetua-se apenas a agregação dos dados obtidos com o julgamento 

dos diferentes avaliadores (clientes) para que se tenha um único número representando a 

avaliação da qualidade do serviço em questão. Utiliza-se, para tanto, os operadores 

apresentados no Capítulo 3 e que serão demonstrados no Capítulo 5 referente à aplicação da 

proposta. 
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Em seguida, inicia-se a utilização da técnica de ordenação TOPSIS para determinar, 

segundo a avaliação da qualidade feita pelos clientes, o nível exato de qualidade do serviço 

avaliado por meio dos conjuntos fuzzy. 

 

4.2 A Abordagem e suas Dificuldades 

Para a utilização da técnica TOPSIS no ambiente fuzzy, existem algumas opções 

atualmente descritas na literatura, como em Chen (2000) e Tsaur et al. (2002). A seguir 

descrevem-se as duas opções consideradas principais para o trabalho: a primeira é a 

defuzzyficação dos valores para aplicação da técnica, ou seja, utiliza-se um dos métodos de 

defuzzyficação descritos no Capítulo 3 para transformar os números fuzzy em números reais. 

Contudo, essa transformação faz com que algumas informações sejam perdidas e as 

vantagens que justificam o uso dos conjuntos fuzzy não sejam alcançadas, como salienta Chen 

(2000). 

A segunda opção é desenvolver a técnica TOPSIS em ambiente fuzzy, isto é, adaptar 

seus cálculos para o formato de números fuzzy. Alguns trabalhos nesse sentido já foram 

desenvolvidos, entre eles, Raj e Kumar (1999), Chen (2000) e Wang e Lee (2007). Além de 

Liang (1999) que propõe um método baseado nas distâncias das alternativas para as soluções 

ideal e negativa. 

A principal dificuldade encontrada por esses pesquisadores reside na determinação das 

soluções ideal e negativa quando se trabalha em ambiente fuzzy, visto que os números são 

formados por, freqüentemente, três parâmetros que configuram o formato da curva e, 

portanto, a determinação de qual número representa uma solução melhor ou pior fica 

comprometida. 

Wang e Lee (2007) fazem críticas às propostas de outros pesquisadores e propõem uma 

nova forma para utilizar a técnica TOPSIS em ambiente fuzzy. Na sua proposta define-se um 

operador (R) no conjunto de números fuzzy que busca determinar o maior A
+
 e o menor A

–
. 

Sendo dois números fuzzy triangulares ‗Y‘ e ‗Z‘, com o formato (a1, a2, a3) considera-se ‗Y‘ 

maior ou igual a ‗Z‘ se R(Y) > R(Z), onde: 
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Nesse operador, para o cálculo de cada R consideram-se os valores: L(s) que é o mínimo 

‗a1‘ dentre os números fuzzy do conjunto ‗S‘ e U(s) que é o máximo ‗a3‘ dentre os números 

fuzzy do conjunto ‗S‘. 

O método proposto por Wang e Lee (2007) será utilizado para avaliar a qualidade do 

serviço prestado em intervalos de tempo menores, ou seja, subintervalos daquele utilizado na 

avaliação global da qualidade que será descrita em seguida. 

Uma extensão da técnica TOPSIS, que se aproxima mais da sugestão de Chen (2000), é 

proposta para avaliação geral da qualidade. Nesta extensão, para números fuzzy definidos em 

um Intervalo de Referência [0,10], os valores A
+

j
 
para cada critério serão considerados todos 

iguais ao trio equivalente a uma avaliação excelente em todos os critérios, enquanto no 

parâmetro A
–

j todos os critérios serão avaliados como ruim. 

 

4.3 Método Proposto para Avaliação da Qualidade em Serviços 

A extensão utilizada para abordar a técnica TOPSIS em ambiente fuzzy tem um 

raciocínio matemático para a ordenação das alternativas, próxima da utilizada por Chen 

(2000), porém, a razão que justifica esta extensão diferencia-se da descrita em seu trabalho. 

O objetivo da abordagem adotada é o de propor uma técnica para, além da ordenação 

das alternativas, avaliá-las independentemente. Isto é, fornecer uma idéia de quão distante as 

alternativas estão para uma solução ótima, mesmo que essa solução ótima seja utópica. 

Ressalta-se a possibilidade de uma solução utópica, pois as variáveis consideradas para 

avaliação da qualidade do serviço podem caracterizar conflitos, trade-offs, em que avanços ou 

melhorias em uma variável implicam menor investimento em outras. 

Este conflito entre critérios, por analogia, pode seguir a teoria defendida por Slack 

(2002), na qual o autor compara objetivos de desempenho, que neste trabalho são as variáveis 

a serem avaliadas para determinação da qualidade do serviço. 

Conforme Slack (2002), no curto prazo uma variável pode estar comprometida com 

outra, conforme pode ser visualizado na situação A da Figura 4.2 a seguir. Essa visão é 

conseqüência da influência de idéias imediatistas ou da lei do menor esforço, quando um 

aspecto pode ser melhorado facilmente em detrimento de outros, conforme situação B na 

Figura 4.2. Avanços tecnológicos e investimentos de longo prazo fazem com que os efeitos 

desses conflitos sejam minimizados e ambas as variáveis possam ganhar em qualidade, 

representado na situação C da Figura 4.2, ou seja, alavancando ambas. 



Capítulo 4                                                                                   Aplicação da Técnica TOPSIS em Ambiente Fuzzy 

 50 

Portanto, é proposta uma abordagem que avalia a qualidade do serviço comparando-o 

com uma alternativa ótima, mesmo que seja, atualmente, considerada utópica devido a 

interesses distintos. Esta avaliação discriminará o atual nível de qualidade do serviço prestado 

e forçará a empresa na pesquisa por soluções de longo prazo que elevem o pivô da gangorra, 

conforme situação C da Figura 4.2 a seguir. 

 

 

Figura 4.2: Conflito de Objetivos de desempenho 

Fonte: Slack (2002, p. 24) 

 

Quanto ao raciocínio matemático para ordenação, a diferença está na definição das 

soluções ótima e negativa a serem consideradas na ordenação das alternativas. Em todas as 

variáveis serão atribuídos, para a solução ótima (A
+
), o termo lingüístico de maior valor – 

‗excelente‘. Mantendo-se os parâmetros previamente definidos para definição dos números 

fuzzy, isto é, o extremo esquerdo referente à nota 9 tem grau de pertinência 0 (zero) e a partir 

da nota 9,5 até o extremo direito com nota 10 tem grau de pertinência 1, caracterizando um 

número fuzzy semi-trapezoidal com extremidade esquerda. 

Já para a solução negativa (A
-
) é atribuído o termo de menor valor, ou seja, ‗ruim‘, 

novamente mantendo-se os parâmetros definidos para avaliação que foi nota de 0 (zero) a 4 

com grau de pertinência 1, decrescendo linearmente até a nota 5, caracterizando um número 

fuzzy semi-trapezoidal com extremidade direita. 

Tendo determinado os valores de A
+
 e A

– 
para todos os critérios, a continuidade dos 

cálculos é semelhante, tanto na extensão de Wang e Lee (2007), como na de Chen (2000). 

Define-se a distância Euclidiana em ambiente fuzzy como sendo: 
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E, então, calcula-se o somatório das distâncias das variáveis lingüísticas ou critérios ‗j‘ 

para cada alternativa ‗i‘, determinando, assim, os valores de Si
+
 e Si

–
. 

 

 

 

 

 

Por fim, determina-se a colocação na ordenação ‗Ci‘ de cada alternativa pela seguinte 

relação: 

 

 

 

Onde os valores de Ci estão por definição no intervalo [0,1] e quanto mais próximos do 

valor unitário (1) mais bem colocada estará a alternativa. Pela expansão da técnica TOPSIS 

utilizada pode-se concluir também que a proximidade de Ci com o valor um (1) determina se o 

aspecto está próximo de uma situação ideal. Ou seja, avalia-se o desempenho dos vários 

aspectos, considerados pelo modelo de avaliação, de forma independente, conseguindo, assim, 

uma avaliação da situação real de cada um deles em relação ao desempenho ótimo. 

No caso de utilizar para a ordenação e definição dos parâmetros A
+
 e A

-
, 

respectivamente, a avaliação ótima e a péssima dos clientes, ao invés dos valores máximos e 

mínimos dos termos lingüísticos adotados, faria com que os resultados apresentassem um 

comparativo com as atuais práticas, possivelmente, fornecendo uma informação não realista 

da magnitude da máxima melhoria capaz de ser atingida na qualidade dos serviços. 
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4.4 Conclusão do Capítulo 

Os números fuzzy triangulares que serão utilizados no método proposto foram definidos, 

assim como a relação com os termos lingüísticos utilizados na pesquisa junto aos clientes que 

irão avaliar a qualidade dos serviços prestados. Diferentes formas de utilização da técnica 

TOPSIS em ambiente Fuzzy foram descritas neste capítulo. A extensão baseada na proposta 

de Chen (2000) será adotada para determinar a distância do atual nível de qualidade avaliado 

pelos clientes para um nível considerado ótimo, determinando uma avaliação geral da 

qualidade com a modificação proposta de se comparar os aspectos com os termos ‗excelente‘ 

e ‗ruim‘. E a proposta de Wang e Lee (2007) para uma avaliação em períodos mais curtos de 

tempo para detectar variações no nível de qualidade. 

No próximo capítulo, os métodos propostos serão aplicados em uma empresa do setor 

de saúde. A empresa será caracterizada, porém, mantendo o nome em sigilo. Detalha-se o 

questionário utilizado nas entrevistas, a avaliação da qualidade através da Teoria dos 

Conjuntos Fuzzy, a determinação da distância para o serviço ótimo e as variações no nível de 

qualidade durante o período de avaliação. 
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5 APLICAÇÃO DO MÉTODO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM 

SERVIÇOS 

Neste capítulo, apresentam-se as informações obtidas após avaliação da qualidade dos 

serviços, por meio do método proposto, em uma empresa que atua no setor de saúde. 

Descreve-se, primeiramente, a empresa procurando caracterizar suas atividades, tamanho e 

público-alvo, no entanto, sem a sua identificação (a pedido dos gestores), uma vez que dados 

confidenciais foram cedidos aplicação do método proposto. 

Apresenta-se, também, o meio de coleta dos dados com o questionário e suas 

justificativas quanto à adequação aos propósitos definidos e defendidos nesta dissertação. 

Na seqüência, é apresentada a utilização do método proposto para definir o nível atual 

de qualidade dos serviços prestados pela empresa. Primeiro, descrevem-se as etapas de 

transformação e agregação dos dados coletados para o ambiente fuzzy. E, por fim, o cálculo, a 

partir da avaliação em números fuzzy, da distância para o serviço ótimo. Isso, através da 

técnica TOPSIS adaptada para o ambiente fuzzy. 

Outra análise, com os mesmos dados coletados na pesquisa, é feita por meio da proposta 

de Wang e Lee (2007). Nesta avaliação, estratificaram-se os dados por semana, sendo 

analisados no total cinco semanas. 

 

5.1 A Pesquisa 

O método proposto para avaliação da qualidade em serviços foi aplicado a uma pesquisa 

realizada por uma organização especializada junto a uma empresa de seguros de saúde do 

Estado de Pernambuco. A empresa alvo da pesquisa, na época, tinha em carteira 4.229 

segurados, sendo utilizada na pesquisa uma amostra de 901 pessoas, ou seja, 21% da carteira 

considerada como o universo da pesquisa. 

O questionário para avaliação da qualidade do serviço (Anexo 1), entregue aos clientes 

do plano de saúde, constitui-se de cinco partes a serem avaliadas pelos segurados do plano: 

  Qualidade dos Hospitais; 

  Qualidade das Clínicas; 

  Qualidade dos Laboratórios; 

  Qualidade da Cobertura do Plano; 

  Qualidade dos Aspectos Gerais. 
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Ao todo são 23 questões, sendo sete questões relativas aos hospitais, seis para avaliar as 

clínicas, seis para avaliar os laboratórios, três questões na parte de cobertura e uma 

relacionada aos aspectos gerais. Este questionário é de autoria da empresa, sendo, também, de 

sua responsabilidade a coleta dos dados. 

As partes referentes a Hospitais, Clínicas e Laboratórios foram subdivididas em 

Atendimento e Instalações. Na primeira foram avaliados os seguintes itens: Agilidade, 

Qualidade e Recepção. Já nas instalações foram avaliados: Apresentação, Conforto e 

Limpeza. Apenas na parte referente aos hospitais, à subdivisão instalações, foi acrescentada 

uma pergunta sobre as Internações/Acomodações. 

Na parte de cobertura do plano foram avaliadas: ‗Quantidade de clínicas, laboratórios e 

consultórios para realização de exames‘, ‗Quantidade de médicos oferecidos pelo plano‘ e 

‗Como avalia o nosso serviço de agendamento‘. 

Na última parte, quanto aos aspectos gerais, apenas uma pergunta: ‗De um modo geral 

como o(a) Sr.(a) classifica o nosso plano?‘ 

Ressalta-se que como nem todos os clientes entrevistados tiveram a oportunidade, ou 

melhor, necessidade, de utilizar todos os benefícios do plano, isto é, hospitais, com e sem 

internação, clínicas, laboratórios e etc., o número de respondentes de cada questão variou. A 

questão com menor número de respostas foi referente a internações/acomodações nos 

hospitais, com 465 respostas, representando, aproximadamente, 11% da carteira. 

A partir dos conceitos apresentados na revisão bibliográfica sobre as características e 

peculiaridades das atividades desenvolvidas no setor de serviços, pode-se concluir que a 

citada pesquisa enquadrava-se nos aspectos considerados relevantes para avaliação da 

qualidade dos serviços. 

Por se tratar de um serviço da área de saúde, tem-se o cliente/paciente como o próprio 

insumo do processo, configurando, assim, o caso de maior intensidade de contato entre o 

cliente e o funcionário, nesse caso, o médico, enfermeiras e/ou atendentes. 

Como destacado no Capítulo referente à Revisão Bibliográfica, nesse tipo de serviço há 

necessidade da avaliação de dois aspectos quando do atendimento ao cliente: primeiramente, 

um ambiente físico agradável, na pesquisa, avaliado por meio da subdivisão instalações, das 

partes: hospitais, clínicas e laboratórios. E, também, considerar na avaliação, o 

relacionamento com o cliente, abordado por meio do questionamento quanto à recepção e 

qualidade no atendimento. 
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Outra característica levantada, é a simultaneidade de produção e consumo, também 

considerada na pesquisa através da agilidade no atendimento, já que por se tratar de um 

serviço de alto contato, onde o próprio cliente participa do processo, esses são mais sensíveis 

ao tempo. Esta sensibilidade refere-se tanto a atendimentos demorados, como para aqueles 

com duração menor que o esperado, quando o paciente se sente desvalorizado. 

A característica do serviço de ter maior variabilidade de insumos e produtos também 

está presente nos serviços de saúde, uma vez que a gama de necessidades, ou queixas, dos 

clientes é grande, assim como os possíveis tratamentos, exames, etc. 

Mais uma vez, a pesquisa preencheu o requisito. Na parte do questionário que avalia a 

cobertura, analisa-se a diversidade de clínicas, hospitais e laboratórios disponibilizados aos 

segurados, bem como a quantidade de médicos credenciados pelo plano de saúde. 

Nessa mesma parte do questionário, referente à avaliação da cobertura, faz-se uma 

análise mais geral quanto ao serviço de agendamento. Busca-se, com isso, minimizar a quarta 

característica dos serviços, a dificuldade de avaliação da qualidade no setor, que é intrínseca à 

maioria dos serviços. 

O mesmo ocorre ao se questionar como o cliente avalia o plano, na parte do 

questionário denominada de aspectos gerais. Trata-se de uma tentativa de abordar critérios 

muito particulares a determinados clientes que não foram considerados explicitamente no 

questionário. Ou seja, os clientes ao utilizarem o questionário para avaliar a qualidade do 

serviço prestado não tiveram, até então, uma questão para externar seu julgamento nesse 

critério específico, mas poderão fazê-lo na parte de aspectos gerais ao serem questionados: 

‗De um modo geral como o(a) Sr.(a) classifica o nosso plano?‘. 

 

5.2 Transformação para Ambiente Fuzzy 

A partir dos dados coletados com o referido questionário, iniciou-se a aplicação do 

método proposto, conforme descrito no Capítulo 4, a primeira etapa é a transformação dos 

dados para o ambiente fuzzy. As avaliações individuais em termos lingüísticos (Ruim, 

Regular...) foram transformadas para números fuzzy conforme ilustrado na Figura 4.1. 

Os operadores descritos no Capítulo 3, para adição de números triangulares e 

multiplicação por número escalar, foram utilizados para determinar a avaliação da qualidade 

dos serviços, ofertados pelo plano, de forma conjunta e única entre todos os clientes 

entrevistados. Isto é, para cada pergunta realizada na pesquisa foi gerado um número fuzzy 
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triangular que representava a avaliação conjunta da qualidade do serviço relativa a cada 

critério, por todos os clientes entrevistados. 

A seguir, apresentam-se as avaliações agregadas para cada uma das cinco partes do 

questionário. Por exemplo, a avaliação na parte referente aos hospitais gerou o seguinte 

número fuzzy: (7,53; 8,24; 9,15) que se encontra entre os termos ‗bom‘ e ‗ótimo‘, conforme a 

Figura 5.1 a seguir. 

 

 

Figura 5.1: Avaliação agregada 
Fonte: O Autor (2008) 

 

As demais partes obtiveram uma avaliação semelhante, posicionando-se também entre 

os termos ‗bom‘ e ‗ótimo‘. Os valores exatos da avaliação no ambiente fuzzy de cada parte do 

questionário, bem como a avaliação do serviço como um todo, pode ser observado na Tabela 

5.1 a seguir. 

Nessa Tabela 5.1, apresentam-se os parâmetros para determinação dos números fuzzy 

triangular que representam a avaliação da qualidade segundo os clientes entrevistados por 

meio do questionário dividido nas cinco partes apresentadas: hospitais, clínicas, laboratórios, 

cobertura e aspectos gerais. Além de uma visão global da avaliação da qualidade da prestação 

do serviço pelo plano de saúde, englobando as cinco referidas partes, com o título ‗serviço 

prestado‘. 
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Tabela 5.1: Resultado da avaliação em ambiente fuzzy 

Parte do questionário Parâmetro ‗a‘ Parâmetro ‗b‘ Parâmetro ‗c‘ 

Hospitais 7,526 8,239 9,152 

Clínicas 7,626 8,299 9,198 

Laboratórios 7,863 8,498 9,334 

Cobertura 7,156 7,949 8,953 

Aspectos Gerais 7,553 8,217 9,154 

Serviço prestado 7,545 8,240 9,158 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Apesar de ter sido utilizada a média para agregar o julgamento dos vários clientes, 

operação que, muitas vezes, não permite a visualização da situação real, por compensar 

valores extremos, não ocorreu tal problema, uma vez que os dados apresentavam desvio muito 

pequeno em relação à média. 

As informações da avaliação através dos Conjuntos Fuzzy explicitaram que, em todas as 

cinco partes do questionário, o parâmetro da extremidade esquerda ‗a‘, que informa o menor 

valor do Intervalo de Referência que pertence àquele conjunto (ou termo lingüístico), está 

dentro da amplitude do termo ‗bom‘ e, dentre as cinco partes, apenas a ‗cobertura‘ não obteve 

esse parâmetro exclusivamente na amplitude do termo ‗bom‘, pois o valor de 7,156 está na 

transição do termo ‗regular‘, que se encerra em 7,5, para o ‗bom‘, que se inicia em 7,0. 

O parâmetro central ‗b‘ de todos as partes do questionário, que representa o valor do 

Intervalo de Referência que pertence completamente (com grau de pertinência 1) ao conjunto 

(ou termo lingüístico), posicionado dentro da amplitude do termo ‗ótimo‘, exceto a 

‗cobertura‘ que ficou fora por um diferença de 0,051, demonstra a proximidade das avaliações 

com o termo ‗ótimo‘. 

Na outra extremidade, o parâmetro ‗c‘ representa o valor do Intervalo de Referência 

mais otimista para o conjunto (ou termo lingüístico). Todas as partes do questionário 

obtiveram valor dentro da amplitude do termo ‗excelente‘, exceto a ‗cobertura‘ por uma 

diferença de 0,047. 

A análise desses parâmetros informa que a qualidade do serviço prestado pelo plano de 

saúde está se aproximando de uma avaliação considerada ‗ótima‘ em todos os aspectos 

considerados na avaliação, porém, não se pode mensurar a distância atual do serviço prestado 

para uma avaliação ‗excelente‘. 
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Portanto, acredita-se que a utilização dos conjuntos fuzzy e seus operadores para 

avaliação da qualidade em serviços possibilitou uma melhor análise dos dados, além de 

permitir o uso de termos lingüísticos, mas a proposta também busca a determinação da 

distância para um serviço perfeito. 

 

5.3 A Avaliação Global da Qualidade 

Com a avaliação em ambiente fuzzy realizada e agregada, buscou-se determinar a 

distância do serviço avaliado para um considerado perfeito, ou seja, excelente em todos os 

critérios utilizados para avaliar os serviços. Isto, por meio da ordenação de alternativas 

conseguida com a técnica TOPSIS. 

Para tanto, seguiu-se a extensão proposta no capítulo anterior. Considera-se a solução 

ideal (A
+
) com um trio de parâmetros idênticos ao atribuído ao termo lingüístico ‗excelente‘ 

utilizado na pesquisa e para a solução negativa (A
-
) um trio com parâmetros idênticos ao 

atribuído ao termo lingüístico ‗ruim‘. 

Desta forma, foram calculados os valores das distâncias Euclidianas das avaliações em 

número fuzzy para a solução ideal ( ) e para a solução negativa ( ) em 

cada critério (j) utilizado para avaliação da qualidade do serviço, através das equações 4.2 e 

4.3, respectivamente.  

Os valores das distâncias Euclidianas d
+
 e d

-
 obtidas para o questionamento ‗Quantidade 

de médicos oferecidos pelo plano‘ foi 1,573 e 5,189 respectivamente. Enquanto o mínimo, em 

qualquer caso, é 0 (zero) e o máximo possível, nesse caso, foi 6,739. 

Os valores dessas distâncias nos vários fatores considerados na pesquisa foram somados 

para que se pudesse ter uma avaliação global do serviço nas suas diferentes características, ou 

seja, foram calculados os valores de Si
+
 e Si

-
,através das equações 4.4 e 4.5, respectivamente, 

para, então, definir a ordenação. 

Por fim, o cálculo da ordenação, através da equação 4.6, que determinará a real situação 

do serviço avaliado com relação a um serviço de desempenho ótimo. Ressalta-se que essa 

ordenação considera, simultaneamente, a distância para a solução ideal como para a solução 

negativa dentre os vários aspectos. Corrigindo, também, os problemas de conflitos de 

interesse entre dois aspectos de avaliação distintos. 

Para a pergunta ‗Quantidade de médicos oferecidos pelo plano‘ a ordenação (Ci) obteve 

valor 0,767. Agrupando os três aspectos, que compõem esta parte do questionário, a 
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‗cobertura‘ obteve valor 0,776, sendo que os valores da ordenação variam no intervalo [0,1] 

em que quanto mais próximo de 1 (um), mais próximo o serviço avaliado estará do serviço 

ideal ou perfeito. 

Na Tabela 5.2 a seguir são apresentadas as ordenações, isto é, as distâncias para o 

serviço ótimo, que variam de 0 a 1. Cada coluna refere-se a uma das cinco divisões da 

pesquisa: Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Cobertura e Aspectos Gerais, assim como suas 

subdivisões. Na última linha está a ordenação relativa a serviço como um todo, considerando 

os fatores citados. Esses valores referem-se ao julgamento global dos clientes durante todo o 

período de realização da pesquisa. 

 

Tabela 5.2: Ordenação da avaliação da qualidade dos serviços 

Hospitais Clínicas Laboratórios 
Cobertura Aspectos Gerais 

Atend. Inst. Atend. Inst. Atend. Inst. 

0,813 0,824 0,823 0,836 0,868 0,849 0,776 0,820 

0,819 0,830 0,858 0,776 0,820 

0,826 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Percebe-se que o plano de saúde em questão, dentre todos os critérios avaliados, obteve 

pior avaliação no aspecto ‗Cobertura‘ com 0,776 pontos no máximo de 1. Já o melhor aspecto 

avaliado refere-se aos ‗Laboratórios‘, tanto no atendimento, quanto nas instalações, os 

laboratórios foram avaliados como de qualidade superior às clínicas e hospitais. Podendo 

servir, portanto, de referência para melhorias nesses últimos. 

 

5.4 Avaliação Estratificada da Qualidade 

Continuando a avaliação dos serviços prestados pelo plano de saúde, busca-se 

determinar, na seqüência, possíveis variações no nível de qualidade durante o período de 

avaliação. Isto é, apesar do serviço do plano de saúde ter obtido uma avaliação geral 

satisfatória pode ocorrer mudanças no nível de qualidade dos serviços durante a pesquisa. 

Utilizando os mesmos dados coletados pela pesquisa, porém estratificada por semana, 

aplicou-se a extensão do TOPSIS proposta por Wang e Lee (2007) para detectar variações no 

nível de qualidade dentro do período de avaliação. 



Capítulo 5                                                                Aplicação do Método de Avaliação da Qualidade em Serviços 

 60 

Por esse método, para todos os critérios analisados será determinada a semana que cada 

critério foi avaliado como melhor e pior, assinalado pelo valor 1 e 0 na escala de ordenação. 

Essa avaliação é apenas comparativa entre os resultados das cinco semanas, o posicionamento 

em 1 ou 0 não indica, portanto, que o critério foi avaliado como ruim ou excelente, 

respectivamente. 

 

5.4.1 Avaliação dos Hospitais por Período 

Na parte do questionário referente aos hospitais credenciados ao plano de saúde 

avaliado, houve uma variação considerável no nível de qualidade dos períodos avaliados, com 

pode ser observado na Tabela 5.3 a seguir, onde os critérios considerados estão assim 

representados: (1) Agilidade no atendimento, (2) Qualidade no atendimento, (3) Recepção no 

atendimento, (4) Apresentação das instalações, (5) Conforto das instalações, (6) Limpeza das 

instalações e (7) Internações/Acomodações. 

A segunda coluna da tabela apresenta em que período da pesquisa ocorreu a melhor 

avaliação , dentre todos os períodos, de cada uma das questões da parte referente aos 

hospitais. Na terceira coluna, apresenta em que período ocorreu a pior avaliação . E na 

última coluna, está a ordenação dos períodos quando ao nível de qualidade, onde, como visto 

no Capítulo 4, quanto mais próximo de 1 (um) mais bem qualificado é o período. 

 

Tabela 5.3: Avaliação dos hospitais por período 

Data Melhor avaliação Pior avaliação Ordem 

22/fev a 28/fev 1 e 6 5 0,58 

29/fev a 06/mar -- 6 e 7 0,28 

07/mar a 13/mar 2, 4 e 5 -- 0,84 

14/mar a 20/mar 3 -- 0,66 

21/mar a 26/mar 7 1, 2, 3, 4 0,29 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Na semana de 22 a 28 de fevereiro, essa parte do questionário foi avaliada como regular 

(0,58), mesmo com a avaliação positiva, superior a 0,80, em três dos sete aspectos avaliados, 

conforme as Figuras 5.2 e 5.3 a seguir, pois, nos demais aspectos, a avaliação foi de regular a 

péssima, inferior a 0,70 com um aspecto, conforto das instalações, com a pior avaliação 

dentre todas as semanas. 
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Figura 5.2: Ordenação dos aspectos que compõem a parte hospital (atendimento) 
Fonte: O Autor (2008) 

 

Destaca-se que nas Figuras 5.2 e 5.3 são representados o posicionamento dos critérios 

determinado a partir do método proposto por Wang e Lee (2007), no qual o intervalo de 

ordenação [0, 1] indica a melhor qualidade quando se aproxima de 1. Lembra-se, também, 

que o posicionamento, em 1 ou 0 (zero), não quer dizer que o critério foi avaliado como 

excelente ou péssimo, respectivamente, mas que a melhor e a pior avaliação deste critério 

dentre as cinco semanas avaliadas ocorreu naquele período. 

Da mesma forma, os critérios avaliados com mesma ordenação, 1 ou 0 (zero), não 

necessariamente obtiveram o mesmo nível de qualidade, apenas, na semana em questão, 

obtiveram a melhor e a pior avaliação dentre as cinco semanas. 

Na semana seguinte, de 29 de fevereiro a 06 de março, os clientes avaliaram os serviços 

oferecidos nos hospitais como de pior qualidade, se comparado com a semana anterior. Houve 

baixa em todos os aspectos, exceto no conforto das instalações, porém, ainda com baixa 

qualidade (0,15), conforme a Figura 5.3. 

Já na semana de 07 a 13 de março percebe-se uma grande evolução na qualidade dos 

serviços referentes aos sete critérios analisados, em relação à semana anterior. Todos os 

aspectos avaliados nessa parte da pesquisa tiveram acréscimo e em três das sete perguntas a 

avaliação foi a melhor dentre as cinco semanas, conforme as Figuras 5.2 e 5.3. Com isso, a 

semana obteve a melhor avaliação de todo o período, na parte referente aos hospitais, com 

0,84 na escala de ordenação, conforme a Tabela 5.3. 
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Figura 5.3: Ordenação dos aspectos que compõem a parte hospital (instalações) 
Fonte: O Autor (2008) 

 

De 14 a 20 de março, apenas dois pontos tiveram uma avaliação melhor, agilidade e 

recepção, os demais tiveram uma queda de qualidade. Ressalta-se a redução no atendimento e 

apresentação das instalações que sofreram as maiores baixas. Conseqüentemente, a avaliação 

desse período caiu para 0,66, conforme a Tabela 5.3. 

Na última semana de avaliação, de 21 a 26 de março, a redução no nível de qualidade 

dos serviços prestados nos hospitais continuou, aproximando-se da avaliação feita na semana 

de 29 de fevereiro a 06 de março, que foi a pior das cinco. Na semana de 21 a 26 de março, 

quatro dos sete aspectos obtiveram a pior colocação de todo o período. Apenas a questão 

referente às internações teve a qualidade aprovada, inclusive com a melhor avaliação dentre 

as cinco semanas, conforme a Figura 5.3. 

 

5.4.2 Avaliação das Clínicas por Período 

Passando para a parte do questionário que avalia os serviços prestados nas clínicas, 

houve uma redução gradual do nível de qualidade, conforme a Tabela 5.4 a seguir, onde os 

critérios estão assim representados: (1) Agilidade no atendimento, (2) Qualidade no 

atendimento, (3) Recepção no atendimento, (4) Apresentação das instalações, (5) Conforto 

das instalações, (6) Limpeza das instalações. 

 Na primeira semana, de 22 a 28 de fevereiro, obteve-se o melhor resultado. Das seis 

questões formuladas, cinco tiveram a melhor avaliação nessa semana, conforme as Figuras 5.4 

e 5.5 e, conseqüentemente, uma avaliação próxima ao ótimo com 0,98 na escala de ordenação. 
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Tabela 5.4: Avaliação das clínicas por período 

Data Melhor avaliação Pior avaliação Ordem 

22/fev a 28/fev 1, 2, 3, 5, 6 -- 0,98 

29/fev a 06/mar -- -- 0,62 

07/mar a 13/mar -- -- 0,51 

14/mar a 20/mar 4 -- 0,58 

21/mar a 26/mar -- 1, 2, 3, 4, 5, 6 0,00 

Fonte: O Autor (2008) 

 

A semana seguinte, de 29 a 06 de março, já apresentou uma queda bastante acentuada, 

reduzindo para 0,62 a avaliação geral. Nessa semana não se observou nenhuma avaliação de 

destaque nem positivo, nem negativo, como pode ser observado na Tabela 5.4. Ressalta-se 

apenas a avaliação do aspecto ‗Recepção‘ que, da melhor avaliação de todo o período da 

pesquisa, caiu para 0,37, a segunda pior observação desse aspecto dentre as cinco semanas, 

como indicado na Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4: Ordenação dos aspectos que compõem a parte clínicas (atendimento) 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Enfatiza-se, novamente, que nas Figuras 5.4 e 5.5 observam-se os posicionamentos dos 

critérios calculados a partir da proposta de Wang e Lee (2007). Lembra-se, que o valor 1 ou 0 

(zero), não implica que o critério foi avaliado como excelente ou péssimo, respectivamente, 

apenas que a melhor e a pior avaliação das cinco semanas ocorreu naquele período. 
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Figura 5.5: Ordenação dos aspectos que compõem a parte clínicas (instalações) 

Fonte: O Autor (2008) 

 

A redução no nível de qualidade continuou na semana de 07 a 13 de março. Mais uma 

vez nenhum fator obteve destaque como melhor ou pior avaliação. No geral a semana em 

questão obteve 0,51 pontos na avaliação geral dos seis quesitos avaliados. 

A penúltima semana, de 14 a 20 de março, apresentou a melhor avaliação no quesito 

‗Apresentação das Instalações‘. Com isso, a avaliação geral da semana teve um pequeno 

acréscimo para 0,58. Os demais quesitos sofreram alterações insignificantes que não 

influenciaram, de forma relevante, a avaliação geral, como pode ser visto nas Figuras 5.4 e 

5.5. 

A última semana, de 21 a 26 de março, foi a pior no que se refere às clínicas 

conveniadas ao plano de saúde. Todos os seis quesitos foram avaliados como de pior 

qualidade nessa semana, conforme as Figuras 5.4 e 5.5. Conseqüentemente, a avaliação geral 

da semana obteve 0 (zero) na escala de ordenação das semanas, como indica a Tabela 5.4. 

 

5.4.3 Avaliação dos Laboratórios por Período 

Na avaliação dos aspectos relacionados aos laboratórios credenciados pelo plano de 

saúde, os resultados demonstraram uma redução no nível de qualidade semelhante ao 

apresentado nas clínicas, com os quatro piores resultados, das seis questões em avaliação, 

concentrando-se na última semana, conforme apresentado na Tabela 5.5 a seguir, onde os 

critérios estão assim representados: (1) Agilidade no atendimento, (2) Qualidade no 

atendimento, (3) Recepção no atendimento, (4) Apresentação das instalações, (5) Conforto 

das instalações, (6) Limpeza das instalações. 
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Tabela 5.5: Avaliação dos laboratórios por período 

Data Melhor avaliação Pior avaliação Ordem 

22/fev a 28/fev 2, 3, 6 -- 0,88 

29/fev a 06/mar 1 5 0,54 

07/mar a 13/mar 4, 5 -- 0,68 

14/mar a 20/mar -- 4 0,32 

21/mar a 26/mar -- 1, 2, 3, 6 0,12 

Fonte: O Autor (2008) 

 

A primeira semana, de 22 a 28 de fevereiro, obteve o melhor resultado com 0,88 na 

escala de ordenação. Esse resultado foi impulsionado pelos seguintes aspectos: qualidade e 

recepção no atendimento e limpeza nas instalações. Esses quesitos receberam a melhor 

avaliação nessa semana. 

Na semana de 29 de fevereiro a 06 de março, apenas a ‗Agilidade‘ no atendimento 

obteve uma melhor avaliação, se comparado com a semana anterior, sendo a melhor 

avaliação. Os demais critérios avaliados apresentaram uma variação no nível de qualidade 

para baixo. Destacam-se: ‗conforto‘ com a pior avaliação das cinco semanas e ‗limpeza‘, que 

baixou da melhor avaliação, ou seja, 1 na escala na ordenação pelo TOPSIS para apenas 0,13, 

conforme a Figura 5.7. 

As avaliações da semana seguinte, de 07 a 13 de março, mostraram uma melhora no 

nível de qualidade dos aspectos relacionados às instalações nos laboratórios, porém, houve 

redução nos aspectos referentes ao atendimento, como pode ser visto nas Figuras 5.6 e 5.7. 

Ressaltam-se ‗Apresentação‘ e ‗Conforto‘ com as melhores avaliações, nesse último, uma 

evolução em relação à pior avaliação na semana anterior. Desta forma, a semana obteve uma 

melhora de 0,54 para 0,68 na ordenação. 

Porém, esse crescimento não se manteve, ao contrário, houve uma redução, na semana 

de 14 a 20 de março, em todos os quesitos avaliados. A ‗Apresentação‘ das instalações foi 

avaliada como a pior dentre as cinco semanas, mesmo tendo sido avaliada com a melhor na 

semana anterior. Com isso, a avaliação da semana caiu para 0,32 na ordenação pelo TOPSIS. 
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Figura 5.6: Ordenação dos aspectos que compõem a parte laboratórios (atendimento) 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Destaca-se que nas Figuras 5.6 e 5.7 são válidas as observações feitas na descrição dos 

resultados das partes hospitais e clínicas, quanto aos valores obtidos, em cada semana, para 

ordenação pelo método de Wang e Lee (2007). 

 

 

Figura 5.7: Ordenação dos aspectos que compõem a parte laboratórios (instalações) 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Na última semana, de 21 a 26 de março, mais uma vez, os aspectos apresentaram 

redução de qualidade, exceto a ‗Apresentação‘, pois na semana anterior tinha sido avaliada 

como a pior. Todos os aspectos utilizados para avaliar o atendimento nos laboratório, mais a 

‗Limpeza‘ das instalações, tiveram a pior avaliação das cinco semanas. Conseqüentemente, a 

avaliação da semana foi de apenas 0,12 no intervalo [0,1] utilizado pelo TOPSIS para 

ordenação. 
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5.4.4 Avaliação da Cobertura por Período 

Na quarta parte do questionário, sobre a cobertura do plano de saúde, houve uma 

variação na qualidade dos serviços, principalmente na semana de 07 a 13 de março, porém, 

esse resultado foi recuperado na semana imediatamente seguinte, conforme a Tabela 5.6 a 

seguir, onde os critérios estão assim representados: (1) Quantidade de clínica, laboratórios e 

consultórios para  realização de exames, (2) Quantidade de médicos oferecidos pelo plano, (3) 

Como avalia o nosso serviço de agendamento. 

 

Tabela 5.6: Avaliação da cobertura por período 

Data Melhor avaliação Pior avaliação Ordem 

22/fev a 28/fev -- -- 0,49 

29/fev a 06/mar 2 1 0,56 

07/mar a 13/mar -- 2, 3 0,03 

14/mar a 20/mar 3 -- 0,84 

21/mar a 26/mar 1 -- 0,56 

Fonte: O Autor (2008) 

 

A primeira semana, de 22 a 28 de fevereiro, não apresentou nenhum destaque quanto às 

melhores e piores avaliações dentre os períodos avaliados. Obteve uma pontuação de 0,49 na 

ordenação do TOPSIS, porém, ressalta-se que no aspecto ‗quantidade de médicos oferecidos 

pelo plano‘ a avaliação indicou uma boa qualidade do serviço com 0,83 na ordenação, 

conforme a Figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8: Ordenação dos aspectos que compõem a parte cobertura 

Fonte: O Autor (2008) 
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Assim como as representações nas partes do questionário já descritas, lembra-se que, 

pelo método de Wang e Lee (2007), o posicionamento, em 1 ou 0 (zero), não indica que o 

critério foi avaliado como excelente ou péssimo, respectivamente, mas que a melhor e a pior 

avaliação dentre as cinco semanas avaliadas ocorreu naquele período. 

Na semana de 29 a 06 de março, dois aspectos destacaram-se: a ‗quantidade de clínicas, 

laboratórios e consultórios para a realização de exames‘ pelo lado negativo, enquanto a 

‗quantidade de médicos oferecida pelo plano‘ foi a melhor do período. O terceiro aspecto 

obteve um valor mediano, 0,63. Com isso, o resultado da semana foi 0,56. 

Na semana seguinte, de 07 a 13 de março, observou-se uma queda brusca no nível de 

qualidade. A avaliação pelo TOPSIS indicou uma ordenação de apenas 0,03. Com dois dos 

três aspectos como os piores de todas as cinco semanas, e o terceiro aspecto avaliado muito 

próximo do pior, com apenas 0,12 na ordenação, conforme a Figura 5.8. 

Um acréscimo na qualidade superior ao déficit da semana anterior foi observado na 

semana de 14 a 20 de março, resultando em 0,84 na ordenação conjunta dos três aspectos, 

como indica a Tabela 5.6. Todos os três aspectos obtiveram ganhos de qualidade, segundo a 

avaliação feita junto aos clientes. Destaca-se o aspecto ‗como você avalia o nosso serviço de 

agendamento‘ que, do pior resultado na semana anterior, subiu na avaliação para o melhor 

resultado dentre as cinco semanas. Essa melhora fez com que a avaliação da parte cobertura 

se mantivesse, no geral, com um resultado mediano. 

A última semana de avaliação de 21 a 26 de março, apesar de ter a melhor avaliação em 

um aspecto e nenhuma pior avaliação teve um resultado inferior à semana imediatamente 

anterior com 0,56 na ordenação. Esse resultado deve-se a uma acentuada queda na avaliação 

da qualidade no aspecto referente ao agendamento que obteve apenas 0,26 no intervalo de 

ordenação [0, 1], como indicado na Figura 5.8. 

 

5.4.5 Avaliação dos Aspectos Gerais por Período 

Quanto ao quesito ‗aspectos gerais‘, última parte do questionário, apresentou uma 

variação negativa entre a primeira e a última semana de avaliação, conforme a Tabela 5.7 a 

seguir, onde o critério está assim representado: (1) De um modo geral como o(a) sr(a) 

classifica o nosso plano ?. A melhor avaliação neste quesito ocorreu na segunda semana, de 

29 de fevereiro a 06 de março, enquanto a pior foi na última semana de 21 a 26 de março. 
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Como esta parte do questionário foi dirigida para aqueles aspectos que ainda não tinham 

sido considerados, sendo a pergunta genérica, sem possibilidade de subdivisão, não há 

possibilidade de uma análise mais aprofundada nessa parte do questionário. 

 

Tabela 5.7: Avaliação dos aspectos gerais por período 

Data Melhor avaliação Pior avaliação Ordem 

22/fev a 28/fev -- -- 0,84 

29/fev a 06/mar 1 -- 1 

07/mar a 13/mar -- -- 0,24 

14/mar a 20/mar -- -- 0,43 

21/mar a 26/mar -- 1 0 

Fonte: O Autor (2008) 

 

5.4.6 Avaliação Global por Período 

Agregando as cinco partes do questionário para uma avaliação global do serviço, por 

semana, pode-se observar uma diminuição no nível de qualidade entre a primeira e a última 

semana, como pode ser visto na Tabela 5.8 a seguir. 

 

Tabela 5.8: Avaliação global do serviço por período 

Data Ordem 

22/fev a 28/fev 0,79 

29/fev a 06/mar 0,50 

07/mar a 13/mar 0,59 

14/mar a 20/mar 0,58 

21/mar a 26/mar 0,17 

Fonte: O Autor (2008) 

 

Com esta avaliação estratificada por semana, pode-se identificar grandes variações no 

nível de qualidade entre as sucessivas semanas durante o intervalo de avaliação, conforme a 

Figura 5.9, apesar da avaliação geral do período ter indicado que os clientes aprovavam os 

serviços do plano de saúde. Destaca-se a importância desta identificação para que, mesmo nos 

casos em que a qualidade do serviço é aprovada pelo cliente, seja prestado de forma mais 

homogênea. 
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Destaca-se que na Figura 5.9 são representados os posicionamentos das cinco partes do 

questionário determinados a partir do método proposto por Wang e Lee (2007). Ressalta-se, 

que o posicionamento, em 1 ou 0 (zero), não determina que o critério foi avaliado como 

excelente ou péssimo, respectivamente, todavia que a melhor e a pior avaliação dentre as 

cinco semanas avaliadas ocorreu no período indicado. 

 

 

Figura 5.9: Ordenação das partes por período 

Fonte: O Autor (2008) 

 

A homogeneidade pretendida na qualidade dos serviços implica a satisfação de um 

número maior de clientes, assim como a prestação desse serviço de forma reiterada para os 

clientes que já o haviam experimentado conduz à fidelização. Portanto, a reprodutibilidade do 

nível de qualidade é fundamental para o sucesso das empresas, e esse método de avaliação 

mostrou-se preciso na identificação de possíveis variações nos aspectos considerados. 

 

5.5 Conclusão da Aplicação 

 O método proposto mostrou-se adequado nas várias etapas da avaliação. Inicialmente, a 

possibilidade de formular questões em que o avaliador optará por termos lingüísticos, segundo 

Tsaur et al. (2002), facilita a resposta, característica que segundo os autores indica a 

aplicabilidade dos conjuntos fuzzy ao capturar as preferências dos avaliadores, além de 

mensurar a ambigüidade dos conceitos associados ao julgamento subjetivo realizado pelos 

seres humanos. 

Os termos lingüísticos atrelados a números fuzzy permitiram uma redução da imprecisão 

das respostas já que, por definição, esses números estão relacionados a um conjunto de 
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referência mais amplo do que se tratado pela teoria clássica dos conjuntos, além da 

sobreposição dos números que permite uma transição mais suave entre as avaliações 

adjacentes. 

Desta forma, alguns dos problemas relacionados ao tema e levantados no Capítulo da 

Introdução puderam ser solucionados através do uso dos conjuntos fuzzy para tratamento dos 

dados coletados junto aos clientes. 

Na seqüência, calculou-se, por meio da extensão para a técnica TOPSIS proposta, a 

distância atual da qualidade do serviço prestado pela empresa de plano de saúde em relação a 

um serviço avaliado de forma excelente em todos os aspectos. Os dados mostraram um nível 

de qualidade dos vários aspectos abordados próximo do termo ótimo, segundo os clientes. 

A parte do questionário que esteve mais distante foi a Cobertura oferecida pelo plano, 

com ordenação inferior a 0,8 no intervalo de ordenação [0, 1]. Destaca-se que nessa parte 

foram abordados três quesitos: quantidade de médicos, quantidade de clínicas, laboratórios e 

consultórios para realização de exames e o serviço de agendamento. Percebe-se que os três 

quesitos têm influência nas demais partes, principalmente nos hospitais, clínicas e 

laboratórios. Esse fato motivou uma análise interna de todas as partes do questionário, durante 

o período de avaliação. 

As demais partes do questionário obtiveram uma ordenação, quanto à avaliação da 

qualidade, próximas umas das outras. Porém, ainda estavam distantes de um serviço 

considerado perfeito, existindo, portanto, oportunidades de melhoria no serviço. Essas 

oportunidades também instigaram a análise interna com a finalidade de identificar os aspectos 

que impediram um julgamento melhor da qualidade dos serviços pelo cliente. 

A avaliação interna foi realizada através da identificação de variações no nível de 

qualidade durante o período de pesquisa com o método proposto por Wang e Lee (2007). 

Ficou constatado que em todos os critérios avaliados nas diferentes partes do questionário 

houve mudanças no nível de qualidade, isto é, o cliente percebeu alterações na qualidade do 

serviço. 

Essas alterações ocorreram tanto no sentido positivo, aumento do nível de qualidade, 

como no sentido negativo, redução. E, desta forma, a avaliação geral de todo o período julgou 

o serviço como de boa qualidade. Porém, esta inconstância na qualidade, além de ocasionar 

insatisfação de alguns clientes, impede a fidelização dos mesmos, uma vez que o cliente não 

tem a certeza de que irá obter o serviço com a mesma qualidade no próximo atendimento, 

apesar da avaliação geral indicar uma qualidade satisfatória. 
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Já na análise da parte de ‗Cobertura‘, identificou-se que as avaliações relacionadas ao 

‗agendamento‘ e à ‗quantidade de clínicas, laboratórios e consultórios para a realização de 

exames‘ em quatro das cinco semanas obtiveram uma ordenação abaixo de 0,70 no intervalo 

[0, 1]. Portanto, apesar da quantidade de médicos ter sido considerada satisfatória durante a 

avaliação, o sistema de agendamento e o número de estabelecimentos para realização de 

exames foram reprovados. Tais reprovações tiveram uma configuração mais veemente que a 

aprovação do primeiro, implicando uma baixa qualidade da cobertura do plano. 
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6 CONCLUSÕES 

Neste trabalho, foram analisadas as peculiaridades do setor de serviço por meio da obra 

de diferentes autores, conforme apresentado no Capítulo da Revisão Bibliográfica. Com isso, 

as principais características dos serviços foram descritas, bem como suas relações com o 

julgamento feito pelo cliente quando da avaliação da qualidade dos serviços contratados. 

Esse estudo foi sintetizado por meio da esquematização de duas classificações dos 

serviços quanto ao tipo. Duas obras diferentes foram utilizadas, Schmenner (1999) e Corrêa e 

Caon (2002), e com isso, uma visão abrangente para os gestores pode ser construída. Essas 

classificações permitirão aos gestores e especialistas a busca por informação para melhorias 

futuras e intercâmbio de procedimento entre empresas. 

Os conceitos difundidos na literatura foram apresentados e discutidos podendo-se, 

assim, realizar um estudo mais consistente dos diferentes modelos de avaliação da qualidade 

já existentes e, principalmente, suas lacunas e como as preencher de forma eficaz. Além de 

confirmar os benefícios da avaliação da qualidade em serviços e quais suas peculiaridades 

distintivas para a avaliação em bens. 

Observou-se que, apesar do grande número de modelos descritos na literatura, nenhum 

deles conseguiu atingir a unanimidade. Cronologicamente, os modelos têm avançado no 

sentido de aproximar-se do processo de julgamento humano durante a avaliação da qualidade 

nos serviços. 

Neste trabalho não foi diferente, os principais modelos de avaliação foram analisados 

para determinar seus pontos fortes e aqueles que poderiam ser alterados. Com esse intuito, no 

Capítulo 3 foram descritas as técnicas para o tratamento dos dados coletados em uma 

avaliação da qualidade que se aproxime do pensamento humano e facilite sua aplicação. 

Uma dessas técnicas foi a Teoria dos Conjuntos Fuzzy, desenvolvida por Zadeh em 

1965, e utilizada em trabalhos nas mais variadas áreas do conhecimento. Adotada no presente 

estudo devido à possibilidade de uso de termos lingüísticos, de vários critérios e de simular o 

processo de julgamento humano, dentre outras descritas no Capítulo 3. 

Foram apresentados os procedimentos e termos utilizados para avaliação da qualidade 

com o uso dos Conjuntos Fuzzy, assim como os números, que foram utilizados na proposta do 

trabalho, inicialmente descritos de forma genérica, através de fórmulas e graficamente, para 

depois determiná-las numericamente. Sem esquecer os operadores necessários para a 

agregação dos dados. 
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A outra técnica adotada, TOPSIS, assim como a Teoria dos Conjuntos Fuzzy, tem 

aplicação em várias áreas. Aquela foi utilizada para buscar a racionalidade humana na 

avaliação da qualidade e considerar vários critérios. Desta forma, mostrou-se essencial para a 

determinação do nível de qualidade dos serviços por considerar a possibilidade de conflito 

entre os critérios avaliados e solucioná-lo de forma simples, analisando, simultaneamente, a 

distância para a solução ótima e para a solução negativa. 

Com esses estudos realizados, o Capítulo 4 pode ser desenvolvido, propondo a 

utilização da técnica TOPSIS em ambiente Fuzzy. Algumas abordagens já descritas na 

literatura foram analisadas para, então, propor uma extensão do TOPSIS que se adapta às 

características dos serviços e da avaliação da qualidade, conforme descrito nos Capítulos 2 e 

3. 

Essa extensão alcançou seus objetivos ao permitir uma avaliação global do serviço em 

todo o período de realização da pesquisa, comparando-o com um serviço ótimo e, desta 

forma, detectando os quesitos que podem ser melhorados, segundo o julgamento do cliente. 

O estudo também permite uma avaliação estratificada do período. Isto é, em intervalos 

de tempo mais curtos, com o propósito de identificar variações no nível de qualidade durante 

o período de pesquisado que não foram detectadas por todos os clientes e podem causar 

insatisfação e impedir a fidelização dos clientes. 

O método proposto no trabalho para avaliação da qualidade foi construído a partir das 

características do setor de serviços descritas na literatura, porém apenas foi testado em um 

serviço da área de saúde que tem suas características particulares, portanto, apesar do método 

ser aplicável a qualquer tipo de serviço deve-se proceder a uma revisão nos parâmetros dos 

números fuzzy para que a racionalidade humana seja transcrita na avaliação considerando a 

vagueza e imprecisão dos dados. 

Esses objetivos foram confirmados no Capítulo 5, com a aplicação da proposta em uma 

empresa do setor de serviço na área de saúde. A empresa selecionada foi caracterizada e o 

instrumento de coleta dos dados adotados pela empresa foi descrito. Os cálculos realizados 

para determinar a avaliação da qualidade dos serviços foram apresentados, assim como os 

resultados tanto preliminares na avaliação em ambiente fuzzy, como na ordenação com o 

TOPSIS para definir a distância para o serviço ótimo e as variações de qualidade sofridas 

durante as cinco semanas sucessivas da pesquisa. 
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6.1 Limitações e Dificuldades 

Algumas das dificuldades encontradas na realização deste trabalho foram: a coleta dos 

dados para aplicação do método proposto, visto que muitas empresas têm receio em fornecer 

os dados para uma aplicação externa. Pode-se citar, também, o fato da literatura nacional 

ainda ser escassa quando o assunto é Teoria dos Conjuntos Fuzzy e a técnica TOPSIS, o 

mesmo ocorrendo em trabalhos acadêmicos publicados nacionalmente, apesar de sua vasta 

aplicação em outros países, como pode ser verificado em periódicos. 

Este trabalho apresenta uma limitação na sua aplicação, visto que o questionário foi 

elaborado pela empresa, pois, apesar de ter preenchido as características da qualidade em 

serviços identificadas, a formulação das perguntas para realização de uma pesquisa junto ao 

cliente requer precisão para não gerar informações distorcidas. 

 

6.2 Recomendações e Sugestões para Trabalhos Futuros 

Por ter se apresentado adequado para o objetivo de avaliar a qualidade no setor de 

serviços, recomenda-se, para trabalhos futuros, a sua aplicação em outros setores da 

economia, realizando ajustes quando necessários ao enquadramento nas características do 

setor. 

Outra recomendação é a utilização baseada em um modelo de avaliação da qualidade 

que analise a expectativa dos avaliadores quanto ao serviço. Pode-se, também, buscar outro 

operador fuzzy para agregar o julgamento dos clientes nos casos em que a média não seja 

recomendada. 

 

6.3 Considerações Finais 

A Teoria dos Conjuntos Fuzzy preencheu a lacuna identificada nos métodos de 

avaliação, atendeu ao requisito de uma avaliação da qualidade em serviços, sobretudo na 

utilização de termos lingüísticos quando da pesquisa junto aos clientes. Além de ser possível 

sua utilização, assim como a técnica TOPSIS, em planilhas, com fácil entendimento pelos 

gestores. 

As principais referências bibliográficas do setor de serviços foram estudadas, 

permitindo uma análise crítica das propostas de conceito para serviços, das suas principais 

características, dos esquemas de classificação quanto ao tipo e dos modelos de avaliação da 
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qualidade. Toda essa informação permitiu a construção de um método bem fundamentado e 

voltado para o setor que colabora de maneira significativa para a produção de riqueza em 

todos os países. 

Portanto, o trabalho alcançou seus objetivos, além de contribuir para o fortalecimento da 

literatura nacional sobre os temas serviços, avaliação da qualidade, conjuntos fuzzy e TOPSIS. 
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ANEXO 1 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO 

PLANO DE SAÚDE 

 

Em relação ao atendimento nos HOSPITAIS credenciados pelo plano de saúde como você avalia: 

1. Agilidade no atendimento 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

2. Qualidade no atendimento 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

3. Recepção 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

 

Em relação às instalações dos HOSPITAIS credenciados pelo plano de saúde como você avalia: 

1. Apresentação 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

2. Conforto 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

3. Limpeza 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

4. Internações/Acomodações 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

 

Em relação ao atendimento nas CLÍNICAS credenciadas pelo plano de saúde como você avalia: 

1. Agilidade no atendimento 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

2. Qualidade no atendimento 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

3. Recepção 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

 

Em relação às instalações das CLÍNICAS credenciadas pelo plano de saúde como você avalia: 

1. Apresentação 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

2. Conforto 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

3. Limpeza 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

 

Em relação ao atendimento nos LABORATÓRIOS credenciados pelo plano de saúde como você avalia: 
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1. Agilidade no atendimento 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

2. Qualidade no atendimento 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

3. Recepção 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

 

Em relação às instalações dos LABORATÓRIOS credenciados pelo plano de saúde como você avalia: 

1. Apresentação 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

2. Conforto 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

3. Limpeza 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

 

Em relação à COBERTURA do plano de saúde como você avalia: 

1. Quantidade de clínicas, laboratórios e consultórios para realização de exames 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

2. Quantidade de médicos oferecidos pelo plano 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

3. Como você avalia nosso serviço de agendamento 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

 

Em relação aos ASPECTOS GERAIS do plano de saúde: 

1. De modo geral como você classifica o plano de saúde 

Excelente Ótimo Bom Regular Ruim 

 


