
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 
 
 
 
 

Gestão da Qualidade em Serviços: Aplicação da Escala 
SERVQUAL em uma empresa de Call Center  

 
 
 

 

 

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE 

PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE 

POR  

 

MARIA QUINELATO MELO SIMÕES 

Orientadora: Prof.ª Denise Dumke de Medeiros, Docteur 

 
RECIFE, JUNHO / 2006 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Simões, Maria Quinelato Melo  

 

  Gestão da qualidade em Serviços : aplicação da
escala SERVQUAL em uma empresa de Call Center /
Maria Quinelato Melo Simões. – Recife : O Autor,
2006. 

  xi, 162 folhas : il., tab., fig. 

 

   
  Dissertação (mestrado) – Universidade Federal 

de Pernambuco. CTG. Engenharia de Produção, 
2006. 

 

  
  Inclui bibliografia e apêndices. 
 

 

 1. Engenharia de produção – Prestação de 
serviços – Centrais de atendimento (Call Center). 2. 
Empresa de Call Center – Clientes coorporativos – 
Avaliação da qualidade em serviços – Escala 
SERVQUAL. 3. Planos de ação – Propostas de ações 
corretivas – Minimização dos gaps (falhas). I. Título. 

 

         
  658.5 CDU (2.ed.) UFPE  
  658.5 CDD (22.ed.) BC2006 – 449 

 



 



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Às pessoas que lutam incessantemente pelos seus ideais.  
 
 
 



 

iv 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus, que sempre me guiou e orientou nos momentos mais difíceis da 

caminhada. 

Aos meus pais Amadeu Simões (in memoriam) e Ivette Simões, sem os quais jamais teria 

conseguido chegar até aqui.  

À Profª. Denise Dumke de Medeiros pela orientação, apoio e profissionalismo sempre presentes e 

por acreditar em mim desde o início. 

À Profª. Ana Paula Costa e Profª. Gisele Sena da Silva, por participarem da banca e pelas 

contribuições feitas ao trabalho.  

Ao meu noivo Marcos Câmara, minha família e amigos que souberam compreender todos os 

momentos de ausência. 

A Gileno Ferraz, que com presteza, amizade e colaboração possibilitou a realização deste 

trabalho. 

A amiga Íris Ribeiro, que participou ativamente e incondicionalmente desta jornada me dando 

força em todos os momentos, principalmente naqueles cujas dificuldades se apresentavam quase 

que intransponíveis.  

A todos os colegas de turma que direta ou indiretamente colaboraram com este trabalho. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

v 

RESUMO 

Atualmente, a sociedade encontra-se imersa em uma economia voltada para as atividades de 

serviços. Nesta fase pós-industrial, é fundamental a observância dos conceitos da qualidade como 

diferencial competitivo. Estes conceitos envolvem a necessidade de entender os critérios 

priorizados pelos clientes, assim como a aferição contínua da qualidade por eles percebida. Esta 

aferição permite a adoção de ações gerenciais corretivas nos déficits encontrados, levando à 

aceitação do serviço ofertado e à sobrevivência das organizações. O objetivo deste trabalho é 

desenvolver uma proposta para medir a qualidade em serviço percebida pelos clientes 

corporativos de uma empresa de Call Center da região Nordeste. Para tanto, utilizou-se como 

instrumentos de coleta de informação a escala SERVQUAL e perguntas abertas. Neste trabalho, 

as expectativas dos clientes são comparadas com a sua percepção acerca do serviço prestado. 

Além disso, é analisada a percepção da gerência da empresa quanto às expectativas dos clientes e 

proposto planos de ação para minimizar as lacunas encontradas. O trabalho demonstrou que os 

clientes entendem o significado de cada dimensão da qualidade em serviços, considerando a 

confiabilidade a mais importante delas. Os principais pontos positivos observados na empresa 

são: conhecer as expectativas de seus clientes, entender suas necessidades e tornar seus serviços 

acessíveis. Como ponto fraco destaca-se o padrão adotado para os relatórios enviados aos seus 

clientes. 

 

Palavras-chave: expectativa, percepção, qualidade em serviços e SERVQUAL.  
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ABSTRACT 

Currently the society is found immersed in a economy directed toward activities of services. 

In this postindustrial era it is essential the observance of quality concepts as a competitive 

differential. These concepts involve the necessity to understand the criteria prioritized by the 

customers, as well as the continuous gauging of the quality perceived by them. This gauging 

allows the adoption of corrective managemental action in deficits found in the company and 

ultimately leading to the acceptance of the offered service and survival of the organizations. The 

objective of this work is to develop a proposal to measure the quality in the perceived service by 

the corporative customers of a Call Center company located in the Northeast region of Brazil. In 

order to achieve this goal, the SERVQUAL scale and open questions were used as instruments 

for gathering information. In this work the expectations of the customers are compared with its 

perception concerning a given service. Moreover, the perception of the company’s management 

regarding the expectations of customers is analyzed and a plan of action is proposed to minimize 

the gaps found. The work demonstrated that the customers understand the meaning of each 

dimension of the quality in services, considering trustworthiness the most important of all. The 

main positive points observed in the company are that the company knows the expectations of its 

customers, and it understands their necessities and offer more accessible services. The reports 

sent to its customers can be referred as a weak point in the company. 

 

 

Key Words: expectation, perception, quality in services and SERVQUAL. 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo será descrita a justificativa de elaboração desta dissertação, os objetivos 

gerais e específicos, a apresentação da empresa objeto da pesquisa e, por fim, a estrutura adotada 

na dissertação.   

1.1 Apresentação do problema 

O momento pelo qual passa a economia, migrando de uma sociedade industrial, que define 

o padrão de vida pela quantidade de bens produzidos, para uma sociedade pós-industrial, 

preocupada com a qualidade de vida e medida por serviços como de saúde, educação, lazer, e 

tendo como figura central o profissional, vem mudando de forma significativa o comportamento 

e hábito das pessoas (Fitzsimmons &. Fitzsimmons, 2005). 

A vida cotidiana passa a ser uma competição entre indivíduos. A informação é o recurso-

chave que em conjunto com o tempo, deve ser administrado em função de coisas essencias, a 

exemplo do investimento na qualificação e na empregabilidade, como requisitos fundamentais 

para se manter competitivo no mercado de trabalho atual. 

Diante desse contexto, desponta de maneira significativa o crescimento das atividades de 

prestação de serviços, onde a tecnologia gerou mudanças consideráveis em sua natureza, como 

também possibilitou a criação de novos serviços, permitindo organizar e aumentar o tempo à 

disposição das pessoas (Bateson & Hoffman, 2001). Rosenthal (2005) esclarece que tecnologia 

consiste essencialmente em conhecimento útil que, aplicado às atividades humanas, contribui de 

maneira significativa para a efetividade destas atividades e processos.   Assim, o processo de 

trabalho deve incorporar tecnologias que possibilitem a modernização da empresa gerando 

formas de melhor atender ao cliente, como também criar um sistema de informação, controle e 

gerenciamento capaz de gerar menores custos (Melo et al. 2003).  

Madruga (2004) também concorda com evolução pela qual a sociedade vem passando 

quando afirma que o comportamento do consumidor vem gradativamente orientando as ações 

mercadológicas e mudando a forma como as organizações interagem com seus clientes, 

evoluindo do mecanismo transacional - cujo objetivo é a transação financeira - para o mecanismo 

relacional - cujo interesse se baseia na relação estabelecida entre ambos - a fim de gerar 

diferenciais competitivos para a organização e valor para o cliente. Para o autor, é imperativo o 
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reposicionamento do emprego dos recursos organizacionais, dirigindo-os para áreas que 

aumentem o nível de reciprocidade e comunicação com os clientes.  

Assim, dentro deste cenário, destaca-se como um dos canais de contato com o cliente, as 

centrais de atendimento e de relacionamento, denominadas respectivamente de call center e 

contact center, que devido ao baixo custo de operação, vem tendo, cada vez mais, sua utilização 

estimulada pelas organizações, com o objetivo de prover diversos tipos de serviços ao cliente.  

De acordo com uma pesquisa comandada pelo Programa de Pós-Graduação em 

Administração da PUC-SP e pela associação Brasileira de Telemarketing (site callcenter.inf.br, 

2005), a oferta de serviços através das centrais de atendimento/relacionamento vem crescendo de 

forma significativamente acelerada no Brasil, gerando até dezembro de 2005 algo em torno de 

615 mil postos de trabalho, exigindo mão-de-obra cada vez mais qualificada para atender às 

necessidades dos clientes oriundos das mais diversas classes sociais.  

Em virtude dessa evolução, é de fundamental importância que o corpo gerencial direcione 

esforços no sentido de se posicionar diante desse mercado, combinando os diferentes métodos de 

prestação de serviço com a qualidade de sua entrega, utilizando-se de técnicas que surgem e são 

colocadas em prática, a partir de sistemas administrativos, cujo principal objetivo é o de manter 

as organizações eficazes, competitivas e modernas, a exemplo da administração da qualidade 

total, onde a observância e aplicabilidade de seus conceitos ressaltam a necessidade de adequação 

do produto ou serviço às necessidades e expectativas do consumidor. Assim, quanto mais a 

prestação do serviço se aproximar das expectativas de seus usuários, mais a qualidade será 

percebida por eles. 

No entanto, apesar da dicotomia, cada vez menor, entre bens e serviços, em virtude da 

dificuldade em definir a atividade de serviços de forma pura ou dissociada de um bem 

manufaturado (Bateson & Hoffman, 2001), e pelo fato de já não haver espaço para empresas que 

vendam apenas um produto sem que, agregado a este, não exista uma estrutura de diferenciação 

provida pela prestação de um serviço, a qualidade de serviço não pode ser entendida da mesma 

maneira que na manufatura. A participação do cliente durante a produção do serviço é a principal 

diferença na maneira como uma organização deve gerenciar e praticar as ações voltadas para a 

garantia da qualidade. Portanto, é fundamental a avaliação contínua dos serviços ofertados, pois 

só assim podem-se direcionar esforços, através de um planejamento estratégico, no sentido de 
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corrigir possíveis falhas no processo de prestação do serviço e, conseqüentemente, minimizar as 

lacunas existentes entre as expectativas do cliente e a sua entrega. 

1.2 Objetivos 

Esta dissertação tem como objetivo principal avaliar a qualidade percebida pelos clientes 

que contratam os serviços prestados por uma empresa de call center e as percepções da gerência 

desta empresa quanto às expectativas do cliente, utilizando como instrumentos de coleta de 

informação a escala SERVQUAL e perguntas abertas. 

Para alcançar o objetivo geral aqui proposto tem-se os seguintes objetivos específicos: 

• Identificar o significado das principais dimensões da qualidade, segundo a expectativa e a 

percepção destes clientes e a percepção da empresa objeto do estudo; 

• Identificar junto aos clientes, qual dimensão da qualidade é a mais importante para uma 

empresa que presta o serviço de call center; 

• Analisar e discutir os resultados; e 

• Sugerir ações no sentido de corrigir as falhas diagnosticadas.  

1.3 A Empresa Estudo de Caso 

Por questões estratégicas e de confidencialidade, a identidade da empresa será preservada e 

passará a ser identificada neste trabalho pelo nome fictício de Empresa Estudo de Caso (EEC). 

A Empresa Estudo de Caso está situada na região Nordeste e foi inaugurada em outubro de 

2002. Faz parte de um grande grupo que gera para a região mais de 2 mil empregos diretos e mais 

de 8 mil indiretos, tendo como premissa básica estar constantemente investindo na expansão e 

diversificação dos seus negócios, destacando-se pelas suas características que são o pioneirismo e 

a manutenção dos conceitos de qualidade e inovação. 

Seguindo esta mesma linha, a Empresa Estudo de Caso vem trabalhando incessantemente 

para se posicionar no mercado como uma referência na oferta de serviços de call center, não só 

pela busca constante em aprimorar os serviços prestados, como também através da ampliação de 

seu portfólio, disponibilizando novas formas de atendimento. Além disso, a empresa vem 
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investindo para oferecer cada vez mais soluções especializadas de marketing de relacionamento, 

direcionando a tenção a cada um dos pontos da cadeia de relacionamento dos clientes. 

A Empresa Estudo de Caso é uma empresa de Call Center que possui atualmente 45 

posições de atendimento e presta, em sua quase totalidade, serviços na área de saúde. Possui 

atualmente 06 (seis) clientes corporativos (hospitais, clínicas e centro de diagnósticos), os quais 

contratam os seus serviços para o atendimento à sua base de cliente, que estão dispersos entre os 

estados de Pernambuco e Paraíba e nas cidades de Salvador e Natal. Estes serviços são: 

• Agendamento de consultas e exames médicos; 

• Autorização para realização de exames médicos; 

• Rotina de boas vindas para clientes que estão ingressando em um plano de saúde, como 

também, pesquisa de satisfação e de evasão relacionadas a este mesmo plano de saúde; 

• Tele medicina; e 

• Captação de recursos para o terceiro setor.    

A empresa opera com 95 funcionários diretos e 15 terceirizados que realizam a atividade de 

logística e distribuição. A estrutura organizacional está representada na figura 1.1 através de seu 

organograma, o qual reflete a maneira como as áreas estão organizadas objetivando atender ao 

usuário na prestação do serviço. As áreas recursos humanos, contabilidade e departamento 

pessoal fazem parte da estrutura organizacional da Holding que disponibiliza seus serviços para 

todas as empresas do grupo. 
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Figura 1.1 - Organograma da Empresa Estudo de Caso em 2005 

Fonte: Diretoria de Operações da Empresa Estudo de Caso 

No organograma exposto, observa-se que a diretoria de operações engloba três áreas 

específicas: administrativa e financeira, tecnologia da informação e o call center. Além destas, 

tem-se também a diretoria técnica com a qual mantêm uma ligação matricial. 

São funções desta diretoria: 

• Planejamento financeiro e controle de gastos; 

• Especificação de cargos e salários; 

• Liberação para contratação de mão-de-obra. 

• Negociar com fornecedores, exceto aqueles envolvidos com a área de marketing e 

comercial; 
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• Elaborar relatórios gerenciais de resultados contábeis; 

• Dar suporte e prover infra-estrutura de recursos humanos, telecomunicações e mobiliário 

para os novos projetos e manter os atuais; 

• Gestão e contratação de metas para os serviços de call center; 

• Elaborar projetos para a operação dos serviços; 

Essa diretoria possui 01 diretor; 02 coordenadores; 04 supervisores; 03 auxiliares de 

supervisão; 75 operadoras e 04 funcionários distribuídos nas áreas administrativa e financeira e 

de tecnologia da informação.  

Subordinada a essa diretoria tem-se o call center, que se encontra dividido por células de 

acordo com o serviço a ser prestado.  

São funções da central de atendimento: 

• Operacionalizar os serviços a que se propõe dentro dos padrões contratualizados com os 

clientes; 

• Monitorar diariamente os indicadores de atendimento e desempenho das operadoras; 

• Realizar reuniões periódicas com os clientes para a avaliação dos indicadores de 

desempenho acordados e redefinição de novas metas.  

A central de atendimento possui como efetivo 04 supervisoras; 03 auxiliares de supervisão 

e 75 operadoras.  

Atualmente não existe um processo formalizado de avaliação das atendentes do call center. 

Em quase sua totalidade, aspectos estatísticos referentes à assiduidade, pontualidade e tempo de 

pausa, como também os resultados da monitoria - escuta feita pela supervisão no momento da 

prestação do serviço, sem que a operadora perceba que está sendo monitorada - compõem as 

informações coletadas acerca da conduta profissional destas operadoras. A opinião do cliente 

final sobre seus serviços prestados não está sendo ouvida, exceto na célula que recebe ligações 

provenientes de clientes que desejam orientação médica. Salienta-se também que não existe 

instituído nenhum incentivo financeiro para o atingimento de metas, exceto para as operadoras 

que atuam no serviço de captação de recursos para o terceiro setor, conforme descrito no item 

1.4.2 deste trabalho. 
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Por se tratar da prestação de serviço voltado para a área médica e pela necessidade de 

entender as particularidades envolvidas para a realização de cada serviço específico, todas as 

operadoras são treinadas não só pelas supervisoras, mas também por médicos, que se interessam 

em promover algumas reciclagens ao longo do ano com o objetivo de minimizar os erros durante 

a prestação do serviço. 

1.4 Descrição dos serviços da Empresa Estudo de Caso 

A seguir serão descritas a composição e função da cada célula de atendimento. 

A razão social dos clientes que contratam os serviços da Empresa Estudo de Caso serão 

mantidas em sigilo, passando os mesmos a serem identificados de forma fictícia como Cliente 1, 

Cliente 2, Cliente 3, Cliente 4, Cliente 5 e Cliente 6. 

1.4.1 Célula de atendimento 1 

Esta célula realiza a prestação de três tipos de serviços, conforme descritos a seguir e tem a 

sua supervisão efetuada por 01 (uma) funcionária. Esta é a célula que possui o maior número de 

operadoras e clientes processados por dia.  

1.4.1.1 Marcação de consulta e exames do Cliente 3 

A prestação deste serviço acontece de forma receptiva, através de 21 operadoras. São 

processados, em média, 1500 clientes por dia em um horário de atendimento que vai de segunda 

a sexta-feira, das 07:00 às 19:00 h, divididos em dois turnos de trabalho, e aos sábados das 07:00 

às 13:00 h. 

O objetivo deste serviço é agendar exames e/ou consultas solicitadas pelos clientes do 

Cliente 3 de acordo com as suas necessidades e disponibilidade médica e/ou laboratorial, uma vez 

que o serviço pode ser prestado pelos médicos da unidade de atendimento da própria Cliente 3 ou 

através daqueles que possuem consultório próprio. O principal indicador de nível de serviço 

exigido por esta clínica à Empresa Estudo de Caso, segundo informações da supervisão, é que em 

até 30 segundos, após o cliente ter ligado para o call center de marcação, ele seja atendido.  

Um aspecto importante relatado pela supervisão diz respeito ao stress vivenciado pelas 

operadoras, em virtude da impotência quanto a não poder conciliar os diversos agendamentos 
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para o mesmo dia (principal pedido do cliente em função de deslocamento), gerando uma 

insatisfação durante o seu atendimento.  

1.4.1.2 Confirmação de consulta e exames do Cliente 3 

Este serviço é prestado de forma ativa, não existindo um horário pré-determinado para a 

sua realização, em virtude de ser compartilhado com a célula de marcação de consulta/exames e 

realizado nos momentos em que, ao longo do dia, esta célula apresenta uma menor demanda de 

atendimento. 

O objetivo deste serviço é confirmar a presença do paciente no dia agendado para a 

realização do procedimento, evitando o seu não comparecimento e a não prestação do serviço. 

Esta confirmação é feita pelo call center em até cinco dias antes da realização da consulta ou 

exame.  

O índice de serviço acordado e exigido pelo Cliente 3 é que, do total dos agendamentos 

realizados no mês, 70% deles sejam confirmados. No entanto, segundo informações repassadas 

pela supervisora, os 30% dos clientes restantes, que não tiveram a confirmação de seu 

agendamento efetuada, demonstram a sua insatisfação para o Cliente 3, atribuindo que o não 

comparecimento a um procedimento marcado se deu em função de esquecimento.  

1.4.1.3 Pesquisa de satisfação com os clientes que utilizam os serviços prestados pelos 

Clientes 2 e 5 

A prestação deste serviço acontece de forma ativa através de 01 operadora, cujo horário de 

atendimento vai de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 17:00 h. 

O objetivo deste serviço é identificar a satisfação e insatisfação dos clientes quanto aos 

serviços prestados durante a sua estada nos hospitais 2 e 5. São feitas, em média, cerca de 100 

pesquisas por dia, o que representa 10% de todos os pacientes atendidos nestes hospitais. Os 

questionários utilizados durante a pesquisa são desenvolvidos pelos respectivos hospitais em 

conjunto com a Empresa Estudo de Caso. Mensalmente, os resultados destas pesquisas são 

enviados, em forma de relatórios, à área de recursos humanos de cada um destes hospitais.  

1.4.2 Célula de atendimento 2 

Esta célula processa um único serviço, conforme descrito a seguir, e sua supervisão é 

compartilhada com as células 03 e 04, através de 01 funcionária. 
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1.4.2.1 Orientação médica para os usuários do Cliente 1 

Este serviço é prestado de forma receptiva e está disponível para o cliente durantes as 24 

horas do dia. Para tanto, esta célula dispõe de 10 operadoras que se revezam em turnos de 12 

horas trabalhadas por 36 horas de descanso. Assim, existem três operadoras no horário diurno e 

duas no noturno que processam uma média de 176 clientes por dia.  

O objetivo fundamental deste serviço é o de prestar orientação médica e não consulta 

médica, para os clientes do Cliente 1. Ao receber uma ligação, as operadoras efetuam o 

procedimento de identificação do cliente através do nome, endereço e o tipo de convênio. Para os 

de emergência, o procedimento de identificação do cliente deixará de ser utilizado e a ligação 

telefônica será imediatamente transferida para um grupo de médicos que se encontram nas 

dependências do call center à disposição dos clientes. 

Essa célula de atendimento disponibiliza para os clientes do Cliente 1 duas modalidades de 

atendimento, dependendo do tipo de serviço contratado. Se for o básico, o cliente receberá apenas 

a orientação médica, se for o especial, terá direito à remoção quando a indicação por parte dos 

médicos for de internação hospitalar. Neste caso, a própria operadora se encarrega de verificar 

dentre os hospitais conveniados ao plano de saúde do cliente, qual deles possui vagas disponíveis 

e efetuar a sua reserva.   

1.4.3 Célula de atendimento 3 

Esta célula processa dois tipos de serviço, conforme descritos a seguir. 

1.4.3.1 Boas vindas para os clientes que aderiram ao plano de saúde do Cliente 3 

Este serviço é fornecido para o cliente no horário de atendimento das 08:00 às 18:00 h, 

através de 02 operadoras que atuam de forma ativa, processando uma média de cinqüenta clientes 

por dia. 

São objetivos deste serviço: 

Orientar o cliente quanto às principais características e benefícios do plano escolhido, a 

exemplo de tempo de carência, cobertura, tabela para preços adicionais, exames que necessitam 

de autorização e outras mais. Este contato é feito pela operadora em até uma semana após a 

adesão ao plano escolhido e deve confirmar se o cliente já recebeu a documentação relativa ao 
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seu plano e se já fez uso do mesmo. Este contato é realizado em torno de 15 dias após a ligação 

de boas vindas; e 

Investigar a satisfação do cliente com o plano escolhido. Esta abordagem ocorre 45 dias 

após a segunda ligação feita para o cliente. 

1.4.3.2 Pesquisa de evasão dos usuários que utilizam o plano de saúde do Cliente 3 

A prestação deste serviço acontece de forma ativa através de uma operadora que trabalha 

no horário de 08:00 as 18:00h, de segunda a sexta-feira, contatando uma média de 100 clientes 

por dia.  

Os objetivos deste serviço são: 

Identificar os motivos pelos quais o cliente desistiu de ser usuário do plano oferecido pelo 

Cliente 3 e tentar resgatá-lo a partir da identificação dos motivos que o levaram a tomar tal 

decisão. Nos casos de evasão por falta de pagamento, a atendente possui uma tabela contendo 

várias opções de negociação para o resgate da dívida. 

Mensalmente, são enviadas as informações em formato de relatório, contendo o resultado 

da pesquisa, com também o número de clientes resgatados para o plano.  

1.4.4 Célula de atendimento 4 

Esta célula processa um único serviço, conforme descrito a seguir e suas operadoras são, 

excepcionalmente, funcionárias do Cliente 3. 

1.4.4.1 Autorização de exames dos usuários que utilizam o plano de saúde do Cliente 3 

Este serviço é prestado através de 02 operadoras que atuam de forma receptiva no período 

de segunda a sexta-feira, no horário das 08:00 às 18:00h, processando uma média diária de 30 

clientes. 

O objetivo desse serviço é proceder à autorização para a realização de exames que não são 

feitos na própria rede de atendimento do Cliente 3. A partir do acesso às informações 

disponibilizadas pelo Cliente 3 às operadoras, na qual pode ser encontrada a lista dos clientes 

adimplentes e inadimplentes com o pagamento de suas mensalidades, a operadora do call center 

verifica a possibilidade ou não de atendimento. Em caso positivo, solicita a autorização para a 
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realização do exame. Neste momento, um código de autorização será disponibilizado pelo 

sistema e repassado para o cliente como confirmação do atendimento. 

1.4.5 Célula de atendimento 5 

Esta é a segunda maior célula em número de operadoras e clientes processados. Sua 

supervisão é feita através de um funcionário e é responsável pelo processamento de apenas 1 

(um) tipo de serviço que se diferencia dos demais prestados pelas suas características, conforme 

descrito a seguir. 

1.4.5.1 Captação de recursos para o Cliente 6, pertencente ao terceiro setor 

Este serviço é prestado exclusivamente de forma ativa, através de um efetivo total de 18 

operadoras que se revezam em dois turnos, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 14:00 h e em 

sábados alternados das 08:00 às 13:00 h. 

O objetivo desse serviço é arrecadar doações para o Cliente 6, pertencente ao terceiro setor. 

O número de clientes processados pelas operadoras entre o período que vai do dia 1ª ao dia 20 de 

cada mês varia em torno de 1500 clientes por dia. Do dia 21 ao dia 30, esta média cai para 500 

clientes ao dia. Segundo informações da supervisão, isto se deve ao fato de que as doações estão 

vinculadas à remuneração salarial e quanto mais próxima ao final do mês, menos disponibilidade 

tem os doadores. 

Esse serviço, diferentemente dos demais prestados pela Empresa Estudo de Caso, atribui 

metas para cada operadora e a partir delas, o processo de prestação do serviço é efetuado. Estas 

metas são estipuladas da seguinte forma: 

Em função do valor arrecadado para aqueles que já são contribuintes e variam de acordo 

com o tipo destes contribuintes, conforme descrito a seguir: 

• Mensalista – ao receber mensalmente a ligação da operadora da Empresa Estudo de Caso, 

agenda uma data e faz as suas doações; 

• Bimestrais – ao receber a ligação da operadora da Empresa Estudo de Caso, a cada dois 

meses, agenda uma data e faz as suas doações; 

• Trimestrais – ao receber a ligação da operadora da Empresa Estudo de Caso, a cada três 

meses, agenda uma data e faz as suas doações; 
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• Fidelizados – As doações são feitas independentemente do contato da operadora com o 

doador. No entanto, mesmo assim, as operadoras ligam em datas comemorativas e para 

agradecer as doações efetuadas ao longo do ano.  

A outra forma com que variam as metas são em função da captação de novos clientes ao 

longo do dia. Neste caso, a supervisão fornece às operadoras uma lista contendo vários nomes e 

os respectivos contatos telefônicos, escolhidos de forma aleatória. De posse desta lista, as 

operadoras entrarão em contato com essas pessoas, objetivando torná-las doadores do cliente 6. 

Atualmente, o recebimento das doações é feito exclusivamente através do pessoal de 

logística enviado pela Empresa Estudo de Caso ao local estipulado pelo doador. Segundo 

informações da supervisão, em breve estas doações poderão ser feitas através de bancos, cartões 

de crédito, contas telefônicas e de energia elétrica, tornando o processo não só mais ágil como 

diferenciado neste segmento de negócio. 

1.4.6 Célula de atendimento 6 

Esta é a terceira maior célula em número de operadoras e clientes processados. Possui 14 

operadoras, um suporte operacional, uma supervisora e uma auxiliar de supervisão. Dois serviços 

são realizados nessa célula. São eles: 

1.4.6.1 Marcação de exames do Cliente 4 

Este serviço é provido de forma receptiva, através de 14 operadoras que trabalham em um 

horário de atendimento que vai de segunda à sexta-feira das 07:00 às 19:00 h, divididos em dois 

turnos, com um processamento em torno de 350 a 400 clientes por dia. 

O objetivo do serviço é agendar a realização de exames a serem efetuados no Cliente 4, 

conforme a disponibilidade entre médicos e pacientes. 

O principal indicador de nível de serviço exigido pelo centro de diagnóstico, segundo 

informações da supervisão, é que do total das chamadas endereçadas à central de marcações, 80% 

delas sejam atendidas e processadas. No entanto, este número não vem sendo atingido em virtude 

do quantitativo de operadoras estar sub dimensionado, acarretando uma fila de espera que, muitas 

vezes, leva à desistência por parte do cliente. Neste caso, as operadoras realizam uma ação ativa 

para tentar resgatar o cliente (que desistiu na fila de atendimento) e evitar o atendimento deste 

cliente pela concorrência.  
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O principal inconveniente relatado pela supervisão na prestação do serviço, diz respeito a 

precisar o intervalo de tempo necessário entre a marcação dos exames, uma vez que cada médico 

tem o seu próprio tempo para a realização de cada procedimento, acarretando uma falta de 

padronização e, conseqüentemente, um possível atraso para o cliente. Outro ponto levantado é 

sobre as dúvidas na prescrição dos exames, o que leva a supervisão a ligar para o médico, 

fazendo com que a atendente permaneça esperando com o cliente na linha telefônica. 

1.4.6.2 Confirmação de exames para o Cliente 4 

Este serviço é prestado de forma ativa, compartilhando os mesmos recursos utilizados pela 

célula de marcação de exames. A sua realização acontece nos momentos em que essa célula 

apresenta uma menor demanda de atendimento, excetuando-se os sábados das 07:00 às 13:00, 

reservado exclusivamente para estas confirmações. 

O objetivo deste serviço, conforme descrito anteriormente em outra célula de atendimento, 

é confirmar a presença do paciente no dia agendado para a realização do procedimento, evitando 

o seu absenteísmo e a não prestação do serviço. Entretanto, ainda assim, o cliente poderá não 

comparecer na data marcada para realizar o procedimento, o que demanda destas operadoras uma 

operação ativa no sentido de ligar para o cliente e marcar uma nova data, evitando que este 

cliente não realize o serviço com o Cliente 4.  

O índice de serviço acordado e exigido pelo Cliente 4 é que, do total dos agendamentos 

realizados no mês, 80% deles sejam confirmados. De acordo com informações fornecidas pela 

supervisão, este índice chega a 96%. No entanto, se ainda assim o cliente não comparecer no dia 

marcado para fazer o seu exame, as operadoras do call center entram em contato com ele e 

reagendam uma nova data para o procedimento.  

1.5 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está estruturada em 5 capítulos, além deste introdutório. 

No segundo Capítulo, é apresentada a fundamentação teórica, a qual aborda os temas 

referentes a planejamento estratégico, fatores competitivos, atividades de serviço, qualidade, 

marketing de relacionamento e o setor de call center.  

No terceiro Capítulo são apresentados e analisados criticamente, em ordem cronológica, os 

principais instrumentos para medição da qualidade de serviços sugeridos na literatura. 
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O quarto Capítulo apresenta a metodologia utilizada para a coleta de dados da pesquisa 

realizada com os clientes da Empresa Estudo de Caso e a interpretação dos resultados obtidos. 

O quinto Capítulo contém a análise das lacunas existentes entre as expectativas e a 

percepção dos clientes no tocante aos serviços prestados pela Empresa Estudo de Caso e a 

proposição de planos de ação para corrigir as lacunas identificadas. 

No sexto Capítulo são apresentas as conclusões, limitações e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo serão abordados os principais referencias teóricos que servirão de suporte 

para o melhor entendimento e atingimento dos objetivos descritos anteriormente. Dentre os 

principais temas a serem abordados, destaca-se o planejamento estratégico, a estratégia 

competitiva, os fatores competitivos, a qualidade, os serviços e a importância da mão-de-obra 

nessa atividade, qualidade de serviços, importância da avaliação da qualidade em serviços, 

atividade de Call Center e marketing de relacionamento.  

2.1 Planejamento Estratégico 

O cenário competitivo no qual as empresas estão inseridas vem sofrendo mudanças 

econômicas, sociais e políticas a uma velocidade extremamente alta, decorrente dos novos 

padrões de competição no mercado mundial, criando um ambiente organizacional complexo e 

mutável. As empresas se deparam constantemente com novas situações, a exemplo de 

competidores tímidos que se tornam agressivos; clientes, antes passivos, se tornam exigentes em 

função do acesso às informações e da oferta, cada vez mais crescente, de produtos e serviços; 

economias regionais internacionalizam-se, dentre outros.  

 A necessidade de analisar o ambiente externo da empresa, analisar e avaliar as situações 

percebidas e decidir os rumos a serem tomados, tem se demonstrado a opção mais coerente e 

segura para a sobrevivência do negócio. Desta forma, tais ações podem ser obtidas se as 

organizações forem adeptas da prática de um planejamento estratégico. Para Porter (1986), cada 

empresa que compete em uma indústria possui uma estratégia competitiva, implícita ou explícita. 

Quando esta estratégia é desenvolvida explicitamente, utiliza-se de um processo de planejamento 

estratégico. Se desenvolvida implicitamente, ela evolui através das atividades dos vários 

departamentos funcionais da empresa. No entanto, o mesmo autor adverte que a soma destes 

métodos departamentais raramente equivale à melhor estratégia. Porter (1986) é claro em afirmar 

que a ênfase mundial dada ao planejamento estratégico reflete os benefícios significativos a 

serem obtidos com um processo explícito de formulação da estratégia, garantindo, pelo menos, 

que as políticas/ações dos departamentos sejam coordenadas e dirigidas visando a um conjunto 

comum de metas.  
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De acordo com Prahalad (1994) apud Lopes Filho (2000), o plano estratégico é um 

documento cujo objetivo é guiar os destinos da empresa por um bom período de anos. Lopes 

Filho (2000), complementa dizendo que para uma empresa competir de maneira eficiente em seu 

mercado, é fundamental ter um planejamento estratégico bem definido, conciso e preciso para a 

tomada de decisão e que envolva toda a empresa e não apenas áreas específicas. 

Oliveira (2005) afirma que se podem distinguir três tipos de planejamento. São eles: 

• Estratégico – processo administrativo que possibilita ao executivo estabelecer o 

rumo a ser seguido pela empresa, e cujo objetivo é obter a otimização da empresa 

com seu ambiente. Tal planejamento se relaciona com objetivos de longo prazo e é 

de responsabilidade dos níveis mais altos da empresa. 

• Tático – Sua principal finalidade é a utilização eficiente dos recursos disponíveis 

para a consecução de objetivos previamente fixados, segundo uma estratégia 

predeterminada. Trabalha com os objetivos estabelecidos no planejamento 

estratégico e é desenvolvido em níveis organizacional inferior.  

• Operacional – É a formulação, principalmente por meio de documentos escritos, das 

metodologias de desenvolvimento e implantação estabelecidas. Neste planejamento 

deve conter, com detalhes, os recursos necessários para seu desenvolvimento e 

implantação, os procedimentos básicos a serem adotados, os resultados finais 

esperados, os prazos estabelecidos e os responsáveis pela execução e implantação.     

Pina (1994) chama a atenção para uma análise constante do ambiente externo da 

organização. Uma estratégia que, na atual conjuntura, parece ser adequada pode demandar ajustes 

na medida em que alterações políticas ou econômicas mudam o ambiente. Segundo o mesmo 

autor, para reduzir os riscos na escolha da estratégia é fundamental formular diversas alternativas 

e avaliar cada uma delas em termos de vantagens e desvantagens; retorno dos investimentos; 

possibilidade de crescimento; e vulnerabilidade às novas tecnologias. 

Porter (1986, p.22) enfatiza que “a essência da formulação de uma estratégia competitiva é 

relacionar uma companhia ao seu meio ambiente”, e que embora o meio ambiente englobe tanto 

forças sociais como econômicas, os principais aspectos do meio ambiente da empresa são as 

indústrias em que ela compete, sendo, portanto, a análise estrutural das indústrias a base 

fundamental para a formulação da estratégia competitiva. 
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2.1.1 Estratégia Competitiva 

Pina (1994) acredita que nos negócios, a estratégia é a essência, a síntese de um processo de 

busca que determina a direção que a empresa irá tomar, abordando mercados, produtos, 

inovações, vantagem competitiva e novos negócios.  

Segundo Treacy (1995) apud Lopes Filho (2000), uma estratégia competitiva de valor é 

uma decisão consciente e definida pela alta direção da empresa, de acordo com a missão e a 

natureza de seus produtos. 

Oliveira (2005) define com muita propriedade que estratégia empresarial é o ajustamento 

da empresa a seu meio ambiente, em geral em constante mutação, quase sempre com a empresa 

alterando suas próprias características, tendo em vista esse ajustamento. 

Porter (1989, p.1) define que “estratégia competitiva é a busca de uma posição competitiva 

favorável em uma industria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência, visando a 

estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a concorrência 

na indústria”. Esse autor ainda chama a atenção para o fato de que a estratégia competitiva é uma 

combinação dos fins ou metas que a empresa almeja e dos meios ou políticas operacionais pelos 

quais a empresa busca atingir a meta desejada. Como exemplos dessas políticas operacionais 

tem-se: linha de produtos, pesquisa e desenvolvimento, estratégias de marketing, mão-de-obra, 

produção, vendas, distribuição, finanças e controle, mercado alvo, e compras. 

De maneira mais ampla, Porter (1986) relata que a formulação de uma estratégia 

competitiva envolve considerar quatro fatores básicos que determinam os limites daquilo que 

uma empresa pode realizar com sucesso. São eles: pontos fortes, pontos fracos, ameaças e 

oportunidades, valores pessoais dos implementadores da estratégia escolhida e as expectativas da 

sociedade. Esse autor adverte que esses fatores devem ser considerados antes de uma empresa 

desenvolver um conjunto realista e exeqüível de metas e políticas operacionais. No tocante ao 

assunto, Bethlem (2004) chama a tenção para a enorme importância que os valores do grupo de 

comando têm, não só para o planejamento estratégico, como também para todos os demais 

aspectos do management, e para a vida de todos que trabalham na empresa. Para esse autor, o 

sistema de valores dos membros da direção de uma empresa não são iguais; a existência de 

valores iguais ou compatíveis para todos os participantes de uma estrutura de poder é resultado da 
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interação e obtenção de consenso entre esses membros ou de uma administração bem sucedida de 

conflito entre eles.    

Para Porter (1989), uma boa estratégia deve estar relacionada com a evolução ou 

atratividade da estrutura industrial e com a posição relativa da empresa dentro daquela indústria. 

Esse autor diz que embora a atratividade da indústria seja, em parte, um reflexo de fatores sobre 

os quais uma empresa tem pouca influência, a estratégia competitiva tem o poder de tornar uma 

indústria mais ou menos atrativa a partir da influência e até mesmo da reestruturação da estrutura 

atual do ramo de negócio de modo a torná-la mais atrativa para a empresa. 

Oliveira (2005, p.30) alerta para o fato de que “os modernos modelos de gestão exigem, em 

elevada intensidade, o delineamento e operacionalização de fortes estratégias que consolidem 

vantagens competitivas reais, sustentadas e duradouras para empresas”. 

Entretanto, como a essência da formulação de uma estratégia competitiva está em 

relacionar a empresa a seu meio ambiente, é necessária uma compreensão das regras da 

concorrência que determina a atratividade de uma indústria. Estas regras, em qualquer indústria 

que produza um bem ou um serviço, estão englobadas em cinco forças competitivas que, segundo 

Porter (1986), são: a entrada de novos concorrentes; a ameaça de produtos ou serviços 

substitutos; o poder de negociação dos compradores; o poder de negociação dos fornecedores; e a 

rivalidade entre as empresas existentes. Estas forças determinam a rentabilidade da indústria 

porque influenciam os preços, os custos e o investimento necessário das empresas em uma 

indústria.  

O poder do comprador influencia os preços que as empresas podem cobrar, como também a 

ameaça de substituição. Esse poder poderá influenciar, também, o custo e o investimento. O 

poder de negociação dos fornecedores determina o preço das matérias-primas e de outros 

insumos. A intensidade da rivalidade influencia os preços, assim como os custos da concorrência 

em áreas como fábricas, publicidade, desenvolvimento de produtos e força de vendas. Por fim, a 

ameaça de entrantes coloca limites nos preços e modula o investimento exigido para deter os 

entrantes. Porter (1986) ainda adverte que o vigor destas cinco forças varia de indústria para 

indústria, podendo modificar-se à medida que uma indústria evolui. 

Quanto à posição relativa da empresa dentro de sua indústria, Porter (1989) esclarece que a 

base fundamental do desempenho acima da média em longo prazo é a vantagem competitiva 
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sustentável.  Para esse autor, embora uma empresa possua pontos fortes e fracos em relação à 

concorrência, existem dois tipos básicos de vantagem competitiva que uma empresa pode 

possuir: a liderança de custos e a diferenciação que, combinados com o escopo da atividade para 

os quais a empresa tenta obtê-las, levam a três estratégias genéricas para alcançar o desempenho 

acima da média: liderança de custo, de diferenciação e de enfoque.  

Na estratégia de custos, a empresa parte para tornar-se uma produtora de baixo custo, 

atuando em um amplo escopo e em vários segmentos. Na de diferenciação, a empresa procura ser 

única ao longo de algumas dimensões valorizadas pelos clientes, posicionando-se de maneira 

singular para o atendimento das necessidades de vários clientes. Na estratégia de enfoque, a 

empresa escolhe um segmento de mercado ou um grupo deles e adapta sua estratégia para atendê-

los.  

As estratégias genéricas são, para Porter (1989), um caminho lógico para a vantagem 

competitiva. Sua obtenção depende, fundamentalmente, da escolha que a empresa faça sobre 

quais valores deseja oferecer e a quem. Valor, para Porter (1989, p.2), é “aquilo que os 

compradores estão dispostos a pagar, e o valor superior provém da oferta de preços mais baixos 

do que os da concorrência por benefícios equivalentes ou do fornecimento de benefícios 

singulares que mais do que compensam um preço mais alto”. Se uma empresa consegue criar 

valor para seus compradores ultrapassando o custo de fabricação pela empresa, tem-se, 

fundamentalmente, a criação da vantagem competitiva. 

Mintzberg & Quinn (2001) relatam conceitos similares àqueles abordados por Porter 

(1989), ao sugerirem que a formulação da estratégia inclui a identificação das oportunidades e 

ameaças no ambiente da empresa, adicionando-se alguma estimativa ou risco às alternativas 

discerníveis. Para esses autores, antes de ser feita uma escolha, os pontos fortes e fracos da 

empresa devem ser avaliados juntamente com os recursos disponíveis.       

Para Hill e Jones (1998), os quatro fatores que compõem os blocos básicos na construção 

da vantagem competitiva de uma empresa são: eficiência, qualidade, inovação e receptividade 

para o cliente. Evitar o fracasso requer um constante foco na construção desses blocos básicos, 

melhorando e aprendendo continuamente; identificando e adotando as melhores práticas; e 

evitando a inércia empresarial.  
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Em se tratando de qualidade, Porter (1989) diz que o impacto da alta qualidade na 

vantagem competitiva se mostra claramente de duas formas: primeiro, produzindo produtos ou 

serviços de alta qualidade, aumenta-se o valor desses produtos e serviços aos olhos do 

consumidor. Como retorno, a empresa pode cobrar preços maiores para esses produtos ou 

serviços. O segundo impacto é que a partir da qualidade se obtém grande eficiência e um baixo 

custo por unidade construída ou serviço prestado. Grönroos (2003) reitera as afirmações 

sugerindo que a vantagem competitiva de uma empresa depende da qualidade, e do valor, de seus 

bens e serviços. E complementa afirmando que uma estratégia de qualidade técnica é bem 

sucedida se a empresa tiver êxito em obter uma solução técnica que a concorrência não consegue 

igualar, o que não é muito fácil, pois os concorrentes podem introduzir soluções semelhantes com 

relativa rapidez. A orientação deste autor é desenvolver a dimensão da qualidade funcional do 

processo de serviço como uma forma de agregar substancial valor para os clientes e, assim, criar 

o necessário diferencial competitivo.   

2.2 Fatores Competitivos 

Uma empresa poderá diferenciar-se de seu concorrente a partir do instante em que oferecer 

algo singular valorizado pelo cliente. Esta oferta não deve se limitar à estratégia de marketing ou 

ao produto físico propriamente dito. A singularidade de uma empresa pode ser obtida através das 

escolhas de políticas, dos elos dentro da cadeia de valores, das oportunidades, da localização, 

integração, escalas e outros (Porter, 1989).     

Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005) observam com muita propriedade que, para que uma 

empresa prestadora de serviços venha a ser tratada seriamente como uma competidora no 

mercado em que atua, é necessário que ela possua um certo nível para cada dimensão competitiva 

do serviço, de acordo com o definido por outros participantes do mercado. A importância dada 

pelo cliente a cada dimensão do serviço determinará a forma como a empresa deverá se 

posicionar para atender ao seu público alvo. Por isso, Porter (1989), defende a idéia de que é de 

extrema importância no cenário competitivo atual identificar o que é avaliado e interpretado 

como de valor para os reais decisores da compra. É fundamental a identificação de critérios de 

compra – atributos específicos de uma empresa que criam valor real ou percebido para o 

comprador – por ser estes determinantes no desenvolvimento da estratégia de diferenciação 

adotada pela empresa. Porter (1989) divide esses critérios em dois: 
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• Critérios de uso – são medidas específicas daquilo que cria valor para o comprador, 

estando esses mais voltados para o produto, as atividades de serviço, e logística externa, a 

exemplo de qualidade e tempo de entrega; e 

• Critério de sinalização – são as medidas que fazem com que os compradores percebem a 

presença de valor, a exemplo de publicidade, atratividade das instalações, funcionários e 

reputação. 

Esse autor diz que estes dois critérios funcionam interligados. Abordar critérios de uso sem 

satisfazer os de sinalização deixará o cliente sem a percepção do valor de uma empresa. Como 

também abordar critério de sinalização sem satisfazer os de uso não surtirá os efeitos desejados, 

uma vez que os clientes perceberão que suas necessidades reais não foram atendidas. Só os 

critérios de uso representam fontes reais de valor para o cliente. O valor de um critério de 

sinalização é observado quando ele contribui para que o cliente perceba o valor criado a fim de 

satisfazer critérios de uso.  

  Slack et al. (2002) abordam conceitos similares ao de Porter (1989), quando relatam que a 

prioridade dos objetivos de desempenho da produção – rapidez, custo, flexibilidade, qualidade e 

credibilidade – sofre a influência das necessidades específicas dos grupos de consumidores da 

empresa e das atividades de seus concorrentes. A esses fatores que definem as exigências dos 

clientes, os autores chamam de fatores competitivos ou fatores críticos de sucesso. A 

determinação de sua importância é feita a partir da distinção entre os fatores ganhadores de 

pedidos e os fatores qualificadores de pedidos, baseando-se nos seguintes critérios, de acordo 

com Slack et al. (2002). 

• Critérios ganhadores de pedidos – são os considerados pelos clientes com razões-chaves 

para comprar um produto ou serviço. Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005), dizem que 

dependendo da necessidade do cliente na hora da compra de um serviço, a dimensão 

ganhadora pode variar. Por exemplo, a procura por um restaurante para almoçar pode ser 

baseada na conveniência e rapidez com que a comida é servida. Entretanto, para um jantar 

romântico, a reputação do restaurante seria considerada mais importante.   

• Critérios qualificadores de pedidos – são os aspectos da competitividade nos quais o 

desempenho da produção deve estar acima de um determinado nível, para ser pelo menos 
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considerado pelo cliente. Desempenho inferior a esse nível possivelmente desqualificará a 

empresa de ser considerada pelo cliente. 

• Critérios menos importantes - são os que não influenciam os clientes de forma 

significativa, mas que são importantes em algumas etapas do processo produtivo.  

Gianesi & Corrêa (1994) chamam a atenção para a necessidade de se desenvolver uma 

estratégia de operações que envolvam decisões referentes à estrutura (instalações, equipamentos e 

pessoas) e à infra-estrutura (sistema de gestão e organização) do sistema de operações, de modo a 

focalizar suas habilidades num conjunto de prioridades competitivas que sejam valorizadas pelo 

segmento de mercado pretendido. Tal ação poderá ser tomada a partir da análise do ambiente 

interno e externo à organização. No ambiente interno, a empresa identifica seus pontos fortes e 

fracos. Para os fracos, o objetivo é minimizá-los a partir do desenvolvimento de habilidades 

organizacionais e tecnológicas cada vez mais voltadas para o atendimento das necessidades do 

público a ser atendido. No ambiente externo, a identificação dos critérios competitivos se passa, 

de acordo com Kotler (2000), através da monitoração das forças macroambientais e significativos 

agentes microambientais (clientes, concorrentes, distribuidores, fornecedores) que geram 

tendências e mudanças importantes, surgindo daí as oportunidades e ameaças para a empresa, que 

se bem trabalhadas, contribuirão para o seu bom desempenho diante do mercado. Tais 

informações poderão ser obtidas a partir do emprego da pesquisa, por ser um excelente 

instrumento de aferição da satisfação e percepção acerca do produto ou serviço prestado, 

conduzindo a empresa para a entrega contínua de valor superior a seus clientes. Como observa 

Lopes Filho (2000, p.34), “pesquise, pesquise, pesquise continuamente com seus clientes 

consumidores, e verá que o caminho é por aí”. 

2.3 Atividade de Serviços 

As atividades de serviços estão presentes em todos os aspectos da vida cotidiana, e sua 

complexidade, volume e diversidade aumentaram consideravelmente no último século, em 

conseqüência do crescimento econômico que levou indivíduos, empresas e instituições a se 

tornarem desejosos de trocar dinheiro por tempo, levando-os a comprar atividades de serviços ao 

invés de realizá-las por conta própria (Bateson & Hoffman, 2001). Em termos econômicos, dizem 

estes autores que a indústria de serviços é responsável por 58% do produto interno bruto (PIB) 

mundial, absorvendo os postos de trabalhos oriundos da agricultura, mineração e atividades 
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manufatureiras. Clark (1957) apud Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005, p.31), argumenta que “à 

medida que as nações se industrializam, é inevitável a transferência dos empregos de um setor da 

economia para o outro”. 

Nos Estados Unidos, de acordo com Kotler (2000), 74% do seu produto interno bruto é 

oriundo das profissões ligadas a serviços, o que o torna, segundo Fitzsimmons & Fitzsimmons 

(2005), uma sociedade que não mais pode ser caracterizada como industrial, mas sim como pós-

industrial ou de serviços. Bell (1973), apud Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005), entende que a 

transformação de uma sociedade industrial em pós-industrial ocorre primeiramente a partir do 

desenvolvimento natural dos serviços, como transporte e empresas de serviços públicos, para 

sustentar o desenvolvimento. Em segundo lugar, o crescimento populacional e o consumo em 

massa de mercadorias incrementam o comércio, o setor bancários, de imóvel e de seguros. Em 

terceiro lugar, à medida que a renda aumenta, a proporção gasta com alimentos e habitação 

diminui, e cria uma demanda por bens duráveis e, em seguida, por serviços.  

Já no Brasil, segundo informações contidas no Relatório Anual do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Social BNDES (2004), o setor de serviços, importante 

multiplicador de empregos, representa cerca de 60% do produto interno bruto (PIB) nacional, 

sendo os investimentos do BNDES, neste setor, em torno em R$ 1,65 bilhão, incluindo os 

segmentos de shopping centers, hiper/supermercados e turismo, evidenciando a importância da 

atividade de serviço para a sociedade e, principalmente, como geradora de diferencial 

competitivo dentro do próprio setor, como também, nos demais setores da economia. 

2.3.1 Definição, características e dimensões dos serviços 

Na literatura sobre serviços, muitas definições são encontradas, mas todas contêm um tema 

comum de intangibilidade e consumo simultâneo.  

Kotler (2000, p.448), afirma que “Serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada”.  

Para Moreira (2001, p.1), “Um serviço é prestado, e a prestação desse serviço implica em 

uma ação, embora meios físicos possam estar presentes para facilitar ou justificar o serviço”. 

Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005, p.30), definem serviços como “uma experiência 

perecível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de co-produtor”. 
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A Associação Americana de Marketing (1960) apud Regan (1963, p.57), define serviços 

como “Atividades, benefícios ou satisfações que são oferecidas à venda, ou que são 

proporcionadas em conexão com a venda de mercadorias”.  

Por ser essencialmente intangível, a produção de um serviço possui características 

importantes e que a diferem de um bem manufaturado. Estabelecer estas diferenças é de 

fundamental importância para as organizações, pois é a partir delas que se pode configurar o 

sistema de operações, conhecer as especificidades do setor e direcionar ações que levem a uma 

melhor administração. Kotler (2000) divide estas características em: 

• Intangibilidade – os serviços não podem ser vistos, sentidos, provados ou ouvidos antes 

de serem consumidos. Em outras palavras, não podem ser possuídos. A intangibilidade 

torna um pouco mais difícil a avaliação da qualidade por parte dos funcionários e dos 

clientes e a gestão do processo torna-se mais complexa (Gianesi & Corrêa, 1994). No 

tocante ao assunto, Melo et al. (2003) enfatizam que devido à natureza efêmera e sua 

intangibilidade, gerenciar a qualidade dos serviços se configura com uma tarefa muito 

mais difícil do que controlar a qualidade dos produtos manufaturados; 

• Inseparabilidade – Os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. 

Estabelecer estas diferenças é de fundamental importância para as organizações, pois é a 

partir delas que se pode configurar o sistema de operações, conhecer as especificidades do 

setor e direcionar ações que levem a uma melhor administração. Bitner (1990) salienta a 

importância do funcionário na prestação dos serviços, pois segundo a autora, o 

comportamento, as atitudes e reações dos funcionários podem afetar positiva ou 

negativamente as percepções dos clientes no memento do encontro de serviço, como 

também seu julgamento quanto à qualidade dos serviços prestados; 

• Variabilidade – pelo fato de dependerem de quem, quando e onde são executados, os 

serviços são extremamente variáveis; Moreira (2001) justifica a uniformidade dos bens 

manufaturados em relação aos serviços dizendo que a indústria tem como controlar a 

quantidade e qualidade dos insumos a serem utilizados. Essa uniformidade possibilita a 

mecanização, levando a uma padronização dos produtos ofertados ao mercado.  

• Perecibilidade – Os serviços não podem ser estocados, uma vez que são fabricados no 

momento de sua solicitação por parte dos clientes. A não estocabilidade elimina a 
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possibilidade de isolamento do sistema de operações das variações do ambiente externo, 

obtidas através dos estoques. Esta característica impõe a necessidade de grandes 

flexibilidades para a variação de volume. Outro ponto a ser observado no tocante à 

perecibilidade diz respeito à gestão da qualidade, uma vez que não existe a possibilidade 

de inspeção final, a exemplo dos bens manufaturados, a atenção deve ser voltada para os 

processos e para os funcionários, já que a maioria das atividades de serviços é intensiva 

em mão-de-obra, desempenhando um papel fundamental na percepção da qualidade por 

parte do cliente (Gianesi & Corrêa, 1994). 

Em função de algumas características das atividades de serviços, que levam a fortes 

implicações na maneira de gerenciar o sistema de operações, é necessário fazer uma classificação 

nestas operações, agrupando-as em classes que possuam características em comum, definindo 

uma correlação com as dimensões do serviço, com o objetivo de caracterizar uma tipologia de 

processos de prestação de serviços (Gianesi & Corrêa, 1994). 

Para esse autor, as principais dimensões dos serviços que afetam a gestão de suas operações 

são: a ênfase dada a pessoas ou a equipamentos no processo; grau de contato com o cliente, 

diferenciado pelo front Office (linha de frente), que tem alto contato com o cliente e back room 

(retaguarda) que efetua operações com baixo contato com o cliente; grau de participação do 

cliente no processo; grau de personalização do serviço; grau de julgamento pessoal dos 

funcionários e o grau de tangibilidade do serviço.  

Silvestro et al. (1992) apud Gianesi & Corrêa (1994), propuseram uma classificação para 

os processos de serviços que relaciona estas seis dimensões com a quantidade de clientes 

processados por unidade de prestação de serviço, por dia, de acordo com a figura 2.1, mostrada a 

seguir. Gianesi & Corrêa (1994), chamam a atenção que esta classificação não representa um 

consenso e não é universalmente aplicável; contudo, pode auxiliar no tratamento e gestão de uma 

boa parte de operações de serviços.  
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Ênfase em: 

1 Pessoas 
2 Front Office 
3 Processo 

 
Alto grau de: 

1 Contato 
2 Personalização 
3 Autonomia 

 

 
 

Ênfase em: 

1 Equipamento 
2 Back room 
3 Produto 

 
Baixo grau de: 

1 Contato 
2 Personalização 
3 Autonomia 

 

Figura 2.1 - Classificação para os processos de serviços 

Fonte: Gianesi & Corrêa (1994, p. 44) 

2.3.2 Aspectos estratégicos dos serviços 

A área de operações, segundo Gianesi & Corrêa (1994), tem sofrido profundas mudanças 

nos últimos anos, em função de novos padrões e exigências no mercado mundial, que fazem com 

que já se reconheça e valorize a sua contribuição para o atingimento dos objetivos estratégicos da 

organização.  

Esses autores expõem sua opinião no tocante à importância das atividades de serviços em 

vários setores da economia, principalmente no industrial, argumentando que os serviços: 

• Geram um diferencial competitivo através da ampliação do pacote produto/serviço 

ofertado ao mercado, a exemplo da assistência técnica, créditos, projeto, e outros mais; 

• São utilizados como suporte às atividades de manufatura e; 

• Como geradores de lucro, a partir do ponto em que deixam de ser funções de apoio para 

se transformarem em centros de lucro. 

Serviços Profissionais 
• Consultoria 
• Banco (pessoa jurídica) 
• Serviço médico 
• Assistência técnica 

Loja de Serviços 
• Banco (pessoa física) 
• Restaurante 
• Hotelaria 
• Varejo em geral 

Serviços de Massa 
• Transporte urbano 
• Cartão de crédito 
• Comunicação 
• Varejo de revistas 
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Zeithaml & Bitner (2000) esclarecem que os intangíveis não são produzidos somente no 

setor de serviços, são utilizados em conjunto com a comercialização de um bem ou em apoio aos 

processos internos de produção, com o objetivo de agregar valor para o cliente e gerar diferencial 

competitivo para a empresa. Bateson & Hoffman (2001, p.33) também defendem a idéia de que é 

muito difícil definir um produto ou um serviço puro, e complementam afirmando que “A 

dicotomia produtos/serviços é um espectro que está mudando de forma sutil, com as empresas 

modificando, com o tempo, suas posições dentro desse espectro”. Shostack (1977) desenvolveu 

um trabalho no qual identifica produtos e serviços que possuem graus de tangibilidade e 

intangibilidade diferenciados. Como pode ser observado na figura 2.2, os produtos com 

componentes predominantemente tangíveis estão acima da linha divisória e os 

predominantemente intangíveis estão abaixo da linha divisória, incluindo diferentes níveis de 

combinação entre tangíveis e intangíveis. Para esse autor, ao considerar o setor de serviços como 

um todo, percebe-se que o objeto de comercialização é uma combinação de tangíveis e 

intangíveis, o que varia é a sua proporcionalidade. 
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Figura 2.2 - Espectro de tangibilidade 

Fonte: Shostack, G.L. Breaking Free from Marketing Jounal of Marketing, 41 (1977,73-80) 

Finalizando, é importante ressaltar a opinião de Levitt (1969) apud Kotle (2000), onde o 

autor diz que a nova competição acontecerá não entre o que as empresas produzem em suas 

fábricas, mas sim entre o que elas agregam ao produto, a exemplo de entregas, serviços, 

financiamentos, embalagens, sugestões dos clientes e etc. Isto reforça a idéia de Kotler (2000) 

quando afirma que, através dos serviços, as empresas encontram a maneira para satisfazer os 

clientes, diferenciar suas ofertas e enfim, exceder as expectativas do cliente, passando um 

produto do nível básico para o nível ampliado e potencial.  

2.3.3 A importância da mão-de-obra nas atividades de serviços 

A maior parte das atividades de prestação de serviço se caracteriza por um encontro entre 

cliente e prestador de serviço, é o chamado momento da verdade, no qual o cliente avalia o 

serviço e forma uma opinião sobre sua qualidade, de acordo com (Fitzsimmons & Fitzsimmons, 

2005). Devido à importância desse encontro de serviço, as organizações devem gerenciar seus 

funcionários de contato com o cliente de modo a assegurar que suas atitudes e comportamentos 

conduzam à entrega de serviços com qualidade (Bateson & Hoffman, 2001). Complementando a 
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opinião dos autores, Gianesi & Corrêa (1994) esclarecem que a intensidade e a importância da 

mão-de-obra no processo de prestação de serviço afetam diretamente a gestão de recursos 

humanos, como também no atingimento da eficácia dos resultados do serviço. 

Para Normann (1993), se as empresas que prestam serviços desejam continuar obtendo 

retorno apropriado sobre seus recursos, não devem tratar o desenvolvimento estratégico de 

recursos humanos como uma opção. Normann (1993, p.78) afirma que “uma força de trabalho 

competente e dedicada é recurso-chave”, não deixando de considerar outros elementos 

importantes para a prestação do serviço, como por exemplo, tecnologia e equipamentos e as 

pessoas, complementa o autor que, são chaves para empreendimentos bem-sucedidos, pois elas 

são essenciais para analisar e interpretar o que está ocorrendo no mercado. Suas capacidades 

criativas são cada vez mais exigidas para projetar e ajustar os produtos ofertados e o sistema de 

prestação de serviço e, o mais importante, elas representam a organização nos momentos da 

verdade.  

Pesquisas feitas por Bitner, Booms e Tetreau (1990) a respeito das fontes de satisfação e 

insatisfação para consumidores de serviços, sugeriram que falhas na prestação dos serviços não 

levam automaticamente à insatisfação do consumidor, desde que estas sejam trabalhadas de 

forma correta pelos funcionários de contato. Outra conclusão obtida no estudo foi que os 

consumidores nem sempre obedecem às regras, exigindo do funcionário um comportamento que 

fuja do padrão especificado. A forma como os funcionários respondem a essas necessidades e 

pedidos podem influenciar o nível de satisfação do consumidor. Segundo esses autores, os 

clientes avaliam o encontro de serviço de maneira mais favorável quando os funcionários são 

capazes de se adaptar para atender suas necessidades e solicitações especiais. Bitner, Booms e 

Tetreau (1990) sugerem também que uma resposta adequada dos funcionários é função de seu 

conhecimento e do seu controle. Funcionários com controle poderão tomar ações apropriadas. 

Esse nível de controle é determinado pelos gerentes, a partir da criação de planos de ação, caso 

uma falha ocorra, de uma cultura forte, da supervisão, monitoração e feedback rápido aos 

funcionários, orientando-os, assim, para darem respostas satisfatórias aos olhos dos clientes. 

Finalizando, quase a metade dos consumidores satisfeitos e insatisfeitos com a prestação do 

serviço, atribuíram esse resultado a incidentes que tiveram como origem a ação espontânea de um 

funcionário, sejam elas ações positivas ou negativas.  
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As principais decisões referentes à gestão da força de trabalho, segundo Gianesi & Correia 

(1994), são: 

• Selecionar as pessoas mais capazes de executar as tarefas definidas pela empresa. Tansik 

(1990) apud Lovelock & Wright (2001) afirma que diversas características específicas 

podem ser importantes no recrutamento e treinamento de funcionários para altos níveis de 

contato: aparência e apresentação pessoal, capacidade de venda e habilidade na co-

produção, habilidades interpessoais e conhecimento do produto e da operação. Enfim, 

habilidades técnicas e interpessoais são igualmente necessárias, mas nenhuma 

isoladamente é suficiente para o ótimo desempenho do cargo.  

• Treinar e desenvolver os funcionários para garantir desempenho futuro. Bitner, Booms e 

Mohr (1994) em pesquisa realizada para saber o ponto de vista dos funcionários em 

encontros críticos de serviços, identificaram que os funcionários não recebem treinamento 

e ferramentas apropriadas para lidar com clientes problemáticos. Para esses autores, 

funcionários necessitam de habilidades especiais para lidar com clientes, com problemas e 

com seus próprios sentimentos nessas situações. É importante ensinar aos funcionários 

características de determinadas situações, a exemplo de atrasos irregulares e picos 

inesperados de demanda, e prever o humor de seus clientes, de modo que algumas 

situações problemáticas possam ser completamente evitadas ou minimizadas antes de 

sofrerem o impacto. Entretanto, esses autores ainda orientam que é necessário treinar 

também os clientes para que saibam o que esperar e tenham comportamentos adequados 

em determinadas situações do encontro de serviços. 

• Motivar os funcionários através de recompensas justas. Para Gianesi & Corrêa (1994), as 

recompensas financeiras são importantes, entretanto, os principais fatores motivadores 

estão ligados ao atingimento dos objetivos no trabalho, ao reconhecimento do 

desempenho, ao próprio trabalho, à responsabilidade e ao crescimento pessoal.  

• Avaliar os funcionários de modo a justificar as recompensas. Quanto a esta decisão, 

Schneider (1980) apud Bateson & Hoffman (2001) argumenta a idéia de que medições de 

eficácia não podem focar somente fatores estatísticos de curto prazo, como o número de 

transações processadas ou número de erros cometidos. Fatores mais genéricos devem ser 

incluídos, a exemplo da cortesia e estilo de desempenho.  
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Lovelock & Wright (2001) alertam para os cargos mais exigentes nas empresas de serviços, 

os quais esses autores chamam de postos de ampliação de limites. No desempenho dessas 

funções, são exigidos profissionais ágeis e eficientes na execução de tarefas operacionais, bem 

como cordiais e prestativos ao lidar com os clientes. Esses profissionais vivenciam situações que 

os colocam num embate tripartido entre as necessidades do cliente, da empresa e deles próprios, o 

que pode levá-los ao stress e à improdutividade. Grönroos (2003) afirma que os funcionários 

podem sentir que seu papel como prestadores de serviços é ambíguo, pois percebem que um 

cliente exige um comportamento da parte deles que é diferente do esperado, segundo as 

especificações da empresa. Esta ambigüidade de papéis gera desmotivação, já que estes 

funcionários sabem que, em alguns casos, os desejos dos clientes poderiam ser satisfeitos, mas no 

entanto, não estão autorizados a fazê-los.  

Neste caso, Lovelock & Wright (2001) defende que o empowerment, ou delegação de poder 

pode ser uma boa solução, dando ao funcionário maior arbítrio, sem a necessidade de se ater a 

procedimentos, regras pré-formatadas ou a autoridade superior, gerando funcionários mais 

motivados e clientes mais satisfeitos. Entretanto, com relação à prática do empowerment esses 

autores chamam a atenção para dois aspectos: primeiro é preciso dar aos funcionários as 

ferramentas e recursos necessários para assumirem novas responsabilidades e segundo, as 

vantagens de maior empowerment devem ser ponderadas em relação aos custos maiores em termo 

de seleção e treinamento, custos mais altos de mão-de-obra e serviços mais lentos, uma vez que o 

pessoal de atendimento dedica mais tempo a clientes individuais.  

Zeithaml & Bitner (2000) observam que as cinco dimensões da qualidade de serviço – 

confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e tangibilidade – podem ser influenciadas 

diretamente pelos funcionários de serviços.  

• Confiabilidade – quando os serviços falham ou ocorrem erros, os funcionários são 

fundamentais para corrigi-los, usando sua capacidade de julgamento acerca da melhor 

ação a ser tomada; 

• Responsividade – através da vontade pessoal em auxiliar o cliente e sua presteza para 

servi-los; 

• Segurança – através da habilidade do funcionário em comunicar sua credibilidade e 

inspirar confiança. Essas autoras enfatizam que a pesar do conceito da organização influir 
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na percepção do cliente é, em última instância, os funcionários com quem o cliente 

interage que constroem ou destroem a confiança em relação à organização; 

• Empatia – através da atenção prestada ao cliente, da adaptação e flexibilidade no 

fornecimento daquilo que é a necessidade dos clientes individualmente; e 

• Tangíveis – através da aparência dos funcionários e o modo como se vestem são aspectos 

importantes das dimensões da qualidade. 

 Nos conceitos até então abordados neste referencial teórico, evidenciou-se a importância 

da qualidade para a obtenção de diferenciais competitivos e sobrevivência das empresas na atual 

economia de mercado. Pela relevância do tema, o tópico a seguir abordará a qualidade de forma 

mais específica, mostrando sua origem, a evolução de seu conceito, a importância da sua gestão, 

a qualidade na prestação dos serviços e a importância de sua avaliação.  

2.4 Qualidade 

A qualidade é um conceito muito dinâmico, e por ser uma palavra de domínio público vem 

sofrendo várias modificações conceituais (Paladini, 1995).  

Para Juran (1974, p. 2), “qualidade é adequação ao uso”. Slack et al. (2002, p. 551) definem 

que “qualidade é a consistente conformidade com as expectativas dos consumidores”. Garvin 

(1992) identifica cinco abordagens para a definição da qualidade: 

• A Transcedente – onde qualidade é sinônimo de excelência inata; 

• Baseada no produto – a qualidade é vista como uma variável precisa e mensurável, 

refletindo diferenças na quantidade de algum ingrediente ou atributo do produto; 

• Baseada no valor – oferece desempenho ou conformidade a um custo aceitável; 

• Baseada no usuário – parte do princípio de que a qualidade está nos olhos de quem a 

observa; e 

• Baseada na produção – qualidade é conformidade com as especificações. 

Entretanto, se o conceito acerca da qualidade sofre mudanças conceituais, o mesmo não se 

pode dizer quanto ao reconhecimento acerca dos efeitos benéficos decorrentes de sua aplicação. 

Slack et al. (2002) descrevem uma série de vantagens advindas do desenvolvimento de uma 

melhor qualidade em produtos e serviço. São elas: 
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• Menores custos com inspeções e testes, estoques, retrabalho, refugo, garantias e 

reclamações; 

• Menor tempo de processamento; 

• Maior volume de vendas e produtividade; 

• Melhores economias de escala; 

• Menor necessidade de competir por preço; 

• Menores custos de operações; 

• Maiores receitas e; 

• Maiores lucros. 

Porém, o conceito de qualidade, que remonta às épocas antigas, foi se transformando e 

evoluindo em associação aos diferentes estágios pelos quais passaram as organizações ao longo 

dos tempos, independente do ramo de atuação, porte, local ou épocas Paladini (1995). Para 

demonstrar essa evolução, o autor faz uma divisão didática por períodos, os quais, de forma 

resumida serão abordados a seguir. 

 Na Antiguidade já se observa, pela perfeição das pirâmides e construções romanas, um 

esforço pelo alcance da qualidade. 

Na Idade Média, as pequenas empresas e associações de artesãos já especificavam padrões 

de qualidade, ainda que rudimentares, determinando as condições gerais para o trabalho humano. 

No início do século XX, marcado pelo advento da industrialização, a preocupação com a 

estruturação das técnicas de inspeção, no início da década de 1920, seguida pelos primeiros 

métodos de controle estatístico da qualidade e modelos de inspeção por amostragem é o principal 

acontecimento que marcou esse período. 

A década de 1930 é caracterizada especialmente pela divulgação das idéias de Walter 

Shewhart acerca do controle estatístico da qualidade e o surgimento de esforços para a prática da 

qualidade nas empresas. 

Nos anos 1940, a interferência da segunda guerra, que exigia a fixação de padrões de 

qualidade, especialmente em relação aos fornecedores, foi fundamental para consolidação das 
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bases do controle estatístico da qualidade, surgindo a amostragem seqüencial, em adição aos 

modelos de amostragem por atributo e por variáveis. Nesta década, destaca-se também a 

formação de vários grupos de pesquisa a fim de descobrir novos métodos de controle e 

aperfeiçoar os já existentes.  

A década de 1950 é caracterizada pela solidificação das tabelas que formulam os planos de 

amostragem. Registra-se também a descoberta da qualidade por parte do Japão e a disseminação 

do conceito de controle da qualidade, a partir dos trabalhos de Deming, Juran e Ishikawa. Essa 

década foi fundamental para o mundo, especificamente por demonstrar, a partir dos produtos 

japoneses, como a qualidade poderia contribuir para o desenvolvimento de um País. 

Os dez anos seguintes foram para dar início e estruturar o conceito de qualidade total, 

lançado em 1963 por Armand Feigebaun, em que a qualidade deixa de ser alvo apenas do chão de 

fábrica para se tornar responsabilidade de toda a empresa. Surge o modelo japonês e americano 

de zero defeito, como também os instrumentos de divulgação da qualidade, a exemplo do Journal 

of Quality Technology, em 1965. Registram-se também, em 1967, as primeiras regulamentações 

para a segurança do produto e do usuário, voltadas para a manufatura, processamento, 

embalagem e conservação de alimentos.  

Na década de 1970, o conceito de qualidade total se sedimentou, surgindo a abordagem 

sistêmica da qualidade e a preocupação em definir o significado da qualidade e do seu controle. 

Nesta época, os custos envolvidos com a qualidade passaram a ser objeto de interesse e de estudo 

nas organizações.  

A década de 1980 é caracterizada pela prioridade à qualidade e pelo desenvolvimento da 

gestão da qualidade e divulgação dos conceitos básicos da garantia da qualidade. A informática 

foi um grande marco dessa década a partir do desenvolvimento de softwares voltados 

especificamente para o controle da qualidade. Registra-se também o surgimento das leis de 

proteção do consumidor, nas quais a garantia da qualidade era a base para a satisfação do cliente. 

Juran e Gryna (1991) enfatizam que a atenção maior à qualidade deu origem a declarações, 

tais como: 

• A liderança em qualidade é a principal prioridade; 

• A qualidade deve ter a mesma prioridade que custos e prazos; 
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• As decisões da administração devem considerar da mesma maneira a qualidade e os 

aspectos de custos e prazos.   

Nos tempos atuais, observa-se com maior intensidade a necessidade de administrar a 

qualidade ofertada ao mercado, pois é a partir dela que se enfatizam as ações que vão ajustar os 

produtos, serviços e processos a clientes e à sociedade em geral (Paladini, 2004).  

2.4.1 Importância da gestão da qualidade 

Gerir a qualidade é algo muito mais amplo do que simplesmente garantir a qualidade de 

conformação - produzir um produto ou serviço de acordo com as especificações do projeto - 

(Slack et al. 2002).  Significa colocar a qualidade como uma questão estratégica para a empresa. 

É estar atento às mudanças do ambiente interno das organizações e, principalmente, às mudanças 

de hábitos de consumo dos clientes, gerar vantagem competitiva e, por fim, garantir a satisfação 

dos clientes.  

Juran & Gryna (1991, p.210) observam “a gestão da qualidade total como uma extensão do 

planejamento dos negócios da empresa que inclui o planejamento da qualidade”. Assim, colocada 

com a importância que lhe cabe, a gestão da qualidade possui como principais estratégias, 

segundo Paladini (2004): 

• Criar ações relativas à produção e à avaliação da qualidade; 

• Utilizar ferramentas que definam o melhor método de atendimento ao cliente, redução de 

custos ou que envolvam funcionários em processos de análise de problemas para definir 

possíveis soluções; 

• Definir a melhor maneira de executar ações produtivas, partindo de situações existentes, 

procurando melhorá-las – melhoria contínua; 

• Analisar como a empresa presta atendimento a seus clientes, para definir como melhorá-lo 

- melhoria contínua; 

• Desenvolver ações sistemáticas para garantir que a mão-de-obra esteja permanentemente 

comprometida com os clientes internos e externos da empresa. 

Paladini (2004) salienta que a gestão da qualidade deve ter como base dois conceitos 

fundamentais, que, a partir da sua observância e prática, levam a gestão da qualidade a ser total. 
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O primeiro deles é considerar a qualidade como um conjunto de atributos ou elementos que 

compõem o produto ou serviço, e a partir daí direcionar esforços para que a atividade produtiva 

atenda aos múltiplos itens que os consumidores consideram importantes. O segundo conceito é 

gerir a qualidade de maneira total, tanto para atender a todos os requisitos que os produtos e 

serviços devem ter para satisfazer aos desejos dos clientes, como também para dar a todos os 

setores, áreas e pessoas da empresa que, direta ou indiretamente, tiverem alguma participação na 

produção de um produto ou serviço, igual responsabilidade pela qualidade. Ainda segundo esse 

autor, a gestão da qualidade total é viável, cria novas oportunidades, produz benefícios e gera 

competitividade, além de alertar para o ambiente extremamente dinâmico no qual as organizações 

estão inseridas, requerendo ações adequadas a níveis crescentes de eficiência e de eficácia.  

2.4.2 Qualidade em Serviço 

A preocupação com a qualidade de serviços aumentou consideravelmente na década de 

1980 e iniciou em 1982 com Grönroos, com o conceito de qualidade percebida de serviço e o 

modelo da qualidade total percebida de serviços.  

Os esclarecimentos trazidos Grönroos (2003) são fundamentais para que se percebam 

alguns aspectos importantes acerca da qualidade de serviço. Para esse autor, a especificação 

técnica de um serviço ou de um produto é muitas vezes considerada como o principal aspecto da 

qualidade percebida, principalmente se a empresa for muito orientada para tecnologia. No 

entanto, os clientes muitas vezes percebem a qualidade como um conceito muito mais amplo, e 

outros aspectos, que não os técnicos, em geral dominam a experiência com a qualidade. De 

acordo com Grönroos (2003, p.85), “dentro das empresas é preciso definir qualidade do mesmo 

modo que os clientes o fazem, caso contrário pode-se tomar providências erradas em programas 

de qualidade e investir mal o dinheiro e o tempo”. 

Assim, a definição dada por Grönroos (2003) é que a qualidade de um serviço, como 

percebida pelo cliente, possui duas dimensões: uma técnica ou de resultado - que envolve o que o 

cliente está verdadeiramente recebendo do serviço, e outra funcional ou relacionada ao processo 

– que envolve a maneira como o serviço é entregue ao consumidor. Para o autor, a dimensão 

funcional não pode ser avaliada tão objetivamente quanto a dimensão técnica, pois ela é 

percebida muito subjetivamente.  
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Mais adiante, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), autores que se destacam por 

pesquisarem o tema, dizem ser a qualidade de serviço um construto abstrato e difícil de se 

entender pelas próprias características pertinentes à atividade de prestação de serviços: 

intangibilidade, inseparabilidade e heterogeneidade. Parasuraman et al. (1988, p.15) definem que 

“Qualidade percebida é uma forma de atitude, relacionada, mas não equivalente à satisfação, e 

resulta de uma comparação entre as expectativas e percepções de desempenho”. Para esses 

autores, estas expectativas derivam-se de propaganda, das necessidades pessoais e experiências 

anteriores vivenciadas pelos clientes, onde a partir da utilização de cinco dimensões da qualidade 

de serviço, eles fazem a comparação entre suas expectativas e desempenho obtido com a 

prestação do serviço. Estas dimensões são: 

• Confiabilidade – é a capacidade de prestar o serviço prometido com confiança e exatidão; 

• Responsividade – é a disposição para auxiliar os clientes e fornecer o serviço 

prontamente; 

• Segurança – relaciona-se com o conhecimento e cortesia dos funcionários, bem como sua 

capacidade de transmitir confiança e confidencialidade; 

• Empatia – é demonstrar interesse, atenção personalizada aos clientes; 

• Aspectos tangíveis – Relaciona-se com a aparência das instalações físicas, equipamento, 

pessoal e materiais para comunicação.   

Definição similar é defendida por Lovelock e Wright (2001, p.102) quando observam 

que “Qualidade de serviço é o grau em que um serviço atende ou supera as expectativas do 

cliente”. Se os clientes percebem a entrega do serviço como melhor do que o esperado, irão 

considerá-lo como de excepcional qualidade. Se perceberem como inferior ao esperado, 

julgarão o serviço como de baixa qualidade e quando se confirmam as expectativas pela 

percepção do serviço, a qualidade é satisfatória. Desta maneira, os autores advogam a idéia de 

que é fundamental compreender as expectativas dos clientes em relação às ofertas específicas 

de serviços, uma vez que estas tendem a variar de serviço para serviço. 

Quanto ao assunto, Zeithaml & Bitner (2000) acreditam que as expectativas refletem as 

esperanças e desejos dos consumidores, e melhor esclarecem o assunto através do conceito de 

serviço desejado e serviço adequado. O nível de serviço desejado é definido como o nível de 
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serviço que o cliente deseja receber, no entanto, ao perceber que nem sempre isso é possível, 

ele é levado a estabelecer um outro nível de expectativa, mais baixo, ajustando-se a um limite 

de prestação de serviço que seria aceitável. A esse nível mais baixo de expectativa, as autoras 

denominam de serviço adequado, que representa a expectativa mínima tolerável para uma 

oferta de serviço. Para Zeithaml & Bitner (2000), isto representa a idéia de que os clientes 

analisam a questão do desempenho com base em dois padrões: o que eles desejam e o que 

consideram adequado. Entretanto, advertem essas autoras que o nível de expectativa do 

serviço adequado tende a variar em função das diferentes empresas dentro de uma mesma 

categoria. Assim, as autoras chamam a atenção para que se percebam duas das mais fortes 

influências exercidas sobre o nível de um serviço, que são as necessidades pessoais e os 

intensificadores permanentes de serviços, que nada mais são do que fatores individuais e 

estáveis que levam o cliente a uma sensibilidade mais elevada dos serviços. 

Complementando a idéia lançada por Zeithaml & Bitner (2000) acerca do serviço 

desejado e adequado, tem-se o conceito de zona de tolerância. Como já citado anteriormente, 

a variabilidade é uma das características da prestação do serviço. Em função do 

reconhecimento desta variação e da disponibilidade do cliente em aceitá-la, tem-se a zona de 

tolerância que é a região compreendida entre o serviço adequado e o desejável, representando 

a diferença entre esses dois níveis de serviço. Nesta zona, de acordo com Zeithaml & Bitner 

(2000), os clientes não percebem de forma especial o desempenho dos serviços. No entanto, 

se o desempenho se posicionar fora desta margem, muito abaixo ou muito acima, o cliente 

passará a perceber o serviço de um modo positivo ou negativo. Porém, as autoras advertem 

que esta zona não é estática e varia em função do cliente, das dimensões ou atributos do 

serviço em questão, se o serviço está sendo prestado pela primeira vez e para a recuperação 

do serviço.  

Enfim, as expectativas podem até variar, como observam Lovelock & Wright (2001) 

entre diferentes grupos demográficos, entre homem e mulher, de clientes mais velhos para os 

mais novos, de país para país, entre outras mais. O que é fundamental segundo Grönroos 

(2003) é que as organizações estejam atentas e percebam a necessidade de administrar estas 

expectativas, evitando promessas exageradas que não possam cumprir, comprometendo assim 

a percepção de qualidade por parte do cliente.  



Capítulo 2                                                                                                                                   Fundamentação Teórica 

39 

2.4.3 Satisfação versus Qualidade em serviços 

Segundo Lovelock & Wright (2001), a maioria das definições baseada nos serviços iguala 

qualidade à satisfação. Embora sejam conceitos afins, são construtos diferentes e não são 

exatamente a mesma coisa.  

A satisfação é vista como um conceito mais amplo se comparado à qualidade. A satisfação 

do consumidor é influenciada por atributos específicos do produto/serviço, pelas percepções de 

qualidade acerca do produto/serviço e pelas percepções a respeito de fatores situacionais e 

pessoais (Zeithaml & Bitner, 2000). Na verdade, a qualidade é apenas um dos atributos que, 

somada a outros, compõem a satisfação do consumidor em relação a um produto ou serviço.  

Oliver (1981), apud Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) afirma que qualidade percebida 

em serviços é um julgamento ou atitude global, relacionada com a superioridade do serviço. 

Enquanto que a satisfação está relacionada com uma transação específica. 

Pesquisas de grupos de foco realizadas por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

revelaram que os respondentes ficaram satisfeitos com um serviço específico, mas não o sentiram 

como sendo de alta qualidade. 

Cronin & Taylor (1992) confirmam as afirmações feitas por esses autores através dos 

resultados obtidos em sua pesquisa, que revelaram ser a qualidade de serviço um antecedente da 

satisfação do consumidor, ao contrário do que afirmou Bitner (1990). Segundo esses autores, a 

satisfação exerce influência mais forte na decisão de compra do que a qualidade. Fatores como 

preço, disponibilidade e conveniência podem aumentar a satisfação do consumidor sem aumentar 

a percepção da qualidade do serviço. 

Finalizando, de acordo com afirmações feitas por Lovelock & Wright (2001), a opinião da 

maioria dos pesquisadores é de que as percepções de qualidade por parte dos clientes são 

baseadas em avaliações cognitivas e de longo prazo a respeito da entrega do serviço, enquanto a 

satisfação é uma reação emocional e de curto prazo a uma experiência de serviço. 

2.4.4 A importância da Qualidade em serviços 

Lovelock & Wright (2001) evidenciam que a qualidade de serviço, tal como definida pelos 

clientes, é essencial à diferenciação e ao aumento da fidelidade do cliente. Assim, vários 

pesquisadores, ao longo dos anos, vêm demonstrando, através de estudos e pesquisas empíricas, a 
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importância da qualidade em operações de serviços. Por exemplo, Zeithaml e Bitner (2000) 

mostraram que em 1991 a General Accounting Office (GAO) procurou nas empresas vencedoras 

ou finalistas do Prêmio Nacional de Qualidade de Malcolm Baldrige fundamentos para a crença 

dos efeitos financeiros da qualidade. A descoberta mostrou que essas empresas obtiveram 

benefícios na participação de mercado, acréscimo nas vendas por funcionário, retorno sobre as 

vendas e sobre os ativos após os investimentos em qualidade. O estudo também descobriu que a 

qualidade reduzia os custos, pois se observou que, anualmente, o tempo de processamento 

melhorou em 12%, os defeitos e erros caíram 10%, o inventário encolheu em 7,2% e o custo da 

qualidade declinou em 9%. 

Zeithaml et al. (1996) revelam que a qualidade de serviço também exerce um papel 

importante e fundamental nas estratégias de marketing. Essas autoras relatam que um estudo 

realizado durante alguns anos em várias empresas, chamado de PIMS (profit impact of marketing 

strategy - impacto de lucros da estratégia de marketing) revelou significativa associação entre 

qualidade de serviço, variáveis de marketing e lucratividade. Nesta mesma publicação, esses 

autores desenvolveram um modelo conceitual para as intenções comportamentais do consumidor 

e as conseqüências financeiras da qualidade de serviço, conforme demonstrado na figura 2.3 e 

explicado a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2.3 - Intenções comportamentais do consumidor e as conseqüências financeiras da qualidade em Serviço. 

Fonte: Adaptado de Zeithaml et al. (1996). 
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Para Zeithaml et al. (1996), em geral, quanto mais tempo um cliente permanece com a 

empresa, mais lucrativo é o relacionamento para a organização, isso justifica investir em 

qualidade e nos demais aspectos que levam à satisfação do cliente, evitando a sua deserção.  

A fidelização do cliente tem um efeito bem mais forte sobre os lucros de uma empresa do 

que a própria fatia de mercado atendido por essa empresa, sobre a escala, sobre seus custos e 

muitos outros fatores geralmente associados à vantagem competitiva.  

O aumento nas compras se dá pelo fato de que os clientes satisfeitos tendem a aumentar a 

quantidade de dinheiro que gastam com a empresa e com os serviços por ela prestados. As 

empresas que oferecem uma melhor qualidade de serviço conseguem a capacidade de cobrar mais 

pelos seus serviços do que os dos seus concorrentes, e isso acarreta maiores lucros para a 

organização. 

Por fim, a comunicação exerce uma forte influência nas compras de serviços. Como a 

qualidade é uma antecedente da satisfação (Parasuraman et al.1985; Cronin & Taylor, 1992; Lee 

et al. 2000), os clientes ao perceberem a qualidade, podem se sentir satisfeitos e elogiarem os 

serviços prestados por essa empresa. Para Zeithaml et al. (1996), os comentários positivos boca a 

boca ainda são o melhor tipo de promoção para um serviço.  

Essas autoras ainda relatam que a satisfação do cliente e as percepções da qualidade do 

serviço afetam as intenções do consumidor de comportar-se de maneira positiva. Como sugerido 

por Cronin et al. (2000), o valor é largamente definido por percepções de qualidade. Maiores 

níveis de serviço incentivam indiretamente, aumentando o valor e a satisfação com os serviços da 

organização. O aumento do nível de satisfação do cliente levará ao aumento da satisfação geral 

desse cliente. A satisfação do cliente ou a qualidade geral mais alta do serviço levarão ao 

aumento das intenções comportamentais, a exemplo da renovação da compra. O aumento das 

intenções comportamentais levará ao impacto comportamental, a exemplo da renovação da 

compra ou a retenção do cliente, os comentários orais positivos e o aumento da utilização dos 

serviços que, por conseqüência, levarão ao aumento da lucratividade e de outros produtos 

financeiros da empresa. 

Pelos exemplos citados, não restam dúvidas de que a qualidade de serviço exerce forte 

influência na maneira como uma organização deseja obter sucesso e se diferenciar entre serviços 

concorrentes. Para se transmitir ao cliente um conjunto de experiências satisfatórias que possam 
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criar uma avaliação de alta qualidade, é fundamental o envolvimento de toda a organização no 

sentido de entender as necessidades dos clientes, como também, as limitações operacionais com a 

quais a empresa atua. No entanto, faz-se necessário salientar que a qualidade de serviço não pode 

ser administrada e entendida da mesma maneira que na manufatura. As características inerentes 

às operações de serviços diferenciam a maneira como uma organização deve gerenciar e praticar 

as ações voltadas para a garantia da qualidade. Portanto, como ferramenta fundamental, em 

auxílio ao processo de gerenciamento da qualidade, destaca-se a avaliação da qualidade de 

serviço, tão fundamental quanto a atividade de planejamento, uma vez que ela é utilizada como 

estratégia para que os prestadores de serviço se posicionem de modo eficaz diante do mercado 

(Parasunaman et al.1988).  

A seguir, será discutida de forma mais detalhada a importância da avaliação da qualidade 

nas atividades de prestação de serviço. 

2.4.4.1  A importância da Avaliação da Qualidade em Serviços 

A avaliação da qualidade ocupa relevante lugar no gerenciamento das organizações, não só 

pelo esforço em criar um modelo adequado à gestão da qualidade, inserida em ambientes 

competitivo, como pelo empenho em criar estratégias que viabilizem o próprio processo de 

avaliação. Tão importante quanto planejar, produzir e gerir a qualidade é avaliá-la. Segundo 

Paladini (2002, p. 20) “É a avaliação que determina se os resultados da implantação das ações de 

produção da qualidade conferem viabilidade ao planejamento, além do pleno alcance dos 

objetivos a que se propuseram aqueles que o elaboraram e com ele se comprometeram”. Esse 

autor ainda esclarece que uma das principais razões para se avaliar a qualidade é porque, em sua 

essência, a qualidade é um conceito dinâmico e relativo. Dinâmico porque que está submetido a 

constantes alterações e a avaliação irá demonstrar o quão distante (ou não) a empresa está destas 

mudanças. Relativo, por necessitar ser continuamente comparado com uma dada referencia, a 

exemplo de ofertas existentes.  

São inegáveis as dificuldades inerentes à avaliação da qualidade de serviço. Primeiro, as 

percepções de qualidade se baseiam em repetidas comparações das expectativas dos clientes em 

relação a um determinado serviço com o seu real desempenho. Segundo, o cliente avalia todo o 

processo de serviço e seu resultado, em oposição ao que acontece com os bens manufaturados 

onde o produto é avaliado sozinho (Bateson & Hoffman, 2001). Tomando como exemplo um 
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cliente que vai a um consultório médico, não importa apenas se a consulta foi efetuada da 

maneira correta, outros fatores como tempo de espera, vaga no estacionamento, atendimento da 

recepcionista, ambiente, localização e outras coisas mais, interferem na avaliação geral da 

prestação do serviço por parte do cliente. Por isso, é importante determinar os critérios 

priorizados pelos clientes, não só por ser esta uma maneira de melhor entender às suas 

expectativas, como também por possibilitar à gestão da qualidade atuar de maneira eficiente 

desde o projeto até prestação do serviço, através da criação de uma estratégia de operações de 

serviços (Gianesi & Corrêa, 1994). 

Diante das vantagens obtidas com a avaliação da qualidade de serviço, diversas empresas 

têm dedicado mais tempo e dinheiro para compreender as bases estruturais da satisfação dos 

clientes e de que modo se pode melhorá-la (Zeithaml & Bitner, 2000). 

 Paladini (2002) afirma que avaliar continuamente a qualidade é um fator estratégico para 

as organizações, já que a sua própria sobrevivência depende da plena aceitação dos seus produtos 

e serviços. 

2.5 Marketing de Relacionamento 

Duas das principais correntes de pesquisas deram origem ao marketing de relacionamento: 

Escandinávia – The Nordic School of Services - baseada no marketing de serviços - e EUA – 

International Marketing and Purchasing of Industrial Goods – baseada no marketing industrial, a 

partir de sua rede de relacionamentos, no qual o pensamento dominante era construir e manter 

relacionamentos (Grönroos, 2003). 

Grönroos (2003) relata que o fenômeno central do marketing, desde a década de 1970, tem 

sido a troca de valor de produto físico por dinheiro, resultando em uma visão básica de criar 

trocas exclusivamente. Nesta visão, o foco principal destes programas tem sido fazer com que os 

clientes comprem, não importando se estes são antigos ou novos para a empresa. Segundo o 

autor, apenas uma pequena parcela do orçamento disponibilizado ao marketing é direcionado 

para clientes antigos ou para o gerenciamento dos relacionamentos já estabelecidos com eles. A 

esta forma de praticar o marketing, Grönroos (2003) define como marketing de transação e 

afirma que em mercados crescentes e onde a troca não exige interação considerável entre o 

cliente e o fabricante dos produtos, ele tem sido bem sucedido e ainda o é. Entretanto, uma 
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abordagem como essa não parece ser muito indicado para empresas que se encontram em 

mercados amadurecidos e altamente competitivos, onde reter clientes é tão ou mais importante 

que conquistar novos. 

 Da década de 1970 em diante surgiu uma nova abordagem do marketing, baseada em 

interações comprador-vendedor, um importante elemento, uma vez que o modo como essas 

interações são gerenciadas causa impacto sobre o comportamento de compra dos clientes. Focar 

nestas interações possibilita à organização ver o cliente não apenas como um comprador, mas 

como um parceiro neste relacionamento, criando uma visão alternativa, na qual o centro do 

marketing passa a ser não mais a troca, e sim a troca em um contexto de relacionamento entre 

partes. A esta abordagem deu-se o nome de perspectiva de relacionamento, que provavelmente é 

tão antiga quanto a história dos negócios e do comércio, mas sua difusão e necessidade de 

aplicação se deram mais intensamente a partir da década de 1970, e cujos princípios básicos 

levou ao termo marketing de relacionamento, só introduzido na literatura em 1983 por Leonard 

Berry (Grönroos, 2003).    

Vários autores definem o tema. Para Gummesson (1997), marketing de relacionamento é 

visto como interações, redes e relacionamento.  

Madruga (2004), afirma que marketing de relacionamento é atrair, realçar e intensificar o 

relacionamento com clientes finais, intermediários, fornecedores, parceiros e entidades 

governamentais e não governamentais, através de uma visão de longo prazo, existindo benefícios 

mútuos. 

Grönroos (1996), defende a idéia de que o marketing tem como propósito identificar e 

estabelecer, manter e aprimorar relacionamentos com clientes e outras partes, de modo que sejam 

atendidos os objetivos de todos os envolvidos em relação às variáveis econômicas e outras mais.  

Gummesson (1997) relata o resultado obtido a partir de pesquisas sobre relacionamentos e 

que servem de aproximação para o marketing de relacionamento. Suas principais conclusões 

estão descritas a seguir: 

• Características: valor para as partes envolvidas, das quais o cliente é visto e tratado 

como único; os fornecedores e clientes são freqüentemente co-produtores, eles criam 

valor um ao outro através de um esforço em comum. 



Capítulo 2                                                                                                                                   Fundamentação Teórica 

45 

• Valor: mais ganha-ganha e menos ganha-perde. Ou seja, mais partes iguais, onde todas as 

partes possuem uma responsabilidade e podem ser ativos no relacionamento, que 

normalmente é de longo prazo. 

•  Vantagens para a empresa: aumento da estabilidade e da segurança em função de uma 

maior retenção de cliente; maior produtividade de marketing e da rentabilidade. 

• Vantagens para sociedade e o cidadão: este é o marketing para a nova economia - a 

sociedade de serviço, de informação, do pós-moderno. É a sociedade de valor, na qual o 

valor é acrescentado através do aumento do foco, da customização da produção e do 

marketing um a um. 

• Generalização: o marketing de relacionamento pode ser aplicado a todos os tipos de 

companhias e ofertas, mas a relação portfólio/aplicação sempre é específica para cada 

situação. 

Entretanto, a migração de uma abordagem orientada a partir de transação para uma 

abordagem voltada para a gestão do relacionamento focando no aprimoramento de valor requer, 

segundo Grönroos (1996), a elaboração de uma estratégia de marketing de relacionamento, a qual 

contém requisitos estratégicos e táticos que promovem o desenvolvimento de uma vantagem 

competitiva para as organizações. 

Os requisitos estratégicos podem ser: 

• Redefinir o negócio como um negócio de serviço, cujo elemento-chave competitivo deve 

ser a concorrência por serviço; 

• Ver a organização a partir de uma perspectiva de gerenciamento de processo ao invés de 

perspectiva funcional - Para Peppers & Rogers (1997), o erro mais comum nas empresas 

que se preparam para criar relacionamentos um a um é subestimar a necessidade de que 

cada aspecto da empresa precisa estar envolvido no processo e integrado no 

relacionamento real com o cliente. Para Grönroos (1996), a idéia é gerenciar toda a cadeia 

de atividades como um processo total e não apenas funcional, passando a ter uma 

abordagem direcionada ao gerenciamento do processo; e 

• Criar parcerias e uma rede para cuidar de todo o processo de serviço – as empresas 

perceberão que podem tornar-se mais lucrativas e eficazes se fizerem parcerias com outras 
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empresas para a oferta de valor total ao cliente, minimizando os investimentos na 

aquisição de conhecimentos e recursos necessários a esta oferta. 

Com relação aos objetivos táticos, pode-se citar alguns: 

• Buscar contato direto com clientes, e outros parceiros de negócios; 

• Montar um banco de dados cobrindo as informações necessárias sobre clientes e outros, a 

partir daí, os contatos realizados com os clientes podem ser geridos de maneira orientada 

para relacionamentos. Madruga (2004), no entanto, enfatiza a necessidade de não se 

confundir CRM - Customer Relationship Manegement – com marketing de 

relacionamento. O CRM auxilia as empresas no gerenciamento, de forma integrada, das 

interações com o cliente, onde muitas de suas funcionalidades foram inspiradas no 

marketing de relacionamento. Sendo assim, a sua utilização ajuda a viabilizar o marketing 

de relacionamento, trabalhando ambos de forma sinérgica. Esse autor salienta ainda que 

atualmente o conceito de CRM varia entre um misto de estratégia, conceito e filosofia. De 

acordo como Bose (2002) apud Madruga (2004), “CRM é a integração de tecnologia e 

processos de negócios, usado para satisfazer as necessidades dos clientes durante qualquer 

interação”. 

• Desenvolver um sistema de serviço orientado para o cliente, no qual os recursos centrais 

são: funcionários, tecnologia, clientes e tempo. 

Levitt (1983) esclarece que na ausência de uma boa administração, as relações tendem a se 

deteriorarem, sejam elas de ordem pessoal ou nos negócios, principalmente pela falta de atenção. 

A orientação desse autor é que as empresas substituam relações extremamente formais e 

burocráticas por interações autênticas. Na tabela 2.1, é apresentada a comparação das ações que 

afetam, para melhor ou pior, o relacionamento com o cliente Levitt (1983, p.91). 
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Tabela 2.1- Ações que afetam o relacionamento 

Ações positivas Ações negativas 

Fazer telefonemas positivos Apenas retornar ligações 

Fazer recomendações Apresentar justificativas 

Usar franqueza na linguagem Usar linguagem de acomodação 

Usar o telefonema Utilizar correspondência 

Mostrar apreço Aguardar por mal-entendidos 

Dar sugestões de serviços Aguardar por solicitações de serviços 

Usar “nós” na linguagem de solução de problemas. Usar linguagem formal 

Antecipar os problemas Responder apenas a problemas 

Usar palavras simples Usar palavras prolixas 

Problemas de personalidade esclarecidos Problemas de personalidade escondida  

Falar sobre “nosso futuro juntos” Falar de coisas boas do passado 

Rotinizar o atendimento Improvisar o atendimento 

Aceitar a responsabilidade Transferir a culpa 

Planejar o futuro Repetir o passado 

Fonte: Adaptado de Levitt (1983, p.91) 

Para finalizar, cabe aqui registrar que o marketing de relacionamento se apresenta como 

uma das áreas de conhecimento mais relevantes neste milênio, tanto para as organizações, 

submersas em um mercado extremamente competitivo, como para o seu corpo gerencial, que 

necessita criar estratégias de diferenciação para se posicionar diante de seus concorrentes e 

clientes. Entretanto, alguns aspectos são fundamentais e devem ser respeitados. Gummesson 

(1997, p.268) alerta, com muita propriedade, que “valores básicos inadequados e a ausência de 

ética são os obstáculos maiores ao sucesso do marketing de relacionamento”. 

2.6 O Setor de Call Center 

O setor de prestação de serviço de call center tem registrado um expressivo crescimento no 

Brasil, nos últimos anos. Segundo Padilha & Matussi (2002), entre 1995 e 2000, o faturamento 

aumentou de R$ 16 bilhões para R$ 62 bilhões. Nesses dados estão incluídas as empresas que 

possuem suas próprias centrais de atendimento, como também aquelas que utilizam os serviços 

através de empresas terceirizadas, nos segmentos de serviços e indústria.  
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Estudos realizados pela E-Consulting revelaram que até o final de 2003 o segmento contava 

com 123,3 mil posições de atendimento (PAs) nos contact centers internos das empresas. Em 

contrapartida, registrou-se um acréscimo no número de posições de atendimento terceirizadas de 

27,1 mil no ano de 2000, para 68,1 mil no final de 2003. A previsão é de que a movimentação 

financeira oriunda das oportunidades de terceirização deverá revelar uma significativa taxa média 

anual de crescimento até 2008, de acordo os resultados do estudo Brazil Call Center Services 

2004, realizado pelo instituto de pesquisa Intenational Data Corporation (IDC). Segundo ainda 

dados da mesma pesquisa, em função do aumento da competitividade, a taxa de ociosidade de 

posições de atendimento (PAs) terceirizadas diminuiu, registrando em 2003 uma taxa média de 

ociosidade na ordem de 14,5%, transformando o segmento das centrais de atendimento um dos 

setores da economia brasileira que mais gerou empregos em 2003.  

Na figura 2.4 a seguir, é apresentado o ranking, até 06/12/2005, das 10 maiores empresas 

de prestação de serviço de call center, no território nacional, por número de PAs de acordo com o 

site callcenter.inf . 
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Figura 2.4 - Ranking das Empresas por posição de atendimento 

Fonte: Site callcenter.inf (2005) 

Resultados preliminares da pesquisa Global Call Center Industry Project, comandada no 

Brasil pelo Programa de Pós-Graduação em Administração da PUC-SP e pela Associação 
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Brasileira de Telemarketing (ABT), estimam que até dezembro de 2005 o segmento de call 

center empregue 615 mil trabalhadores no País, onde, atualmente, 70% deste mercado são 

formados por jovens com idade entre 18 e 24 anos, destes, 76% são mulheres. 

Os resultados das pesquisas revelaram ainda que 25,4% de todo o mercado brasileiro é 

formado por grandes call centers, com mais de 500 posições de atendimento. Os médios - abaixo 

de 500 posições e acima de 100, representam 24,6%. Os pequenos call centers, com menos de 

100 posições, respondem por 50% do mercado.  

Com relação às tecnologias adotadas pelas empresas, 72% prestam serviço por telefone e e-

mail, 67% usam fax, 62% atendimento via internet, 59% adotaram ferramentas de Customer 

Relationship Manegement (CRM) e 25% já estão na era da voz sobre protocolo IP (VoIP). Outro 

destaque importante da pesquisa é que o percentual de call center terceirizado (51%) já ultrapassa 

o número de call center próprio (49%), comprovando as previsões de estudos realizados em 

2003. Por fim, os resultados mostram ainda que cerca de 64% das centrais de atendimento 

brasileiras têm abrangência no território nacional, enquanto outras 17,5% atuam somente na 

localidade na qual estão instaladas, e em torno de 15,8% possuem atuação regional contra apenas 

2,6% de abrangência internacional.  

2.6.1 Histórico da atividade de call center 

O telemarketing foi um marco importante para consolidar a forma de se fazer marketing à 

distância, através do desenvolvimento de tecnologia de telecomunicações (Madruga, 2004). Para 

esse autor, a sua evolução está diretamente ligada à trajetória do call center.  

Segundo a Associação Brasileira de Telemarketing (ABT), chama-se de telemarketing toda 

atividade que se desenvolve através de sistemas de telemática e múltiplas mídias, cujo objetivo é 

praticar ações padronizadas e contínuas de marketing. Para um dos precursores do tema, Stone 

(1992) apud Madruga (2004), telemarketing é a aplicação integrada e sistemática de tecnologias 

de telecomunicações e processamento de dados com sistemas administrativos cujo objetivo é 

otimizar o mix de comunicações de marketing usado por uma companhia para atingir seus 

clientes.   

A ABT relata que a primeira iniciativa de usar o telefone para fins comerciais se deu em 

1880, em Berlin, através de um pasteleiro norte-americano que oferecia seu produto aos clientes 

por telefone. Já na década de 1950, principalmente nos EUA, revistas e jornais publicavam 
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anúncios onde constava o número do telefone como canal de resposta para a compra de produtos 

e serviços. Nesse caso, ressalta-se que se tratava de uma operação meramente receptiva e 

realizada pela própria empresa, ou seja, não terceirizada. No Brasil, também em meados da 

mesma década, operação similar era efetuada pelas Páginas Amarelas, a qual possuía uma equipe 

de vendedoras capacitadas para vender anúncios de classificados através do telefone.  

Padilha & Matussi (2002) relatam que em 1967 a norte-americana Bell lançou o primeiro 

serviço de telefone 0800. Em 1968 surgiu a Telemax, primeiro centro telefônico de reservas para 

aproximadamente 3 mil hotéis e locadoras de automóveis. Mais uma vez tratava-se de uma 

operação receptiva e com foco em vendas. Em 1970, surgiu uma das primeiras campanhas de 

telemarketing ativo realizada pela Ford, cujo principal objetivo era aumentar as vendas. Através 

de 15 mil donas-de-casa, eram realizadas ligações para identificar futuros clientes e pessoas com 

o potencial para a compra de um automóvel. Em 1973 apareceu o primeiro call center dedicado 

às industrias de telemarketing, o National Data Corporation (NDC). Em 1975 nos Estados 

Unidos, o mercado de call center gerava cerca de US$ 28 milhões por dia e US$ 6 bilhões de 

renda bruta anual. 

No Brasil, a chegada das corporações norte-americanas, nos anos 80, foi um fator 

importante para o desenvolvimento do telemarketing. Registram-se também nesta época o 

aparecimento das primeiras empresas de terceirização, chamadas de “birôs de telemarketing”, 

muito embora, sem muita difusão, uma vez que as empresas preferiam manter sua própria 

estrutura de atendimento, por acreditar que seriam mais efetivos em suas ações de vendas. Na 

década de 90, a promulgação do código de defesa do consumidor, a diminuição das alíquotas de 

impostos sobre produtos importados, proporcionando a compra de equipamentos de 

telemarketing, a estabilidade da moeda e a entrada em vigor do Plano Real, facilitando a 

comparação de preços e o aumento da concorrência, ampliado pela presença de produtos 

importados, foram fatores que contribuíram para o aumentar a importância do atendimento ao 

consumidor. Ressalta-se também, como fato importante dessa década, a quebra do monopólio 

para a prestação de serviços de telecomunicações, gerando um aumento no número de linhas de 

13 milhões em 1994 para 48 milhões em 2001, facilitando consideravelmente o acesso dos 

clientes às empresas (Padilha & Matussi, 2002).     

Madruga (2004) relata que foi nesta mesma década que a tecnologia se aliou às estratégias 

de relacionamento com o cliente, e os tradicionais centros de atendimento deram lugar a 
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estruturas com suporte tecnológico e organização de processos. Surgem então os Call Centers, 

oferecendo uma série de serviços, que são prestados quando o atendente recebe uma ligação 

telefônica (serviço receptivo) ou quando efetua uma ligação (serviço ativo). 

Para Mandelbaum (2005), Call Center é um serviço de rede no qual os agentes provêem 

tele-serviços, principalmente baseados em telefone ou, de maneira geral, serviços on-line entre 

clientes e provedores que estão remotos, um em relação ao outro. Para o autor, os Call Centers 

variam em função da funcionalidade (suporte, vendas, informação), tamanho (até milhares de 

atendentes por centro), tecnologia, perfil de cliente e habilidades dos atendentes. 

As variedades de serviços que podem ser ofertados através do Call Center são muito 

amplas e variam desde serviços de televenda, cobrança, help desk, retenção de clientes, pesquisa 

de satisfação, serviço de atendimento a cliente (SAC), atendimento a serviços emergenciais, 

marcação de leito hospitar para a rede pública, matrícula nas escolas públicas, agendamento de 

consultas médicas até serviços de tele medicina.  

Em evolução ao conceito do call center surge o contact center, ou centro de contato com o 

cliente que possui, como idéia central, a integração de todos os meios disponíveis de contato com 

o cliente, sobretudo aqueles relacionados à internet: e-mail, websites e chats. No call center, as 

ligações são encaminhadas a qualquer atendente que esteja disponível, enquanto no contact 

center, as solicitações dos clientes são encaminhadas de acordo com o seu perfil, e é por esse 

motivo que o contact center é parte central da estratégia de CRM. O contact center abastece o 

CRM com informações obtidas durante o atendimento, como também acessa as informações 

necessárias no banco de dados e disponibiliza aos atendentes, fazendo assim uma gestão das 

informações. São essas diferenças que fazem com que os indicadores de eficiência de um call 

center sejam, basicamente, o tempo de duração do contato e o número de atendimento por 

operador, enquanto os contact center trabalham com indicadores de eficácia do atendimento, a 

exemplo da taxa de solução do problema no primeiro contato ou taxa de vendas de novos 

produtos geradas através do contato (Padilha & Matussi, 2002).  

2.6.2 Regulamentações 

As normas legais às quais estão submetidas às atividades de Call Center, segundo Padilha 

& Matussi (2002), são: 
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• O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078), que estabelece basicamente as normas 

de proteção e defesa do consumidor e é considerada matéria de ordem pública e interesse 

social; 

• A Norma Regulamentadora 17, do Ministério do Trabalho, aprovada em 23 de novembro 

de 1990 e que trata da ergonomia e do conforto no trabalho. De acordo com esses autores, 

esta norma aborda as condições de trabalho, estabelecendo parâmetros para a adaptação 

das condições do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo 

a proporcionar máximo conforto, desempenho e segurança. Nesta norma também estão 

incluído aspectos relacionados com levantamento, carga e descarga de materiais, 

mobiliário, equipamentos e condições ambientais dos postos de trabalho e a própria 

organização do trabalho; 

• Código de Ética da Associação Brasileira de Telemarketing, que tem como objetivo 

principal divulgar como as centrais de atendimento devem atuar e que métodos utilizar 

para respeitar o consumidor, a sociedade e as organizações de maneira geral. 

2.7 Resumo do Capítulo 

Neste capítulo foi abordado o referencial teórico com as respectivas referências 

bibliográficas que justificam o direcionamento adotado neste trabalho.  

Neste referencial consta o planejamento estratégico, fundamental para o posicionamento da 

empresa diante do mercado, a partir do desenvolvimento explícito de uma estratégia competitiva, 

na qual se direcionam os rumos que a empresa irá tomar, através da definição de quais valores 

deseja oferecer e a quem. Estes valores podem ser identificados a partir da definição dos fatores 

competitivos e adotados pela empresa como estratégia de diferenciação. 

Também é apresentada neste referencial a atividade de serviços, cada vez mais 

representativa no PIB mundial, a qual demanda do corpo gerencial, não só pelas suas 

características, mas também pelo papel estratégico desempenhado, a observância de aspectos 

fundamentais no gerenciamento do sistema de operações, uma vez que agrega valor para o cliente 

e gera diferencial competitivo para a empresa. Assim, dado à importância da atividade de 

serviços, medir a qualidade percebida pelos clientes é fundamental para entender as suas 

expectativas e também atuar desde o projeto até a entrega dos serviços ofertados ao mercado. 
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Diante de mercados competitivos, as ações mercadológicas se voltam cada vez mais para o 

relacionamento com o cliente, desenvolvendo canais que estreitem a relação cliente /fornecedor, 

a exemplo das centrais de atendimento, também chamadas de call center, cujo setor já emprega 

algo em torno de 615 mil funcionários e presta serviços que vão desde o SAC até o 

aconselhamento medico. 

No capítulo seguinte serão apresentados os principais modelos para a mensuração da 

qualidade em serviços propostos na literatura específica e o instrumento adotado neste trabalho 

para a coleta de dados com os clientes da Empresa Estudo de Caso.  
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3 INSTRUMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM 

SERVIÇOS 

Este capítulo apresenta o método escolhido para a coleta de informações na empresa 

estudada e nos seus respectivos clientes. Entretanto, o capítulo não se resume apenas ao 

instrumento que será a base para a coleta de dados utilizado nesta dissertação, mas sim a 

apresentar, em ordem cronológica, os principais instrumentos para medição da qualidade de 

serviços sugeridos na literatura, como também, as críticas efetuadas acerca do instrumento 

escolhido.  

3.1 O Método Escolhido 

Por sua importância para a economia mundial, o setor de serviços caracteriza a necessidade 

de se empreender esforços em relação à mensuração da qualidade.  

Para Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005, p.149), “Medir a qualidade de serviço é um 

desafio, pois a satisfação dos clientes é determinada por muitos fatores intangíveis. Ao contrário 

de um produto com características físicas que podem ser objetivamente mensuradas”. Assim, 

como sugerem Parasuraman et al. (1988), o mais apropriado seria medir como os consumidores 

percebem a qualidade na prestação do serviço, a partir de modelos desenvolvidos com esse 

objetivo.  

Vários são os modelos propostos na literatura, entretanto serão apresentados apenas aqueles 

que possuem maior relevância, a partir de revisão bibliográfica entre os anos de 1985 e 2004.  

3.1.1 Modelo de qualidade de serviço 

Um dos precursores na área de avaliação da qualidade foi Grönroos em 1984, que 

desenvolveu um dos primeiros modelos para mensuração da qualidade em serviços. De acordo 

com Grönroos (1984), o modelo considera a qualidade percebida como função do serviço 

esperado e do serviço percebido, incluindo também a imagem da empresa.  Após a aplicação de 

questionários com executivos suecos dos setores bancário, securitário, hoteleiro, de restaurante, 

companhia aérea, manutenção, limpeza, locação de veículos e turismo, os resultados revelaram 

que a interação entre cliente e vendedor é bem mais importante para o segmento de serviços do 

que as atividades tradicionais de marketing. Outro ponto observado foi que a qualidade funcional, 
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que envolve a maneira como o serviço é entregue ao consumidor, ou seja, a qualidade do 

processo, tem grande influência na qualidade percebida do serviço, compensando falhas ocorridas 

no decorrer de sua aquisição. O autor enfatiza a qualidade funcional por entender que o 

consumidor não está interessado exclusivamente no que recebe, a exemplo de um processo de 

produção, mas sim no processo propriamente dito. A qualidade percebida resulta da diferença 

entre a expectativa e o julgamento do cliente acerca de uma série de características, algumas 

técnicas e outra funcionais. 

Grönroos (1984) adverte que as promessas feitas pela empresa sobre os serviços prestados 

devem ser realistas, evitando o aumento das expectativas e futuras insatisfações por parte do 

cliente. Por fim, a terceira variável considerada no modelo proposto pelo autor aborda a imagem 

da empresa, que se refere ao local e seus recursos disponíveis durante o consumo. Esta imagem 

seria construída pelo cliente, principalmente pela qualidade técnica, que envolve o que o cliente 

está verdadeiramente recebendo do serviço, é a competência efetiva do prestador de serviço, pela 

qualidade funcional e fatores menos influentes, a exemplo da reputação, propaganda, preço, 

informações de terceiros e relações públicas.  

3.1.2 Modelo de qualidade de serviço baseado em Gap   

Parasuraman, Zeitham & Berry (1985), baseados no modelo de desconfirmação de Oliver, 

proposto em 1980, escreveram seu primeiro artigo sobre qualidade de serviço, motivados pelo 

fato de que poucos pesquisadores acadêmicos tinham atentado para a definição e modelo de 

qualidade, em função das dificuldades envolvidas em delimitar e medir o construto (Parasuraman 

et al. 1985). Os autores resolveram realizar um estudo com executivos de marketing e 

consumidores de quatro empresas americanas prestadoras de serviços nos ramos de banco, 

cartões de crédito, seguros e manutenção de equipamentos, dando origem a um modelo teórico 

para mensuração da qualidade de serviço. Este modelo segundo (Parasuraman et al. 1985) e 

apresentado na figura 3.1, aborda a existência Gaps, ou lacunas, entre as percepções dos 

executivos e a dos clientes sobre as dimensões que fazem parte do construto da qualidade de 

serviços. 
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Figura 3.1 - Modelo de Qualidade de Serviço  

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

• O primeiro Gap refere-se à percepção gerencial sobre o que os consumidores esperam e a 

expectativa do cliente. Para Bateson & Hoffman (2001), muitos são os motivos que levam 

a essa diferença, dentre eles, a dificuldade de entender o comportamento do consumidor 

em relação aos serviços. Grönroos (2003) afirma que esta lacuna surge em função de 

informações inexatas das pesquisas de mercado e análise de demanda; informações sobre 

expectativas interpretadas erroneamente; muitos níveis organizacionais, dificultando a 

chegada da informação de baixo para cima, dentre outros. O autor ainda sugere que há 

várias soluções possíveis, são elas: alteração no corpo gerencial ou a melhoria dos seus 

conhecimentos acerca das características da concorrência em serviços, e melhoria nas 

pesquisas e nos canais internos de informações.  

• O segundo Gap refere-se à percepção gerencial do que os consumidores esperam e a 

especificação de qualidade determinada para a execução do serviço. Grönroos (2003) é 
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muito claro e objetivo em relacionar as causas dessa diferença: erro, insuficiência e mau 

gerenciamento do planejamento; falta de clareza nos objetivos organizacionais e apoio 

insuficiente da alta administração para o planejamento da qualidade. Esse autor salienta 

que, dependendo do tamanho do primeiro Gap, os problemas potenciais com o 

planejamento variam. Muito embora que, mesmo em situações em que se tenham as 

informações suficientes e exatas, ainda assim o planejamento das especificações da 

qualidade pode falhar. As soluções apontadas pelo autor para minimizar esta lacuna são: 

mudar as prioridades da empresa, colocando a qualidade como uma das prioridades da 

administração, e um maior comprometimento para a entrega do serviço entre gerentes e os 

funcionários prestadores de serviços. 

• O terceiro Gap refere-se às especificações de qualidade determinada para a execução do 

serviço e a real qualidade de sua entrega. Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005) defendem 

que esta lacuna pode originar-se de várias razões, entre elas, as falhas da equipe de 

trabalho; a seleção e o treinamento inadequados dos funcionários e o desempenho 

inapropriado das tarefas. A opinião de Bateson & Hoffman (2001) é que a existência de 

um Gap no desempenho do serviço depende do desejo e da capacidade dos funcionários 

de prestarem o serviço de acordo com o especificado. Grönroos (2003) sugere como 

solução para esta lacuna que gerentes e supervisores alterem a forma como tratam seus 

subordinados e o modo como os sistemas de supervisão controlam e recompensam o 

desempenho; removerem as questões de ambigüidades da parte do pessoal, a exemplo de 

mudanças no sistema de supervisão para que fiquem alinhados com as especificações de 

qualidade, como também treinarem melhor os funcionários para que fiquem atentos a 

possíveis limitações em decorrência de considerações estratégicas ou de lucratividade; 

melhorarem o processo de recrutamento dos funcionários e por fim, façam alterações 

necessárias na tecnologia e nos sistemas para que dêem suporte à execução de 

especificações de qualidade. 

• O quarto Gap refere-se à verdadeira qualidade de entrega ou execução do serviço e à 

qualidade da execução descritas na comunicação externa da empresa. Fitzsimmons & 

Fitzsimmons (2005) apresentam essa lacuna como sendo em função de promessas 

exageradas por parte da empresa e da falta de informação fornecida aos funcionários da 

linha de frente. Gianesi & Corrêa (1994) sugerem medidas que podem corrigir essas 
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falhas: coordenação entre marketing e operações; não formação de expectativas mais altas 

do que as operações podem alcançar e comunicação com o cliente durante o processo de 

serviço de forma a corrigir as expectativas e/ou a percepção do serviço prestado.  

• O quinto Gap, resultado dos anteriores, refere-se ao serviço esperado e o que foi 

percebido pelo cliente. Para Fitzsimmons & Fitzsimmons (2005), a satisfação do cliente 

depende de minimizar as quatro falhas que estão associadas com a prestação do serviço. O 

resultado dessa falha, segundo Grönroos (2003), é a qualidade negativa confirmada e um 

problema de qualidade; má propaganda boca a boca; um impacto negativo sobre a 

imagem da empresa e a perda de negócios. Para esse autor, essa lacuna também, pode ser 

positiva, o que leva à qualidade positivamente confirmada, ou superqualidade. 

Levando em consideração os objetivos desta dissertação, o Gap 1 e o Gap 5 são de 

fundamental importância, pois eles servem de sinalização, indicando se o entendimento por parte 

da empresa e dos clientes acerca da qualidade de serviço são equivalentes, como também, se o 

serviço esperado pelo cliente foi aquele oferecido pela empresa.  

Oito hipóteses foram criadas pelos autores a partir desse modelo, e a existência de cinco 

delas afeta a qualidade percebida por parte dos clientes. A sexta hipótese formulada pelos autores 

é que a qualidade percebida pelo consumidor é função dos quatro primeiros Gaps.  

A sétima hipótese sugere que os consumidores se baseiam tipicamente em propriedades de 

experiência para a avaliação da qualidade de serviço. Por fim, a oitava hipótese foi formulada 

relatando que quando o serviço esperado for maior que o serviço percebido, a qualidade 

percebida será menos que satisfatória e tenderá a uma qualidade totalmente inaceitável; quando o 

serviço esperado e percebido for igual, a qualidade percebida será satisfatória e quando o serviço 

percebido for maior que o serviço esperado, a qualidade percebida será mais do que satisfatória e 

deverá tender à qualidade ideal, com uma discrepância aumentada entre o serviço esperado e o 

serviço percebido.  

A pesquisa também revelou que qualidade e satisfação são construtos diferentes, pois a 

qualidade é percebida como uma avaliação global de longo prazo, enquanto a satisfação é a 

avaliação específica de uma transação. Foi observado também que existem critérios semelhantes 

utilizados pelos clientes para avaliar a qualidade de serviços. Parasuraman et al. (1985, p.47) 

generalizaram esses critérios em 10 categorias, descritas a seguir. 
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• Confiabilidade – envolve consistência de desempenho e confiabilidade. Significa também 

que a empresa cumpre com os seus compromissos. Especificamente envolve: precisão nas 

contas, manutenção dos registros de forma correta e prestação do serviço no tempo 

designado. Segundo Lovelock (1990) apud Lovelock & Wright (2001, p. 109-110), “... a 

confiabilidade tem constantemente se mostrado o fator mais importante na avaliação da 

qualidade do serviço pelo cliente, [...] sendo essa uma medida de resultado porque os 

clientes a avaliam depois da experiência do serviço”. 

• Presteza – refere-se aos empregados, no tocante à sua presteza e desejo de prestar o 

serviço. Envolve a rapidez na prestação do serviço, a exemplo de postar um recibo ou 

contatar um cliente rapidamente; 

• Competência – significa possuir habilidades e conhecimento para prestar o serviço. 

Conhecimento e habilidade do pessoal de atendimento e de apoio operacional, como 

também capacidade de pesquisa da organização; 

• Acessibilidade - trata-se da proximidade e facilidade de contato. O quão o serviço pode 

ser acessível por telefone, tempo de espera não muito longo para recebimento do serviço, 

horário de funcionamento e localização convenientes.  

• Cortesia – abrange educação, respeito, consideração e amabilidade do pessoal de 

atendimento. Compreende também consideração pela propriedade do cliente e boa 

aparência do pessoal de contato com o público. 

• Comunicação – significa manter os clientes informados através de linguagem objetiva. 

Pode significar um ajuste na linguagem utilizada pela empresa, de acordo com o público a 

ser abordado. Para os mais educados, elevar o nível e sofisticação; para os mais simples, a 

conversa deve ser simples e direta. Esta categoria compreende também proporcionar 

explicação do serviço, preços, descontos e a garantia de que diante de um eventual 

problema, este será resolvido. 

• Credibilidade – considera a honestidade e implica que a empresa esteja comprometida a 

atender os interesses dos clientes, abrange nome e reputação da empresa, características 

pessoais dos atendentes e nível de interação com os clientes durante a venda;   
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• Segurança – inexistência de perigo, riscos ou dúvidas. Abrange a segurança física, 

financeira e confidencialidade; 

• Entendimento/Conhecimento do Cliente – significa o esforço para entender as 

necessidades dos clientes. Envolve atenção individualizada, reconhecimento dos clientes 

constantes e preferenciais e aprendizado sobre os requisitos específicos do cliente; 

• Aspectos Tangíveis – São as demonstrações de evidência física aos serviços, a exemplo 

de instalações, aparência do pessoal, ferramentas e equipamentos utilizados no serviço, 

representação física do serviço, tais como um cartão de crédito plástico ou prestação de 

contas, além de outros clientes presentes nas instalações.   

3.1.3 Escala Servqual 

Parasuraman et al. (1988) afirmam que a chave para as empresas obterem o sucesso é 

prestar serviços com qualidade superior. Em virtude de esse construto ser abstrato, esses autores 

sentiram a necessidade de introduzir melhorias no modelo até então elaborado por Parasuraman 

et al. (1985), resultando na criação da escala SERVQUAL. A partir dos dados coletados na 

pesquisa realizada em 1985, foram formuladas dez dimensões com 97 itens sobre qualidade de 

serviço. Os 97 itens foram inicialmente testados em uma pesquisa com 200 pessoas, adultas, com 

igual separação de gêneros. Os itens foram apresentados em dois tipos de afirmações, visando a 

medidas de expectativas e de percepções. Após os dados serem coletados e tabulados, iniciou-se 

um complexo processo de purificação desses dados, usando ferramentas estatísticas para definir 

quais seriam excluídos. Depois da primeira etapa de refinamento da escala, restaram 34 itens em 

7 dimensões e o instrumento foi considerado pronto para outro teste. Uma nova pesquisa foi 

realizada na qual os 34 itens restantes foram testados, aplicando-se questionários em 800 pessoas, 

analisando quatro segmentos de serviços: serviço de reparo e manutenção; banco; ligação de 

longa distância e cartões de crédito. Após nova etapa de purificação, seguindo os mesmos 

critérios da primeira etapa, chegou-se a um novo modelo, que consiste em duas seções de 22 itens 

cada, que avaliam a expectativa do cliente acerca do serviço a ser prestado e a percepção destes a 

respeito de cada companhia analisada, através de afirmações e negações, divididas em 5 

dimensões: tangíveis, confiabilidade, receptividade, segurança e empatia, segundo Parasuraman 

et al. (1988) e descritas a seguir. Cada item é apresentado numa escala Likert de 7 pontos, 
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variando desde a percepção de “discordo fortemente” (ponto 1) até “concordo fortemente” 

(ponto7). 

Expectativa: 

E1 - Ela deveria ter equipamento moderno; 

E2 - As suas instalações físicas deveriam ser visualmente atrativas; 

E3 - Seus funcionários deveriam estar bem vestidos e asseados; 

E4 - A aparência da empresa deveria estar conservada de acordo com o serviço prestado; 

E5 - Quando as empresas prometem fazer algo em certo tempo deveriam fazer; 

E6 - Quando os clientes têm algum tipo de problema com esta empresa ela deveria ser    

solidária e deixá-los seguros; 

E7 - Esta empresa deveria ser de confiança; 

E8 - Ela deveria fornecer o serviço no tempo prometido; 

E 9 - Ela deveria manter seus registros de forma correta; 

E10 - Não seria de se esperar que ela informasse aos seus clientes exatamente quando os 

serviços fossem executados; 

E11 - Não é razoável esperar por uma disponibilidade imediata dos empregados da 

empresa; 

E12 - Os empregados da empresa não têm que estar sempre disponíveis para ajudar os 

clientes; 

E13 - É normal que eles estejam muito ocupados em responder prontamente aos pedidos; 

E14 - Clientes deveriam ser capazes de acreditar nos empregados desta empresa; 

E15 - Clientes deveriam ser capazes de se sentir seguros na negociação com os empregados 

da empresa; 

E16 - Seus empregados deveriam ser educados; 

E17 - Seus empregados deveriam obter suporte adequado da empresa para cumprir suas 

tarefas corretamente; 
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E18 – Não seria de se esperar que a empresa desse atenção individual a seus clientes; 

E19 – Não se pode esperar que os empregados dêem atenção personalizada aos clientes;  

E20 - É absurdo esperar que os funcionários saibam quais são as necessidades dos clientes; 

E21 – É absurdo esperar que esta empresa tenha como objetivo os melhores interesses de 

seus clientes; 

E22 – Não se deveria esperar que o horário de funcionamento fosse conveniente para todos 

os clientes. 

Desempenho: 

D1 - XYZ tem equipamento moderno; 

D2 - As instalações físicas de XYZ são visualmente atrativas; 

D3 - Os funcionários de XYZ são bem-vestidos e asseados; 

D4 - A aparência das instalações físicas de XYZ é conservada de acordo com o serviço 

prestado; 

D5 - Quando XYZ promete fazer algo em certo tempo, realmente o faz; 

D6 - Quando você tem algum tipo de problema com XYZ, ela é solidária e o deixa seguro; 

D7 - XYZ é de confiança; 

D8 - XYZ fornece o serviço no tempo prometido; 

D9 - XYZ mantém seus registros de forme correta; 

D10 – XYZ não informa exatamente quando os serviços serão executados; 

D11 - Você recebe serviço imediato dos empregados da XYZ; 

D12 - Os empregados da XYZ não estão sempre dispostos a ajudar os clientes; 

D13 - Empregados XYZ estão ocupados para responder aos pedidos dos clientes; 

D14 - Você deve acreditar nos empregados da XYZ; 

D15 - Você se sente seguro em negociar com os empregados da XYZ; 

D16 - Os empregados da XYZ são educados; 
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D17 – Os empregados de XYZ não obtêm suporte adequado da empresa para cumprir suas 

tarefas corretamente; 

D18 – XYZ não dá atenção individual a você; 

D19 – Os empregados da XYZ não dão atenção pessoal; 

D20 - Os funcionários da XYZ não sabem das suas necessidades; 

D21 – XYZ não tem os seus melhores interesses como objetivo; 

D22 – XYZ não tem os horários de funcionamento conveniente para todos os clientes. 

Os resultados obtidos por Parasuraman et al. (1988) com o estudo realizado à época, 

identificam a escala SERVQUAL como possuidora de conteúdos válidos, apresentando várias 

aplicações para entender as expectativas e percepções dos clientes no serviço, e assim, 

possibilitar ao corpo gerencial proceder a melhorias em pontos não satisfatórios. Outras 

conclusões obtidas com o estudo foram: 

• A escala pode ser aplicada em diversos serviços, tornando-se mais valiosa quando usada 

periodicamente para avaliar a qualidade dos serviços, se possível, com auxilio de outras 

ferramentas; 

• A partir da aplicação da escala, pode-se determinar a importância relativa das cinco 

dimensões na percepção da qualidade por parte dos clientes, para assim, priorizar ações a 

serem tomadas; 

•  A escala identifica o desempenho relativo dos principais concorrentes de uma empresa e 

propicia conhecer qual dimensão o público-alvo mais valoriza, possibilitando ao corpo 

gerencial atuar na correção dos déficits de qualidade. 

Posteriormente, Parasuraman et al., (1991) reavaliaram a escala SERVQUAL e efetuaram 

alterações/refinamentos em relação ao proposto inicialmente, em 1988, aplicando-a em diferentes 

amostras de clientes de vários setores e analisando sua confiabilidade e validade. Foi enviada 

uma média de 1900 questionários contendo o instrumento modificado para os clientes de cada 

empresa relacionada a três tipos de serviço: empresas de reparo telefônico, bancos e seguradoras. 

Os dados coletados foram tratados com análise de regressão, coeficiente de confiança, entre 

outras técnicas estatísticas.    
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No refinamento da SERVQUAL, esses autores alteraram alguns dos itens que tinham um 

forte aspecto normativo (as expressões “deveriam”), por frases com foco no que os clientes 

esperavam numa empresa onde se obtinham serviços de excelência. Além disto, dos 22 itens 

incluídos no questionário, 6 tinham frases com sentido negativo, e foram alteradas por outras em 

formato positivo. Dois itens relacionados às dimensões tangibilidade e segurança foram 

substituídos e foi adicionado um item referente ao conhecimento do funcionário. Por fim, o 

critério para estimar a importância das cinco dimensões da SERVQUAL, que no primeiro estudo 

foi derivado dos pesos da regressão, também foi alterado, passando a considerar a opinião dos 

clientes.  

A confiabilidade dos coeficientes obtidos na diferença entre percepção e expectativa, em 

todas as dimensões e nas diversas amostras, mostraram-se mais altas que as obtidas no estudo 

anterior, mostrando a melhoria dos resultados obtidos com o refinamento da escala.  

Ao final do estudo, pode-se concluir que as possibilidades de aplicação da SERVQUAL 

parecem ser inúmeras, bem como a sua flexibilidade em termos de adequação aos diversos 

setores de prestação de serviços. Muito embora sejam propostas, inicialmente, 5 dimensões, o 

estudo mostra que é possível existir uma 6ª dimensão, indicando que, futuramente, uma 7ª pode 

ser encontrada e assim por diante. 

3.1.4 Modelo percepção – expectativa 

Proposto por Brown & Swartz (1989), este modelo de qualidade em serviços também se 

baseia no modelo de satisfação de Oliver (1980), e é conceitualmente semelhante ao modelo 

SERVQUAL. O modelo proposto por esses autores considera a qualidade como a diferença entre 

expectativas e percepção de desempenho, e apesar de não diferir substancialmente do trabalho 

apresentado por Parasuraman et al. (1985), pode-se observar uma simplificação na análise dos 

serviços sob o aspecto gerencial. Para testar o instrumento, os autores o aplicaram a 13 

profissionais que possuíam consultório médico nas especialidades de medicina interna e familiar.  

O questionário utilizava a escala Likert de 5 pontos, variando de 1 (discordo fortemente) a 5 

(concordo fortemente), baseada nas 10 dimensões de qualidade propostas por  Parasuraman et al 

(1985), já descritas no presente trabalho.  

O modelo de Brown & Swartz (1989) propõe a existência de Gaps, que são assim 

definidos: 
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Primeiro Gap – percepção de desempenho do profissional julgado pelo cliente. 

Segundo Gap – percepção do profissional em relação à expectativa do cliente. 

Terceiro Gap - percepção do profissional em relação ao desempenho julgado pelo cliente.   

Implícitas nestes Gaps, três hipóteses foram propostas, e após a análise estatística dos 

dados, a primeira e a segunda não foram rejeitadas. As hipóteses são: 

H1 - o nível positivo de avaliação do cliente do serviço profissional está inversamente 

relacionado ao Gap 1; 

H2 - o nível positivo de avaliação do cliente do serviço profissional está inversamente 

relacionado ao Gap 2; 

H3 - o nível positivo de avaliação do cliente do serviço profissional está positivamente 

relacionado ao Gap 3; 

As conclusões da pesquisa, segundo Brown & Swartz (1989), sugerem que inconsistências 

nas expectativas e experiências podem ter efeitos adversos na avaliação da performance do 

serviço. O mais importante, inconsistências entre a percepção do médico e a do paciente sobre a 

experiência do serviço também são refletidas na avaliação do serviço médico. Estas 

incongruências podem levar pacientes a fazerem comentários negativos acerca dos médicos e de 

suas práticas.  

Em contraste, experiências percebidas congruentemente ligam o paciente ao médico e 

levam a boas referências a partir do paciente. Para os autores, examinar a percepção de ambas as 

partes é um modo de identificar Gaps em expectativas e experiências e assim poder iniciar 

estratégias e táticas que possam modificar este cenário. Assim, segundo a maneira proposta por 

Brown & Swartz (1989) para se alcançar expectativa e experiências compatíveis, seria preciso 

partir da alteração do comportamento e expectativa do provedor e/ou alteração da expectativa e 

experiências do cliente. Para esses autores, uma maior consistência conduz a um encontro de 

serviço mais positivo e aumenta a probabilidade de que a experiência envolva uma relação entre 

cliente-provedor mais longa. 

A pesar do modelo só ter sido testado em um tipo de serviço, este pode ser considerado 

apropriado para avaliar a qualidade em serviço cuja interação entre profissionais e clientes sejam 

intensas.  
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3.1.5 Modelo de avaliação de serviço e valor 

O método de avaliação proposto por Bolton & Drew (1991), envolve o valor a ser pago 

pelo serviço como parte do comportamento do consumidor. Bolton & Drew (1991) propõem que 

a satisfação é um dos fatores que afetam a percepção da qualidade de serviço, onde, expectativas, 

desempenho percebido e a não confirmação das expectativas antecedem a satisfação do 

consumidor. Outra sugestão do modelo é que a avaliação de valor feita para um serviço é função 

de três aspectos: qualidade deste serviço, sacrifícios envolvidos para a sua obtenção e 

características dos consumidores.  

O setor utilizado no estudo foi o de telecomunicações, através dos serviços de ligações 

telefônicas residenciais dentro do território norte-americano. A aplicação do modelo se deu em 

três etapas, assim divididas: avaliação das percepções de desempenho, qualidade de serviço e o 

valor associado ao serviço. Para a pesquisa, os autores utilizaram quatro das cinco dimensões 

propostas pela escala SERVQUAL (Parasuraman et al.1988) e a escala Likert de 4 pontos. A 

dimensão não utilizada foi os tangíveis, que pela própria característica do serviço avaliado, não se 

fazia necessária. 

Os resultados do estudo revelaram dois aspectos importantes. O primeiro deles diz respeito 

à não confirmação das expectativas dos clientes, estando essa mais correlacionada com qualidade 

de serviço do que o desempenho. Outro ponto abordado pelos autores é que a não confirmação 

das expectativas tinha uma maior importância na avaliação do valor do serviço do que na 

avaliação da qualidade. O segundo aspecto observado foi que as características dos clientes se 

mostraram mais significativas na avaliação de valor do que para a avaliação da qualidade de 

serviço. Isto levaria as empresas a considerarem o valor uma medida mais geral e significativa 

que a qualidade de serviço, implicando assim, segundo Bolton & Drew (1991, p.384), que “os 

provedores de serviços devem oferecer serviços mais flexíveis que satisfaçam a diferentes 

preferências e expectativas de cada segmento de mercado”. 

3.1.6 Modelo SERVPERF 

O modelo proposto por Cronin e Taylor (1992) baseia-se somente na percepção de 

desempenho de serviço para a avaliação da qualidade. A esse modelo, esses autores deram o 

nome de escala SERVPERF. Esta escala foi proposta como uma alternativa à escala 

SERVQUAL, já que na opinião desses autores, a conceituação e operacionalização da escala 
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SERVQUAL eram inadequadas. Na opinião de Carman (1990), a escala SERVQUAL 

necessitava ser personalizada para o serviço a ser avaliado, muito embora tivesse sido 

originariamente projetada para fornecer medidas genéricas que poderiam ser aplicadas a qualquer 

serviço. O autor sugere ainda que são necessárias mais dimensões do que as cinco atuais 

propostas por Parasuraman et al.(1988), e que a avaliação das expectativas utilizadas na escala 

constitui um problema. 

Cronin e Taylor (1992) sugerem que a qualidade não deve ser medida com base no modelo 

de satisfação de Oliver (1980), ou seja, através das diferenças entre expectativa e desempenho, e 

sim, exclusivamente através do desempenho, porque a desconfirmação aparece somente para 

medir, não definir, as percepções do consumidor sobre qualidade de serviço.  

Estudos feitos por Churchill e Suprenant (1982) já chamavam a atenção para o fato de que 

as pesquisas de satisfação estavam ignorando as variações de desempenho do produto. Para 

comprovar sua afirmação, os autores realizaram uma pesquisa para investigar os determinantes da 

satisfação do consumidor com produtos duráveis – equipamento de vídeo - e não duráveis – uma 

flor do tipo crisântemo. Os autores sugeriram que a satisfação com o equipamento de vídeo 

poderia crescer somente pelo aumento do desempenho, não pela minimização negativa da 

desconfirmação. La Tour & Peat (1979) apud Tse & Wilton (1988), argumentam que sob certas 

condições, o construto de desconfirmação sozinho pode falhar na explicação adequada da 

formação da satisfação e insatisfação do consumidor.  

Nesse mesmo estudo, Cronin e Taylor (1992) examinaram também as relações entre 

qualidade de serviço, satisfação dos clientes e intenções de compra.  

Partindo da premissa de que os 22 itens (questões individuais) propostos na Escala 

SERVQUAL tinham validade, Cronin e Taylor (1992) concluíram que os 22 itens de 

desempenho definem adequadamente o domínio de qualidade de serviço e utilizou-os para 

examinar a alternativa proposta para a escala SERVQUAL.   

A Escala SERVPERF foi então aplicada para a avaliação de quatro proposições, segundo 

Cronin e Taylor (1992). 

• P1 - Uma medida de qualidade em serviços na escala SERVPERF não ponderada 

(qualidade de serviço = desempenho) é mais apropriada para a medição da qualidade em 

serviços que o instrumento SERVQUAL (qualidade de serviço = desempenho – 
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expectativa), SERVQUAL ponderado (qualidade de serviço = Importância * 

(desempenho – expectativa), ou SERVPERF ponderado (qualidade de serviço = 

Importância * (desempenho); 

• P2 - Satisfação do cliente é um antecedente da qualidade perceptível de serviço; 

• P3 - Satisfação do cliente tem um impacto significativo nas intenções de recompra; 

• P4 - Qualidade perceptível de serviço tem um impacto significativo nas intenções de 

recompra. 

     Nesse estudo, foram aplicadas quatro questões específicas em quatro segmentos de 

prestação de serviço - bancos, controle de pragas, lavanderia e fast-food, incluindo ainda uma 

avaliação para cada um dos itens quanto à sua importância (conforme descrito na tabela 3.1) e um 

questionário adicional contendo três questões para avaliar a percepção a respeito da empresa 

fornecedora de serviços, a satisfação do cliente, a qualidade total dos serviços e a intenção de 

recompra, de acordo com a figura 3.2. 
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Tabela 3.1 - Questionário de Importância dos Itens 

ITEM IMPORTÂNCIA 

I1 Equipamentos modernos 

I2 Instalações físicas visualmente atraentes 

I3 Funcionários bem vestidos e com aparência asseada 

I4 Instalações que parecem condizer como tipo de serviço oferecido 

I5 Quando alguém promete fazer alguma coisa, fazê-la 

I6 Quando há um problema, ser solidário e tranqüilizador 

I7 Confiabilidade 

I8 Prestar o serviço na época prometida 

I9 Manutenção precisa de registros 

I10 Informar aos clientes quando o serviço será prestado 

I11 Receber serviço rápido 

I12 Funcionários que estão sempre dispostos  a ajudar os clientes 

I13 Funcionários que não estão ocupados demais para responder a pedidos dos clientes rapidamente 

I14 Funcionários confiáveis 

I15 Sensação de segurança ao realizar transações com funcionários da empresa 

I16 Funcionários que são corteses 

I17 Apoio adequado da empresa para os funcionários executarem seu trabalho 

I18 Atenção individualizada 

I19 Funcionários que dão atenção pessoal aos clientes 

120 Funcionários que conhecem as necessidades dos clientes 

I21 Uma empresa que tem como prioridade os interesses dos clientes 

I22 Horário de funcionamento conveniente 

(1) 

Sem muita 

importância 

        (2)                        (3)                       (4)                       (5)                      (6)                     (7) 

                                                                                                                                             Muito  

                                                                                                                                         importante  

  Fonte: Adptado de Cronin e Taylor (1992) 
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Figura 3.2 - Questões adicionais 

Fonte: Adaptado de Cronin e Taylor (1992) 

Após os estudos, Cronin e Taylor (1992) chegaram às seguintes conclusões: 

• A escala SERVPERF explica mais a variação na qualidade de serviço do que as outras 

escalas testadas; 

• O número de itens a serem coletados diminui em aproximadamente 50% (de 44 para 22 

itens) se comparados ao da escala SERVQUAL; 

• Com relação à qualidade e satisfação em serviços, os autores afirmam que a literatura 

sugere ser a satisfação um antecedente da qualidade, a exemplo do que afirmou Bitner 

(1990). Entretanto, suas pesquisas concluíram que a qualidade de serviço é um 

antecedente da satisfação do consumidor e que a satisfação exerce influência mais forte 

nas intenções de compra do que a qualidade do serviço. Fatores como preço, 

disponibilidade e conveniência podem aumentar a satisfação do consumidor sem 

aumentar a percepção da qualidade do serviço; 

• Os itens da escala que definem qualidade de serviço em um setor podem ser diferentes em 

outros. Talvez serviços com alto  índice de envolvimento tenham diferentes definições de 

qualidade de serviço em relação a serviços com baixo índice de envolvimento. Os autores 

sugerem que gerentes e pesquisadores deveriam considerar as dimensões individuais da 

qualidade de serviço ao fazerem comparações.  

De acordo com as conclusões descritas anteriormente, Cronin e Taylor (1992) questionam a 

validade da escala SERVQUAL, desenvolvida a partir da não confirmação da expectativa como 

O conjunto de afirmações a seguir diz respeito a seus sentimentos sobre XYZ. Por favor, faça um círculo 
ao redor do número que melhor reflita suas próprias percepções. 
 
 (Comportamento de compras futuras) 
(84) No próximo ano, meu uso de XYZ será: 
Nenhum   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  Muito Freqüente
   

(Qualidade global) 
(85) A qualidade de serviço de XYZ é: 
Muito Ruim  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Excelente 
 
   (Satisfação) 
(87) Meus sentimentos em relação aos serviços de XYZ podem ser bem mais descritos como: 
Muito Insatisfeito  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Muito satisfeito 
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medida da qualidade perceptível de serviço. Para esses autores, a medida de desempenho é a que 

captura mais adequadamente a percepção da qualidade de serviço por parte do cliente. 

Em resposta aos aspectos levantados Cronin e Taylor (1992) acerca da validade da escala 

SERVQUAL, Parasuraman et al. (1994) argumentam que os escores do SERVQUAL seriam 

superiores em termos de identificar áreas de deficiência na empresa, se comparados com os 

escores que examinavam apenas a percepção, e complementam sugerindo que o corpo gerencial 

estaria mais interessado no diagnóstico exato de problemas de qualidade, o que seria possível, a 

partir do uso da escala SERVQUAL. 

 Parasuraman et al. (1994) advogam que a escala SERVQUAL é uma escala para medição 

da qualidade percebida dos serviços, no nível de atitude, em um determinado momento e que 

independe do processo pelo qual o conceito global de qualidade é formado. 

No que se refere à avaliação de expectativas, os autores afirmam não haver um consenso 

acerca do que deve ser medido, se o desejo ou um padrão esperado pelo cliente em relação a uma 

característica. Para Parasuraman et al. (1994), medir as expectativas individuais para cada item é 

uma maneira mais completa que medir o desempenho, possibilitando a detecção de áreas com 

deficiência no que se refere à satisfação do cliente. 

Brown, Churchill e Peter (1993), através de uma investigação empírica em instituições 

financeiras, forneceram para a literatura mais um esclarecimento crítico acerca da conceituação 

da qualidade de serviço como um resultado diferencial. Brown et al. (1993) criticaram a 

interpretação da escala SERVQUAL feita a partir dos resultados da subtração de dois valores 

obtidos em medidas diferentes, para gerar uma nova variável. Os autores argumentam que 

existem problemas psicométricos neste cálculo.   

A investigação empírica procurou determinar se os problemas de resultados relatados 

anteriormente se manifestavam quando as mediadas da escala SERVQUAL eram usadas, e se 

estes realmente poderiam ser reduzidos ou transpostos conceituando-se os itens de modo 

diferente.  

Para a pesquisa foi utilizada a escala SERVQUAL modificada (Parasuraman et al.1991). 

Primeiramente os informantes completaram os itens de expectativas e depois completaram os 

itens de percepção com referência a suas próprias instituições financeiras. A abordagem de um 

resultado não diferencial envolveu pedir aos informantes que indicassem como suas percepções 
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combinavam com suas expectativas para as mesmas 22 questões examinadas pela escala 

SERVQUAL. A medida alternativa pede aos sujeitos que façam uma comparação direta de suas 

percepções com as suas expectativas.  

        Segundo Brown et al. (1993), os resultados da pesquisa comprovaram os problemas 

provocados pela avaliação como resultado diferencial, sugerindo que a escala SERVQUAL não 

deveria ser aplicada universalmente em qualquer setor de serviço. 

Em contrapartida, a escala de medida de resultado não diferencial apresentou uma 

confiabilidade superior à da escala SERVQUAL, revelou melhores propriedades discriminatórias 

e nomológicas e a qualidade de serviço foi avaliada sem contar com o paradigma de negação.  

3.1.7 Modelo de desempenho ideal 

Teas (1993), também criticou a escala SERVQUAL, sugerindo que o máximo valor 

numérico obtido para a qualidade de serviço, usando esta escala e julgando-se um determinado 

atributo, aconteceria quando a expectativa fosse equivalente a +1 e o desempenho fosse 

equivalente a +7, resultando em uma qualidade com o valor +6. Da mesma forma, o valor 

numérico mínimo para a qualidade aconteceria quando a expectativa fosse equivalente a +7 e o 

desempenho fosse equivalente a +1, o que resultaria em uma qualidade com valor –6. Para o 

autor, neste método de medição há uma correspondência linear, refletindo os aumentos dos níveis 

de qualidade com incrementos de valores na faixa de –6 a +6. 

Ginter (1974) apud Teas (1993), relata que segundo o modelo clássico de atitude do ponto 

ideal, se a percepção de desempenho supera o ponto ideal, ou seja, a expectativa ideal, deveria 

refletir em uma diminuição da qualidade percebida, perdendo a correspondência linear. No 

entanto, de acordo com Teas (1993), a escala SERVQUAL aponta para um aumento da qualidade 

percebida, não podendo ser interpretada pelos modelos clássicos de atitude do ponto ideal. 

Teas (1993) realizou estudos empíricos em quatro modelos, empregando os mesmos itens 

do instrumento SERVQUAL (Parasuraman et al. 1988) para as dimensões da qualidade. Os 

modelos testados foram: 

• Modelo SERVQUAL. 

• Modelo SERVQUAL revisado. 

• Modelo de desempenho ideal (DI), onde: 
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               m 

Q = -1 [ ∑ wi Di – Ii ]  
  i=1 

onde: 

Q = qualidade percebida do serviço 

Di = valor do desempenho atribuído à característica i do serviço 

Wi = importância ou ponderação da característica i 

m = número total de carcaterísticas 

Ii = valor ideal para a característica i atribuído ao serviço. 

 

• Modelo de qualidade normalizada do serviço (QN) usando as expectativas revisadas, de 

acordo com: 

         m 

Q = [ ∑ wi ( Di – Ii -  Dei – Ii )] 
        i=1 

 onde: 

Dei = valor de desempenho atribuído à característica j possuído por um serviço julgado 

como padrão de excelência 

wi = importância ou ponderação da característica j 

Ii = valor do desempenho ideal para a característica i 

Di = valor de desempenho atribuído à característica i 

m = número de características 

A amostra envolveu 120 respondentes, escolhidos aleatoriamente através da lista telefônica. 

Estas pessoas foram perguntadas a respeito de três lojas de varejo, em 10 atributos dos 22 itens 

originais da SERVQUAL, sendo dois para cada uma das cinco dimensões. Duas hipóteses foram 

testadas, conforme Teas (1993). 

• H1 – A avaliação da qualidade através do modelo de desempenho ideal (DI) é melhor em 

relação aos modelos SERVQUAL, SERVQUAL revisado e qualidade normalizada (QN); 



Capítulo 3                                                                Instrumentos para Avaliação da Qualidade em Serviços 

74 

• H2 – a avaliação dos modelos envolvendo preferências de compra, intenções de recompra 

e satisfação total dos serviços é mais bem apresentada para o modelo de desempenho ideal 

(DI) em relação aos modelos SERVQUAL, SERVQUAL revisado e qualidade 

normalizada (QN). 

Os resultados obtidos por Teas (1993), apontam para o modelo de desempenho ideal (DI) 

como o mais representativo da satisfação do cliente, intenção de recompra e preferências de 

compra. 

Em resposta a Teas (1993), Parasuraman et al. (1994) argumentaram que os atributos 

considerados na escala SERVQUAL são vetoriais, ou seja, tanto o desempenho ideal como a 

expectativa ideal assumiu valores máximos na escala Likert adotada, sendo este o motivo que 

justifica a linearidade. Para complementar a justificativa e contestar a crítica, Parasuraman et al. 

(1994) afirmaram que os 22 itens da escala SERVQUAL possuem características de atributos 

vetoriais, havendo uma continuidade entre desempenho e qualidade de serviço.  

Mais recentemente, Lee et al. (2000) realizaram uma pesquisa com o objetivo de identificar 

a influência das dimensões tangíveis e presteza, em relação ao tipo de serviço. Os autores 

aplicaram 15 das 22 questões da escala SERVQUAL e SERVPERF, sendo três itens para cada 

dimensão. A pesquisa foi aplicada em um parque de entretenimento, uma academia de ginástica e 

em uma consultoria em investimentos. Três hipóteses foram assumidas, segundo Lee et al.(2000): 

• H1 – a escala SERVPERF tem uma maior correlação com a qualidade de serviço quando 

comparado com a escala SERVQUAL; 

• H2 – a qualidade de serviço é um antecedente da satisfação; 

• H3 – aspectos tangíveis são mais importantes para as empresas de serviços com 

equipamentos e instalações do que para empresas que tem como ênfase o atendimento 

pessoal.  

Após testes estatísticos, Lee et al.(2000), verificaram que a hipótese H1 não poderia ser 

refutada. Quanto a H2, ela não pode ser rejeitada, uma vez que não foram obtidos resultados 

consistentes para todos os tipos de empresa. A hipótese H3 também não foi rejeitada. Os 

resultados das pesquisas revelaram a existência de restrição a ambos os modelos. Entretanto os 

autores observaram uma maior adequação do SERVPERF em relação ao SERVQUAL. 
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Lee et al. (2000) advertem que para empresas cuja prestação do serviço têm como ênfase o 

atendimento pessoal, os gerentes devem direcionar os esforços para a dimensão presteza no 

atendimento. Entretanto, para aquelas cuja dependência se faz presente através de instalação e 

equipamentos, a ação gerencial deve ser na direção da dimensão dos tangíveis. Por fim, a 

satisfação do cliente, qualidade de serviço e intenção de compra não foram totalmente 

esclarecidas, devendo ser objetos de mais pesquisas.  

Coulthard (2004) descreve as opiniões de diversos autores sobre a escala SERVQUAL. O 

autor cita que para Mangold & babakus (1991) e Richard & Allaway (1993), o foco da escala 

SERVQUAL, baseada nos aspectos funcionais do processo de serviço, não permite avaliações 

precisas da qualidade de serviço. Smith (1995) comenta que muitos dos estudos realizados não 

reproduzem a metodologia proposta pelos autores da escala SERVQUAL. Sureschander et al. 

(2001) sugerem que, apesar das mudanças propostas por diversos autores, o formato de 22 itens 

da escala oferece um bom poder de previsão. 

Coulthard (2004) diz que o formato dos 22 itens da escala original vem sendo 

constantemente adaptado por autores, somando-se ou excluindo-se alguns itens, de acordo com 

situações específicas de serviço. Quanto à dimensionalidade, o autor salienta que numerosos 

estudos não têm identificado as dimensões subjacentes originalmente propostas por Parasuraman 

et al.(1988). Por fim, a relação entre a qualidade geral e os valores dos Gaps obtidos por 

percepção (P) – expectativa (E) não são evidentes.  

Apesar das críticas feitas ao SERVQUAL, Coulthard (2004) reconhece que a escala ainda é 

um importante instrumento de medição da qualidade de serviço. 

Por não haver um consenso sobre qual é a melhor escala para medir e comparar qualidade 

de serviço e por não haver esforços empíricos para avaliar qual a habilidade de diagnóstico 

fornecido pelas escalas SERVQUAL e SERVPERF que possibilite a tomada de decisão no intuito 

de corrigir possíveis déficits de qualidade, Jain & Gupta (2004) se propuseram a avaliar essas 

escalas e compará-las através de uma pesquisa realizada com clientes de um restaurante fast food 

em Delhi na Índia.   

Uma pesquisa piloto, usando método survey, foi realizada com 300 estudantes e 

conferencistas da Universidade de Delhi em oito restaurantes fast food, no período de dezembro 

de 2001 a março de 2002. Um dos motivos para a escolha do segmento de restaurante foi o fato 
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de que existe tanto o fornecimento de um bem (comida), como a prestação de um serviço 

(preparação e a entrega da comida). A taxa de resposta obtida foi de 67% e cada entrevistado foi 

levado a responder sobre aproximadamente dois restaurantes, o mais e o menos freqüentado. 

Os 22 itens do SERVQUAL foram empregados para a coleta de dados, considerando as 

expectativas, percepções dos entrevistados e a importância dos pesos para os vários atributos de 

serviço, totalizando 66 itens a serem investigados. O questionário incluiu também itens relativos 

à qualidade e satisfação global, como também, comportamento do consumidor. O objetivo desses 

itens seria o de avaliar a utilização de “múltiplos itens” através da escala SERVQUAL em contra-

partida aos 44 itens avaliados da escala SERVPERF. 

Para mensurar a importância dos pesos em cada item, foi usada a escala Likert de 4 pontos, 

em que 4 representava “muito importante” e 1 “não importante”. Para as respostas aos itens de 

comportamento, foi usada a escala Likert de 5 pontos, onde 1 representa “muito baixo”e 5 “muito 

alto” e os demais itens foram obtidos através da escala Likert de 5 pontos. 5 para “concordo 

plenamente” e 1 para “discordo plenamente”.  

As pesquisas empíricas mostraram que existem dúvidas sobre qual das duas escalas é a 

melhor medida para qualidade de serviço, mesmo sendo a SERVQUAL e a SERVPERF os mais 

importantes instrumentos de medição. As versões sem peso e com peso de ambas as escalas 

foram comparativamente avaliadas em termos de suas validades discriminantes e convergentes, 

habilidades para explicar variações na qualidade total de serviço, facilidade de coleta de dados, 

capacidade para distinguir restaurantes nas dimensões de qualidade, e capacidade de fornecer 

diagnósticos para intervenções administrativas envolvendo eventos em qualidade de serviços. A 

SERVPERF, entretanto, foi a escala que obteve resultados mais convergentes e discriminantes 

para a qualidade de serviço. Não resta dúvida de que a escala SERVQUAL requer um trabalho 

bem maior para a coleta de dados, mas do ponto de vista de diagnóstico, essa se apresentou como 

a melhor opção de escala. A adição de pesos não aumentou o poder explicativo de ambas as 

escalas, segundo Cronin e Taylor (1992), mas melhora ainda mais a capacidade de diagnóstico da 

escala SERVQUAL.  

A principal conclusão resultante do estudo é que se o interesse for de avaliar a qualidade 

global de serviço de uma determinada empresa, ou fazer comparações de qualidade entre 

empresas de prestação de serviço, pode-se empregar a escala SERVPERF por causa da 
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psicometria e parcimoniosidade do instrumento. Porém, se o objetivo for identificar áreas com 

déficit de qualidade, pode-se escolher a escala SERVQUAL por causa de sua capacidade de 

diagnóstico. 

Pelo exposto, observa-se claramente que não há, até o momento, uma opinião definitiva na 

literatura sobre qual é o melhor instrumento para avaliação da qualidade de serviço. Assim, pela 

sua capacidade de diagnóstico e por ser considerada como um instrumento padrão para avaliar 

qualquer tipo de serviço, esta dissertação utilizará como instrumento de medição da qualidade, a 

escala SERVQUAL, a partir de sua adaptação ao serviço a ser avaliado, com o objetivo de prover 

melhores propriedades psicométricas e fornecer um resultado que reflita, de forma mais 

aproximada, as reais necessidades do serviço avaliado. Em conjunto com a escala SERVQUAL, 

será utilizada também perguntas abertas, na qual o respondente tem liberdade para desenvolver 

cada situação em qualquer direção que julgar necessária, explorando mais amplamente uma 

questão. De acordo com Marconi & Lakatos (2002), em geral, essas perguntas podem ser 

respondidas dentro de uma conversação informal. No tocante ao assunto, Samara & Barros 

(1997), dizem que em cada projeto de pesquisa cabe ao pesquisador indicar a metodologia que 

venha a solucionar o problema objeto da pesquisa, decidindo se para o atingimento dos objetivos 

propostos a metodologia deve ser quantitativa, qualitativa ou ambas. Corroborando com essa 

opinião, Marconi & Lakatos (2002) diz que nas investigações, em geral, nunca se utiliza apenas 

um método ou técnica, e nem somente aqueles que se conhece. Na maioria das vezes, combina-se 

dois ou mais deles, usados concomitantemente.   

3.2 Resumo do capítulo 

Ao fim do capítulo, constatou-se que vários foram os modelos propostos na literatura de 

serviços para a mensuração da qualidade, entretanto, pela sua capacidade de diagnóstico e por ser 

considerado como um instrumento padrão para avaliar qualquer tipo de serviço, este trabalho irá 

adotar, como instrumento de medição da qualidade, a escala SERVQUAL em conjunto com 

perguntas abertas que possibilitará a exploração mais ampla do tema avaliado. 

Esta escala está dividida em duas seções que avaliam as expectativas e o desempenho 

acerca dos serviços prestados por uma empresa de serviços, e a diferença entre estas duas 

medidas resulta na qualidade de serviço percebida pelo cliente. Cada seção é composta de 22 

itens distribuídos nas dimensões tangíveis, confiabilidade, receptividade, segurança e empatia. A 
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escala utilizada é a Likert de sete pontos, variando de “discordo fortemente” (nota 1) até 

“concordo fortemente” (nota 7).  

No próximo capítulo, será apresentada a metodologia utilizada na pesquisa realizada com a 

Empresa Estudo de Caso e com seus clientes, como também a análise dos dados.     
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4 ANÁLISE DAS EXPECTATIVAS E PERCEPÇÕES DA QUALIDADE 

PELOS CLIENTES 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para a coleta de 

dados da pesquisa realizada com os clientes da Empresa Estudo de Caso e a interpretação dos 

resultados obtidos.  

4.1 Etapas para coleta de dados 

Segundo Marconi & Lakatos (2002), a coleta de dados é a etapa em que se inicia a 

aplicação dos instrumentos elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de se efetuar a coleta 

dos dados previstos. Para aqueles autores, o rigoroso controle na aplicação dos instrumentos 

adotados na pesquisa é de fundamental importância, no sentido de evitar erros e defeitos 

resultantes de entrevistadores inexperientes ou informantes tendenciosos. 

As etapas adotadas neste trabalho para a coleta dos dados são: 

• Elaboração dos questionários; 

• Realização do pré-teste; 

• Seleção dos entrevistados e coleta dos dados nos clientes; 

• Coleta dos dados na Empresa Estudo de Caso. 

4.1.1 Elaboração do questionário para os clientes 

O questionário para a coleta de dados nos clientes foi dividido em duas partes. A primeira 

foi elaborada utilizando como base as cinco dimensões originariamente propostas por 

Parasuraman et al.(1988), e as perguntas foram adaptadas para a avaliação do serviço em questão. 

A segunda parte foi elaborada utilizando perguntas abertas.  

A seguir será descrita cada parte separadamente. 

4.1.1.1 Primeira parte do questionário 

As perguntas elaboradas no questionário sofreram as adaptações necessárias para que o 

serviço pudesse ser avaliado traduzindo o mais fielmente a sua realidade. No tocante a essas 

adaptações, Samara & Barros (1997) e Marconi & Lakatos (2002), sugerem que um questionário 
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não contenha perguntas embaraçosas, que vise a linguagem do entrevistado, que os temas 

escolhidos estejam de acordo com os objetivos do projeto, não seja muito longo e que não leve 

mais do que 30 (trinta) minutos para ser respondido.  

Para as respostas das perguntas elaboradas no questionário foi utilizada a escala Likert de 

sete pontos, no qual tem-se a seguinte equivalência para fins de análise dos dados neste trabalho: 

1 – discordo fortemente; 

2 - discordo quase fortemente; 

3 - discordo fracamente; 

4 – nem concordo nem discordo; 

5 – concordo fracamente; 

6 – concordo quase fortemente; e 

7 – concordo fortemente. 

Cabe salientar que no cabeçalho onde estão as instruções para o preenchimento das 

respostas do questionário, estão contempladas apenas as definições dos extremos da escala, ou 

seja, o significado do “1”e do “7”, seguindo  a metodologia de Parasuraman et al.(1988). No 

entanto, durante a sua aplicação foi definido também para os entrevistados o significado do 

número 4 (meio da escala). 

As dimensões propostas por Parasuraman et al. (1988) e utilizadas como base no 

questionário utilizado para a coleta dos dados nos clientes estão descritas a seguir, segundo 

Bateson & Hoffman (2001). 

• Itens tangíveis – são bidimensionais, por focar os equipamentos e instalações, como 

também os funcionários e materiais de comunicação de uma empresa; 

• Confiabilidade – reflete a consistência e o desempenho de uma empresa no tocante ao 

cumprimento de suas promessas e da prestação de serviços confiáveis; 

• Receptividade – diz respeito ao desejo e/ou disponibilidade e preparo dos funcionários 

para produzir o serviço; 
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• Segurança – trata-se da competência da empresa para prestar o serviço, da cortesia de seus 

funcionários na interação com o cliente e da certeza tida pelo cliente de que está livre de 

perigos, dúvidas e riscos; 

• Empatia – é a capacidade da empresa em entender as necessidades dos seus clientes e de 

tornar seus serviços acessíveis.  

De acordo com as adaptações feitas no questionário original descrito no Capítulo 3 deste 

trabalho, e separando por dimensões da qualidade o serviço a ser avaliado, tem-se a seguir as 

perguntas referentes às expectativas e às percepções utilizadas no questionário que avaliará a 

Empresa Estudo de Caso. O questionário completo encontra-se no Apêndice 1. 

• Dimensão tangível 

Expectativas: 

E1 - A Empresa Estudo de Caso deveria possuir tecnologia que possibilitasse a emissão de 

relatórios que fornecessem uma ampla visão dos níveis de serviços por ela prestados; 

E2 - A Empresa Estudo de Caso deveria obedecer a aspectos de ergonomia que 

proporcionassem o máximo conforto, desempenho e segurança às suas operadoras, como 

também oferecer programas de ginástica laboral; 

E3 - A Empresa Estudo de Caso, quanto à sua infra-estrutura no tocante a equipamentos de 

informática, softwares especializados e serviços de telecomunicações, deveria ser bem 

dimensionada para não comprometer a prestação do serviço; 

E4 – A Empresa Estudo de Caso deveria possuir tecnologia que disponibilizasse para suas 

operadoras as informações de cada cliente, registradas e armazenadas a partir de contatos 

anteriores, tornando cada novo contato mais satisfatório. 

Percepções: 

E1 - A Empresa Estudo de Caso possui tecnologia que possibilita a emissão de relatórios 

que fornecem uma ampla visão dos níveis de serviços por ela prestados; 
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E2 - A Empresa Estudo de Caso obedece a aspectos de ergonomia proporcionando máximo 

conforto, desempenho e segurança às suas operadoras, como também oferece programas de 

ginástica laboral; 

E3 - A Empresa Estudo de Caso, quanto à sua infra-estrutura no tocante a equipamentos de 

informática, softwares especializados e serviços de telecomunicações, é bem dimensionada 

para prestar um bom serviço; 

E4 – A Empresa Estudo de Caso possui tecnologia que disponibiliza para suas operadoras 

informações de cada cliente, registradas e armazenadas a partir de contatos anteriores, 

tornando cada novo contato mais satisfatório. 

• Dimensão confiabilidade 

Expectativas: 

E5 - A Empresa Estudo de Caso deveria desempenhar o serviço corretamente da primeira 

vez; 

E6 - O nível de serviço ofertado pela Empresa Estudo de Caso deveria ser sempre o mesmo, 

independentemente do número de clientes atendidos; 

E7 - A Empresa Estudo de Caso deveria manter seus registros atualizados; 

E8 - Quando a Empresa Estudo de Caso se compromete a fazer alguma coisa em 

determinado prazo, deveria fazê-lo; 

E9 – A Empresa Estudo de Caso deveria demonstrar um grande interesse em ajudar os 

clientes a resolver seus problemas. 

Percepções: 

E5 - A Empresa Estudo de Caso desempenha o serviço corretamente da primeira vez; 

E6 - O nível de serviço ofertado pela Empresa Estudo de Caso é sempre o mesmo 

independentemente do número de clientes atendidos; 

E7 - A Empresa Estudo de Caso mantém seus registros atualizados; 
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E8 - Quando a Empresa Estudo de Caso promete fazer alguma coisa em determinado prazo, 

ela faz; 

E9 - A Empresa Estudo de Caso demonstra um grande interesse em ajudar a resolver os 

problemas de seus clientes. 

• Dimensão receptividade 

Expectativas 

E10 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam realizar seus serviços com 

presteza; 

E11 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam possuir capacidade e 

conhecimento para prestar o serviço; 

E12 – As operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam oferecer informações precisas 

para sanar todas as dúvidas dos clientes; 

E13 – As operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam resolver os problemas dos 

clientes. 

• Receptividade 

Percepções 

E10 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso realizam seus serviços com presteza; 

E11 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso possuem capacidade e conhecimento para 

prestar o serviço; 

E12 – As operadoras da Empresa Estudo de Caso oferecem informações precisas para 

retirar todas as dúvidas dos clientes; 

E13 – As operadoras da Empresa Estudo de Caso resolvem os problemas dos clientes. 

• Dimensão segurança 

Expectativas: 

E14 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam ser corteses e gentis no 

atendimento aos clientes; 
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E15 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam transmitir confiança aos 

clientes; 

E16 - A Empresa Estudo de Caso deveria oferecer suporte adequado para que as suas 

operadoras executassem bem as suas tarefas; 

E17 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam manter a confidencialidade dos 

assuntos tratados em cada atendimento realizado.  

Percepções: 

E14 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso são corteses e gentis no atendimento aos 

clientes; 

E15 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso transmitem confiança aos clientes; 

E16 - A Empresa Estudo de Caso oferece suporte adequado para que as suas operadoras 

executem bem as suas tarefas; 

E17 - As operadoras da Empresa Estudo de Caso mantêm a confidencialidade dos assuntos 

tratados em cada atendimento realizado.  

• Dimensão empatia 

Expectativas: 

E18 – A Empresa Estudo de Caso deveria empregar operadoras que oferecessem 

atendimento customizado, respeitando as necessidades de cada cliente; 

 E19 - A Empresa Estudo de Caso deveria possuir horários de funcionamento convenientes 

para todos os clientes; 

E20 – As operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam se colocar no lugar do cliente 

procurando entender as suas necessidades específicas; 

E21 - A Empresa Estudo de Caso deveria ter como prioridade os interesses de seus clientes; 

E22 - A Empresa Estudo de Caso deveria se mostrar interessada pelas sugestões dos 

clientes. 
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Percepções: 

E18 - A Empresa Estudo de Caso emprega operadoras que oferecem atendimento 

customizado, respeitando as particularidades e necessidades da cada cliente; 

E19 - A Empresa Estudo de Caso possui horários de funcionamento convenientes para 

todos os clientes; 

E20 – As operadoras da Empresa Estudo de Caso se colocam no lugar do cliente 

procurando entender as suas necessidades específicas; 

E21 - A Empresa Estudo de Caso tem como prioridade os interesses de seus clientes; 

E22 - A Empresa Estudo de Caso se mostra interessada pelas sugestões dos clientes. 

Finalizando a abordagem feita nesta primeira parte do questionário, tem-se a pergunta 

relativa às dimensões da qualidade em serviço (Parasuraman et al.1988), cujo objetivo é o de 

identificar qual destas dimensões são as mais importantes para os clientes da Empresa Estudo de 

Caso. Foi utilizada a escala Likert de cinco pontos no qual tem-se a seguinte equivalência: 

1 – sem importância; 

2 – pouco importante; 

3 – indiferente; 

4 – importante; 

5 – muito importante.  

Ressalta-se que no cabeçalho onde estão as instruções para o preenchimento das respostas 

destas perguntas, estão contempladas apenas as definições dos extremos da escala. No entanto, 

durante a sua aplicação foi definido para os entrevistados também o significado do número 3 

(meio da escala). A pergunta completa encontra-se no questionário no Apêndice 1 deste trabalho. 

4.1.1.2 Segunda parte do questionário 

Esta segunda parte foi elaborada utilizando perguntas abertas, que segundo Lakatos & 

Marconi (2002), são também chamadas de livres ou não-limitadas, por permitir ao informante 

responder livremente, usando sua própria linguagem, e emitir opiniões. De acordo ainda com 
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esses autores, essas perguntas permitem investigar mais profundamente e precisamente o tema 

abordado. 

As perguntas foram estruturadas para coletar informações sobre o que os entrevistados 

entendiam de cada dimensão da qualidade em serviços (Parasuraman et al.1988), como também a 

sua opinião sobre o que era uma empresa que prestava serviços de excelência. Por fim foi 

deixado um campo livre para o entrevistado fazer considerações, críticas e sugestões sobre o 

assunto. Estas perguntas encontram-se no Apêndice 2. 

4.1.2 Questionário para a Empresa Estudo de Caso 

O questionário aplicado na Empresa Estudo de Caso mantém a mesma estrutura daquele 

aplicado nos clientes. A principal diferença está apenas no tipo de questão respondida. Enquanto 

os clientes respondem acerca de suas expectativas e percepções, a empresa responde apenas às 

questões relativas a expectativa. Este questionário encontra-se no Apêndice 3 deste trabalho. 

4.1.3 Realização do pré-teste do questionário para os clientes 

Depois de cumprida a primeira etapa para a coleta de dados, faz-se necessária a realização 

do pré-teste com o objetivo de averiguar a validade do instrumento antes ser aplicado na amostra 

definitiva. Para Marconi & Lakatos (2002), o pré-teste deve ser aplicado em populações com 

características semelhantes, mas nunca naquela que será objeto do estudo. Aqueles autores 

evidenciam a sua importância ao afirmar que os questionários podem conter perguntas subjetivas, 

mal formuladas, ambíguas ou de linguagem inacessível e a aplicação do pré-teste poderá 

evidenciar possíveis erros e dar ao entrevistador a possibilidade de reformular as falhas 

identificadas.  

Na pesquisa objeto deste trabalho, foi realizado o pré-teste com oito pessoas, onde duas 

delas tinham amplo conhecimento dos assuntos abordados no questionário, por se tratar de 

pessoas responsáveis pela contratação de serviços de call center para as suas respectivas 

empresas, sendo que não faziam parte do universo, por se tratarem de serviços de outra natureza. 

De acordo com as sugestões obtidas, foram efetuados os ajustes para a posterior aplicação com o 

público definitivo. As modificações se concentraram em alterar a escala utilizada na pergunta 

relativa à importância das dimensões da qualidade em serviços, em que, anteriormente, pedia-se 

para distribuir 100 pontos entre as cinco dimensões, sendo aquela de maior importância a que 

deveria receber o maior número de pontos. A outra alteração ocorreu na segunda pergunta da 
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dimensão tangível, na qual se acrescentou aos aspectos ergonômicos o programa de ginástica 

laboral.  

4.1.4 Seleção dos entrevistados e coleta dos dados nos clientes 

A pesquisa realizada neste trabalho abordou cinco clientes dentre os seis da Empresa 

Estudo de Caso, o que representa um quantitativo de 83,33 % do percentual de clientes desta 

empresa. Isso se deu pelo fato de que o sexto cliente iniciou a operação dos seus serviços 

somente há 4 meses, sendo, portanto, muito recente, e por orientação da própria Empresa Estudo 

de Caso, este deveria ser descartado para fins de pesquisas, por acreditarem que este sexto cliente 

não teria ainda como avaliar as dimensões quanto ao quesito percepção do serviço prestado.  

A pessoa escolhida para participar da entrevista em cada cliente pesquisado foi aquela que 

está diretamente responsável pela contratação dos serviços de call center junto à Empresa Estudo 

de Caso, como também a que faz o acompanhamento da prestação desse serviço. A coleta de 

dados se deu em fevereiro de 2006 nas dependências de cada empresa, com um tempo máximo 

para cada entrevista de aproximadamente 45 minutos, a qual foi agendada pela Empresa Estudo 

de Caso com antecedência mínima de três dias. 

As entrevistas foram efetuadas em salas reservadas com apenas a presença do entrevistador 

e do entrevistado e seguindo a seguinte ordem de realização: 

Apresentação dos objetivos da pesquisa; 

• Aplicação do questionário contendo as perguntas de expectativas e percepção; 

• Aplicação da pergunta que investiga a importância das dimensões da qualidade em 

serviços; 

• Aplicação das perguntas abertas sobre as dimensões da qualidade em serviços; 

• Aplicação da pergunta aberta sobre excelência na prestação de serviço; e por fim 

• Espaço para as considerações que o entrevistado julgar necessárias. 

4.1.5 Coleta dos dados na Empresa Estudo de Caso 

A entrevista para a coleta dos dados, com o questionário constante no Apêndice 3, foi 

realizada com o diretor de operações da Empresa Estudo de Caso, o qual é o responsável pelas 

diretrizes e políticas de prestação de serviço adotadas na operação da central de atendimento. Esta 
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entrevista ocorreu em 16/02/2005, com uma duração de aproximadamente uma hora e em sala 

reservada com apenas a presença do entrevistador e do entrevistado. A ordem de realização da 

entrevista foi idêntica à realizada com os clientes, exceto no espaço reservado para as 

considerações, visto que este espaço não faz parte do questionário. 

4.2 Análise dos resultados obtidos nos clientes 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos na coleta de dados realizada com os 

clientes corporativos da Empresa Estudo de Caso, o qual tem como objetivo identificar se 

existem lacunas ou Gaps entre suas percepções e expectativas com os serviços prestados por esta 

empresa, representado no modelo conceitual da qualidade de serviço (Parasuraman et al.1985), 

pelo Gap 5. De acordo ainda com Parasuraman et al.(1985), essas lacunas podem significar os 

pontos fortes da empresa, quando a percepção for maior que as expectativas dos respondentes, e 

os pontos fracos da empresa, quando a percepção for menor que as expectativas.  

Para efeito de análise destes dados, será mencionado o significado atribuído a cada nota da 

escala Likert, muito embora apenas os extremos desta escala estejam identificados no 

questionário aplicado aos clientes. Estes resultados serão mostrados por dimensão e por cliente, o 

que torna mais fácil a sua leitura e análise, conforme descrito a seguir. 

4.2.1 Dimensão tangível 

Com relação às respostas às questões sobre expectativa no que tange a esta dimensão, todos 

os clientes atribuíram nota 7,0 (concordam fortemente) para as perguntas. O que demonstra que 

mesmo sendo esta dimensão classificada por alguns clientes como sem importância ou 

indiferente, ainda assim, os aspectos tangíveis despertam expectativa máxima naqueles que 

contratam os serviços de uma empresa de call center. 

Quanto às respostas para as questões sobre as percepções dos clientes, foi possível verificar 

que: 

Questão 1 – no que se refere à emissão de relatórios que forneçam uma ampla visão dos 

níveis de serviços prestados pela Empresa Estudo de Caso: 

• Cliente 1 e Cliente 5 – concordam fracamente (esta nota vem a reforçar o comentário feito 

no campo de observações pelo Cliente 5 de que a Empresa Estudo de Caso deveria 

desenvolver uma forma mais prática de apresentação de seus relatórios) 
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• Cliente 2 – concorda quase fortemente com o item avaliado (a sugestão deste Cliente no 

campo de observações era que a elaboração ou consolidação dos relatórios deveria ser 

feita por pessoas que tivessem um melhor poder de síntese); 

• Cliente 3 – teve sua expectativa totalmente atendida; e 

• Cliente 4 – discorda quase fortemente (segundo este cliente, para que  a sua empresa 

possa usufruir dos dados recebidos, faz-se necessário que os relatórios sejam eficazes). 

Questão 2 – quanto à Empresa Estudo de Caso obedecer a aspectos de ergonomia e 

oferecer programas de ginástica laboral às suas operadoras: 

• Cliente 1 – concorda quase fortemente; 

• Cliente 2 – discorda fracamente (esta nota foi atribuída em função deste cliente achar que 

a Empresa Estudo de Caso não possuía programa de ginástica laboral); 

• Cliente 3 e Cliente 5 – indiferente (esta nota foi atribuída em função destes clientes não 

terem informações acerca do assunto); 

• Cliente 4 – não atribuiu nenhuma nota por não saber responder a pergunta. 

Questão 3 – no que se refere à infra-estrutura da Empresa Estudo de Caso no tocante a 

equipamentos de informática, softwares especializados e serviços de telecomunicações ser bem 

dimensionada: 

• Cliente 1, 2 e 3 – concordam fracamente (o Cliente 3 argumentou que algumas vezes tenta 

ligar para a central de atendimento e recebe tom de ocupado em seu telefone)  

• Cliente 4 – discorda fracamente (a nota atribuída por este cliente reforça o que foi dito no 

campo de observações de que a infra-estrutura tem sido um ponto gerador de inseguranças 

para o mesmo); 

• Cliente 5 – teve sua expectativa totalmente atendida. 

Questão 4 – no tocante à Empresa Estudo de Caso possuir tecnologia que possibilite o 

registro e armazenamento a partir de contatos anteriores: 

• Cliente 1 – concorda fracamente; 

• Cliente 2 e Cliente 5 – tiveram suas expectativas totalmente atendidas; 



Capítulo 4                                                              Análise das Expectativas e Percepções da Qualidade pelos Clientes 

90 

• Cliente 3 – discorda fortemente; 

• Cliente 4 – não respondeu a pergunta por achar que existem pendências de sua parte que 

impossibilitam a Empresa Estudo de Caso atender a este item; 

• Cliente 5 – tem sua expectativa totalmente atendida. 

4.2.2 Dimensão confiabilidade 

As notas atribuídas pelos clientes, no que se refere aos itens avaliados nesta dimensão, 

estão entre 6,0 (concordo quase fortemente) e 7,0 (concordo fortemente), o que demonstra 

coerência com a classificação feita por quatro desses clientes quando avaliaram como muito 

importante esta dimensão da qualidade em serviços. A seguir está descrita a distribuição destas 

notas por cliente e por pergunta com relação às suas expectativas. 

Questão 5 – Quanto à Empresa Estudo de Caso desempenhar o serviço corretamente da 

primeira vez: 

• Todos os clientes atribuíram nota 7,0 (concordam fortemente), exceto o Cliente 1 que 

concorda quase fortemente com o item;  

Questão 6 – No que se refere ao nível de serviço ofertado pela Empresa Estudo de Caso ser 

sempre o mesmo, independentemente do número de clientes atendidos: 

• Cliente 1 e 4 –  concordam quase fortemente; 

• Cliente 2, 3 e 5 -  têm expectativa máxima, ou seja, concordam fortemente com o item 

avaliado.  

Questão 7 – Quanto à Empresa Estudo de Caso manter seus registros atualizados: 

• Todos os clientes concordam fortemente com o item pesquisado, o que já era esperado, 

uma vez que as operadoras dependem constantemente de informações atualizadas para a 

correta prestação do serviço, principalmente o serviço de marcação de consultas/exames. 

 Questão 8 – No tocante à Empresa Estudo de Caso cumprir o prazo determinado: 

• Cliente 1, 2 e 4 - concordam quase fortemente; e 

• Cliente 3 e 5 –  concordam fortemente. 
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Questão 9 – Quanto à Empresa Estudo de Caso demonstrar um grande interesse em ajudar 

os clientes a resolver seus problemas: 

• Cliente 1e 2 - concordam quase fortemente; e 

• Cliente 3, 4 e 5 - concordam fortemente. 

Quanto às respostas para as questões sobre a percepção dos clientes no tocante a esta 

dimensão, observam-se: 

Questão 5 – Quanto à Empresa Estudo de Caso desempenhar o serviço corretamente da 

primeira vez: 

• Cliente 1 - concorda quase fortemente; 

• Cliente 2, 3 e 5 - concordam fracamente; 

• Cliente 4 - discorda quase fortemente 

Questão 6 – No que se refere ao nível de serviço ofertado pela Empresa Estudo de Caso ser 

sempre o mesmo, independentemente do número de clientes atendidos. 

• Cliente 1, 3 – concordam fracamente (a nota atribuída pelo Cliente 3 reflete com 

coerência a opinião expressada no campo de observações, pois, segundo ele, ao longo do 

dia, observam-se variações no nível de atendimento, principalmente se a demanda 

aumentar); 

• Cliente 2 e 5 - concordam quase fortemente; 

• Cliente 4 - discorda quase fortemente; 

Questão 7 – Quanto à Empresa Estudo de Caso manter seus registros atualizados: 

• Cliente 1- concorda fracamente; 

• Cliente 2 - concorda quase fortemente; 

• Cliente 3 – indiferente; 

• Cliente 4 – discorda fracamente (esta questão será discutida com o cliente); 

• Cliente 5 - tem sua expectativa totalmente atendida. 

Questão 8 – No tocante à Empresa Estudo de Caso cumprir o prazo determinado: 



Capítulo 4                                                              Análise das Expectativas e Percepções da Qualidade pelos Clientes 

92 

• Cliente 1 - concorda fracamente; 

• Cliente 2 – discorda fracamente; 

• Cliente 3 e 5 - concordam quase fortemente; 

• Cliente 4 – não respondeu à pergunta; 

Questão 9 – Quanto à Empresa Estudo de Caso demonstrar um grande interesse em ajudar 

os clientes a resolver seus problemas: 

• Cliente 1 - concorda fracamente; 

• Cliente 2, 3 e 5 – têm suas expectativas totalmente atendidas (salienta-se que o Cliente 3 é 

aquele que com o maior número de posições de atendimento contratadas à Empresa 

Estudo de Caso); 

• Cliente 4 – indiferente. 

4.2.3 Dimensão Receptividade 

Com relação às respostas sobre as questões que avaliaram a expectativa dos clientes no que 

tange a esta dimensão, os clientes atribuíram notas 6,0 (concorda quase fortemente) e 7,0 

(concordam fortemente) para a maioria das perguntas, o que já era de se esperar, pois em se 

tratando de uma central de atendimento, no qual a prestação do serviço acontece quase que 

exclusivamente através da operadora, os aspectos relacionados ao seu desempenho são 

fundamentais para o encontro de serviço. A exceção identificada está na resposta dos Clientes 3 e 

5 para pergunta 13.  A seguir estão as notas separadas por cliente. 

Questão 10 – Quanto às operadoras realizarem seus serviços com presteza: 

• Todos os clientes avaliaram com a nota 7,0 (concordam fortemente) – completamente 

esperado, pela própria natureza do serviço. 

Questão 11 – No que se refere à capacidade e conhecimento das operadoras para prestar o 

serviço: 

• Todos os clientes também avaliaram com a nota 7,0 (concordam fortemente) este item – 

nota também esperada, já que uma central de atendimento é muito dependente de pessoas, 

conforme já relatado, e como tal, a capacidade e o conhecimento dessas funcionárias são 
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fundamentais para o correto desempenho das atividades envolvidas na prestação desse 

serviço.     

Questão 12 – No que diz respeito às operadoras oferecerem informações precisas para 

sanar todas as dúvidas dos clientes: 

• Todos os clientes disseram que concordam fortemente, exceto o Cliente 1 que concorda 

quase fortemente com o item avaliado. 

Questão 13 – Quanto às operadoras resolverem os problemas dos clientes. 

• Clientes 1, 2 e 4 – concordam fortemente; 

• Clientes 3 e 5 – discordam fortemente com o item (esta resposta causa uma certa surpresa 

em se tratando do Cliente 3, pois a natureza de seus serviços, a exemplo da marcação de 

consultas/exames e da pesquisa de evasão de seus clientes, possui particularidades que 

pressupõem a resolução de problemas por parte da operadora durante a entrega do 

serviço).  

Quanto às respostas para as questões sobre a percepção dos clientes nesta dimensão, 

observam-se: 

Questão 10 – Quanto às operadoras realizarem seus serviços com presteza: 

• Cliente 1 - discorda fracamente; 

•  Cliente 2 - concorda quase fortemente; 

• Cliente 3 e 4 - concordam fracamente (esta resposta reforça as observações feitas pelo 

Cliente 3 no que tange  a uma maior supervisão das operadoras durante o encontro de 

serviço)  

•  Cliente 5 – tem sua expectativa totalmente atendida. 

Questão 11 – No que se refere à capacidade e conhecimento das operadoras para prestar o 

serviço: 

• Cliente 1 – indiferente; 

• Cliente 2 - concorda quase fortemente; 

• Cliente 3 - concorda fracamente; 
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• Cliente 4 - discorda fracamente; 

• Cliente 5 - tem sua expectativa totalmente atendida. 

Questão 12 – No que diz respeito às operadoras oferecerem informações precisas para 

retirar todas as dúvidas dos clientes: 

• Cliente 1 - concorda fracamente; 

• Cliente 2, e 3 - concordam quase fortemente; 

• Cliente 4 - indiferente; e 

• Cliente 5 - tem sua expectativa totalmente atendida.    

Questão 13 – Quanto às operadoras resolverem os problemas dos clientes. 

• Cliente 1, 2 - concordam quase fortemente; 

• Cliente 3 – indiferente; 

• Cliente 3 – concorda fracamente; e 

• Cliente 5 - tem sua expectativa totalmente atendida; 

4.2.4 Dimensão segurança 

No que se refere às notas atribuídas para as questões relacionadas com a expectativa dos 

clientes no que se refere a esta dimensão obteve-se os seguintes resultados: 

Questão 14 – Quanto à cortesia e gentileza das operadoras no atendimento aos clientes: 

Questão 15 – Quanto às operadoras transmitir confiança aos clientes; e 

Questão 16 – No tocante à Empresa Estudo de Caso oferecer suporte adequado para que as 

suas operadoras executem bem suas tarefas: 

• Todos os clientes possuem expectativa máxima quanto ao item avaliado, exceto o Cliente 

1 que respondeu concordar quase fortemente. Isto mostra coerência com a resposta dada 

por estes clientes no tocante à importância desta dimensão da qualidade em serviços. A 

indagação vem em função dos motivos que levaram o Cliente 1 a divergir dos demais, 



Capítulo 4                                                              Análise das Expectativas e Percepções da Qualidade pelos Clientes 

95 

uma vez que era esperado nesta dimensão unanimidade de expectativa máxima em todos 

os itens avaliados.  

Questão 17 – No que se refere às operadoras manter a confidencialidade dos assuntos 

tratados em cada atendimento realizado. 

• Todos os clientes possuem expectativa máxima quanto ao item avaliado. 

Para as respostas atribuídas à percepção dos clientes nesta dimensão, foram obtidos os 

seguintes resultados: 

Questão 14 – Quanto à cortesia e gentileza das operadoras no atendimento aos clientes: 

• Cliente 1 – concorda fracamente; 

• Cliente 2 e 3 – concordam quase fortemente; 

• Cliente 4 – indiferente; 

• Cliente 5 – tem sua expectativa totalmente atendida. 

Questão 15 – Quanto às operadoras transmitirem confiança aos clientes: 

• Cliente 1 e 2 – concordam fracamente; 

• Cliente 3 - concorda quase fortemente; 

• Cliente 4 - discorda quase fortemente; 

• Cliente 5 – tem sua expectativa totalmente atendida. 

Questão 16 – No tocante à Empresa Estudo de Caso oferecer suporte adequado para que as 

suas operadoras executem bem suas tarefas: 

• Cliente 1, 2 – têm suas expectativas totalmente atendidas; 

• Cliente 3 – Indiferente (cabe salientar que este cliente, que é o maior em número de 

posições de atendimento contratadas à Empresa Estudo de Caso, atribuiu esta nota por não 

saber responder ao item questionado). 

• Cliente 4 – indiferente; 
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• Cliente 5 – concorda fracamente (este cliente observou que o local o qual funciona a 

central de atendimento é um tanto quanto barulhento, em função de o espaço físico ser 

pequeno para o número de atendentes). 

Questão 17 – No que se refere às operadoras manter a confidencialidade dos assuntos 

tratados em cada atendimento realizado. 

• Cliente 1 – indiferente; 

• Cliente 2 – têm suas expectativas totalmente atendidas; 

• Cliente 3 e 5 – Indiferente ( a nota  atribuída por ambos os clientes se deu em função de 

não saberem responder ao item questionado); 

• Cliente 4 – concorda fracamente (esta nota vem em função do cliente achar o ambiente no 

qual a central de atendimento está instalada é muito barulhento, o que pode contribuir 

para uma menor confidencialidade na prestação do serviço). 

4.2.5 Dimensão empatia 

A seguir tem-se a avaliação feita pelos clientes para esta dimensão, com relação à 

expectativa: 

Questão 18 – Quanto à Empresa Estudo de Caso empregar operadoras que oferecessem 

atendimento customizado, respeitando as necessidades de cada cliente: 

• Cliente 1 – concorda fracamente (a nota atribuída para este item gera divergência em 

relação aos comentários feitos por este cliente quanto relata, em resposta à pergunta 

aberta, que uma empresa que presta serviços com excelência é aquela que reúne as 

características de uma empresa empática. Outro ponto importante e que causa surpresa 

quanto à nota atribuída é que a natureza do serviço prestado por este cliente necessita de 

uma conduta empática por parte das operadoras); 

• Cliente 2, 3, 4 e 5 – possuem a máxima expectativa. 

Questão 19 – No que se refere à Empresa Estudo de Caso possuir horários de 

funcionamento conveniente para todos os clientes 

• Cliente 1, 3 – concordam fortemente, ou seja, expectativa máxima; 
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• Cliente 2 – concorda quase fortemente; 

• Cliente 4 e 5 – concordam fracamente. 

Questão 20 – Quanto às operadoras da Empresa Estudo de Caso saber se colocar no lugar 

do cliente para entender as suas particularidades específicas: 

• Cliente 1 e 4 – concordam quase fortemente; 

• Cliente 2 e 5 – concordam fortemente; 

• Cliente 3 – Não possui nenhuma expectativa, ou seja, discorda fortemente deste item (a 

nota atribuída por este cliente sinaliza uma incoerência ou falta de entendimento da 

pergunta, pois a dimensão empatia foi classificada pelo mesmo como uma das mais 

importante dentre as cinco dimensões da qualidade); 

Questão 21 – No que se refere à Empresa Estudo de Caso ter como prioridade os interesses 

de seus clientes: 

• Cliente 1 – concorda quase fortemente; 

• Cliente 2, 3, 4 e 5 – concordam fortemente; 

Questão 22 – No que se refere à Empresa Estudo de Caso se mostrar interessada pelas 

sugestões dos clientes: 

• Cliente 1 – concorda quase fortemente; 

• Cliente 2, 3, 4 e 5 – possuem expectativa máxima ( resposta já esperada, pois em um 

cenário altamente competitivo, a empresa que não for aberta a aceitar sugestões de seus 

clientes, muito dificilmente se manterá no mercado). 

As respostas obtidas para esta dimensão, no que tange à percepção dos clientes, estão 

elencadas a seguir: 

Questão 18 – Quanto à Empresa Estudo de Caso empregar operadoras que oferecessem 

atendimento customizado, respeitando as necessidades de cada cliente: 

• Cliente 1 e 5 – têm suas expectativas totalmente atendidas; 

• Cliente 2 e 3 – concorda quase fortemente; 
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• Cliente 4 – discorda fracamente.  

Questão 19 – No que se refere à Empresa Estudo de Caso possuir horários de 

funcionamento conveniente para todos os clientes: 

• Cliente 1, 3 e 5 – têm suas expectativas totalmente atendidas; 

• Cliente 2 – concorda quase fortemente; 

• Cliente 4 – concorda fracamente.  

Questão 20 – Quanto às operadoras da Empresa Estudo de Caso saber se colocar no lugar 

do cliente para entender as suas particularidades específicas: 

• Cliente 1 – concorda fracamente; 

• Cliente 2 – concorda quase fortemente; 

• Cliente 3 – indiferente; 

• Cliente 4 – discorda fracamente; 

• Cliente 5 - tem sua expectativa totalmente atendida. 

Questão 21 – No que se refere à Empresa Estudo de Caso ter como prioridade os interesses 

de seus clientes: 

• Cliente 1, 3 e 5 - têm suas expectativas totalmente atendidas; 

• Cliente 2 - concorda quase fortemente; 

• Cliente 4 – indiferente. 

Questão 22 – No que se refere à Empresa Estudo de Caso se mostrar interessada pelas 

sugestões dos clientes: 

• Cliente 1, 3 e 5 - têm suas expectativas totalmente atendidas; 

• Cliente 2 - concorda quase fortemente; 

• Cliente 4 - discorda quase fortemente. 
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4.2.6 Importância das dimensões da qualidade 

As respostas dos clientes relativas à importância das cinco dimensões da qualidade em 

serviços estão contidas na tabela 4.1 descrita a seguir. Estas notas estão atribuídas por dimensão e 

por cliente. 

Tabela 4.1 - Avaliação dos clientes quanto à importância das cinco dimensões da qualidade em serviços. 

Dimensão Nota do 

Cliente 1 

Nota do 

Cliente 2 

Nota do 

Clente 3 

Nota do 

Cliente 4 

Nota do 

Cliente 5 

Somatório 

Tangível 1 3 3 4 5 16 

Confiabilidade 5 5 5 4 5 24 

Receptividade 4 4 4 3 4 19 

Segurança 3 5 4 5 4 21 

Empatia 2 4 5 3 4 18 

     Fonte: A autora (2006) 

Percebe-se claramente que a dimensão confiabilidade foi a mais pontuada, o que vem a 

confirmar as afirmações feitas por Lovelock & Wright (2001) de que esse é o fator mais 

importante na avaliação dos clientes. 

Observa-se que a dimensão segurança está classificada pelo Cliente 1 como indiferente, o 

que causa uma certa surpresa,  uma vez que  a natureza de seus serviços, que é  a orientação 

médica, exige aspectos desta dimensão que são fundamentais para o cliente final e que não 

devem ser negligenciados pela Empresa Estudo de Caso. Um aspecto interessante também 

observado na dimensão tangível é que apesar deste cliente ter avaliado a importância desta 

dimensão da qualidade com nota 1 (sem importância), as notas atribuídas para as questões 

relativas à sua expectativa foram a máxima, o que pode representar um possível não 

entendimento do significado desta dimensão. 

Outro ponto observado é que a dimensão tangível está pontuada como muito importante 

para o Cliente 5, o que torna coerente a sua avaliação, uma vez que no campo disponível para 

observações, esta foi a única dimensão relatada por este cliente como aquela merecedora de 

atenção por parte da Empresa Estudo de Caso,  

Por fim, cabe aqui registrar que os clientes 2 e 5, que terceirizam com a Empresa Estudo de 

Caso basicamente o mesmo serviço, que é a pesquisa de satisfação, avaliaram a importância das 
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dimensões da qualidade de maneira bem parecida um com o outro, tendo inclusive a presença de 

poucos Gaps 5 do modelo da qualidade em serviços Parasuraman et al.(1985). Quanto aos 

Clientes 3 e 4 que também terceirizam com a Empresa Estudo de Caso basicamente o mesmo 

serviço, que é a marcação e confirmação de consultas/exames, observa-se situação similar àquela 

descrita para os clientes 2 e 5 quanto à importância das dimensões da qualidade. No entanto, não 

se pode dizer o mesmo quanto à presença do Gap 5 do modelo conceitual da qualidade em 

serviços Parasuraman et al.(1985), onde o número total de Gaps observados para o Cliente 3 foi 

de apenas cinco, enquanto que para o Cliente 4 este resultado foi de quinze Gaps, o que os 

tornam bastante divergente um do outro.  

Após o somatório das notas atribuídas pelos clientes, tem-se o seguinte resultado geral, em 

ordem decrescente de importância das dimensões da qualidade em serviços. 

Primeiro lugar: Confiabilidade; 

Segundo lugar: Segurança; 

Terceiro lugar: Receptividade; 

Quarto lugar: Empatia; 

Quinto lugar: Tangíveis. 

4.2.6 Significado das dimensões da qualidade 

A seguir, encontra-se descrita a opinião de cada cliente acerca de seu entendimento sobre as 

dimensões da qualidade em serviços. Estas opiniões foram resumidas a partir das respostas 

abertas, que retratam os sentimentos de cada cliente entrevistado. 

Dimensão tangível 

Para Bateson & Hoffman (2001), esta dimensão é representada por itens que são 

bidimensionais, por focar os equipamentos e instalações, como também os funcionários e 

materiais de comunicação de uma empresa. Para os clientes da Empresa Estudo de Caso esta 

dimensão significa: 

• Cliente 1 – “representa a acessibilidade dos clientes à Empresa Estudo de Caso e a 

flexibilidade desta empresa em aceitar novas tecnologias, inclusive aquelas que são de 

propriedade de seus clientes”. Pode-se observar que o cliente confunde esta dimensão 
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com a empatia, a partir do momento em que menciona o termo acessibilidade. Entretanto, 

define corretamente os tangíveis quando aborda a tecnologia utilizada pela empresa; 

• Cliente 2 – já este cliente entende que os tangíveis são “os relatórios enviados pela 

Empresa Estudo de Caso como também, a sua base de clientes”; 

• Cliente 3 – possui idéia semelhante à do Cliente 2. “Esta dimensão é representada pelos 

relatórios enviados pela Empresa Estudo de Caso”; 

• Cliente 4 – para este cliente, esta dimensão é “a tecnologia e a infra-estrutura utilizada 

pela Empresa Estudo de Caso”; 

• Cliente 5 – tem a idéia de que “tangível é a tecnologia utilizada pela Empresa Estudo de 

Caso e os relatórios enviados pela mesma”. 

Observa-se que os clientes possuem o domínio da definição desta dimensão da qualidade 

em serviços, exceto o Cliente 1, cuja definição se aproxima bem mais da dimensão empatia. 

Dimensão confiabilidade 

Bateson & Hoffman (2001) defendem a idéia de que a confiabilidade reflete a consistência 

e o desempenho de uma empresa no tocante ao cumprimento de suas promessas e da prestação de 

serviços confiáveis. Para os clientes da Empresa Estudo de Caso, esta dimensão pode ser definida 

como: 

• Cliente 1 – “representa a certeza de que o que foi acordado será cumprido”.  

• Cliente 2 – “confiabilidade são informações fornecidas com fidedignidade e segurança”; 

• Cliente 3 – “honestidade e segurança nas informações prestadas pela Empresa Estudo de 

Caso”; 

• Cliente 4 – “é representada pelo conhecimento do serviço prestado pela Empresa Estudo 

de Caso, a segurança na transmissão da informação, como também na solução dos 

problemas dos clientes”; 

• Cliente 5 – “a atenção disponibilizada pela Empresa Estudo de Caso aos seus clientes”. 

Verifica-se que no tocante a esta dimensão, os clientes também demonstram conhecer o seu 

significado, com exceção do Cliente 5, que apresentou características que definem melhor a 
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dimensão empatia, visto que uma empresa pode ser extremamente atenciosa com os seus clientes 

sem que com isso possua consistência e bom desempenho quanto aos serviços prestados. 

Dimensão receptividade 

Diz respeito ao desejo e/ou disponibilidade e preparo dos funcionários para produzir o 

serviço (Bateson & Hoffman, 2001). Para os clientes da Empresa Estudo de Caso a dimensão 

receptividade significa: 

• Cliente 1 – “é representada por uma empresa que está aberta para os problemas dos 

clientes, que fornece soluções customizadas e que possui funcionários dispostos a estar 

próximos dos clientes”; 

• Cliente 2 – “significa ouvir e se adequar às necessidades e expectativas dos seus clientes e 

que possuam flexibilidade de serviços”; 

• Cliente 3 – “para este cliente esta dimensão significa interagir com o cliente procurando 

entender as suas necessidades”; 

• Cliente 4 – “a receptividade é traduzida através de uma empresa de fácil acesso, aberta a 

ouvir sugestões e que possua uma equipe de funcionários preparados para prestar o 

serviço”; 

• Cliente 5 – “esta dimensão está caracterizada por uma empresa que esteja disponível no 

momento necessário para ouvir e dar andamento às necessidades de seus clientes”. 

Como pode ser observada, a dimensão receptividade foi a que mais apresentou a inserção 

de características de outra dimensão em sua definição, neste caso a empatia. Entretanto, não se 

observam Gaps significativos na avaliação feita por estes clientes entre as expectativas e o 

desempenho da Empresa Estudo de Caso para esta dimensão, exceto o Cliente 4, que com já foi 

descrito, apresentou resultados totalmente diferentes dos demais. 

Dimensão segurança 

Quanto ao significado desta dimensão, Bateson & Hoffman (2001) afirmam tratar-se da 

competência da empresa para prestar o serviço, da cortesia de seus funcionários na interação com 

o cliente e da certeza tida pelo cliente de estar livre de perigos, dúvidas e riscos. Para os clientes 

entrevistados, esta dimensão pode ser definida como: 
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• Cliente 1 – para este cliente esta dimensão pode ser dividida em duas definições. “A 

primeira delas diz respeito à segurança no trato das informações recebidas através dos 

clientes. A outra definição está relacionada com a segurança do serviço prestado pela 

empresa”.  

• Cliente 2 – este cliente define “segurança como o sigilo das informações, como também o 

seu repasse com fidedignidade”; 

• Cliente 3 – “o significado desta dimensão está vinculada aos funcionários que 

representam a empresa”; 

• Cliente 4 – para este cliente “segurança é ter a certeza do funcionamento do serviço 

contratado, tanto nos aspectos relacionados à tecnologia, como com os aspectos 

relacionados ao pessoal de contato com o cliente. Outra definição dada pelo mesmo é que 

segurança representa a certeza de que o que foi contratado será cumprido”; 

• Cliente 5 – segurança é para este cliente “a certeza de que os dados serão tratados de 

forma ética e as informações mantidas em sigilo”. 

Esta dimensão também foi definida por alguns clientes de forma coerente ao apresentado 

por Bateson & Hoffman (2001), entretanto, é aceitável, e até certo ponto esperado, não se ter 

unanimidade de respostas com a literatura em todas as definições, como, por exemplo, o Cliente 

3, que define bem mais as características da dimensão receptividade do que a dimensão segurança 

e o Cliente 4 que introduz em sua definição características da dimensão confiabilidade.  

Dimensão empatia 

Esta dimensão é definida por Bateson & Hoffman (2001), como a capacidade da empresa 

em entender as necessidades dos seus clientes e de tornar seus serviços acessíveis.  

• Cliente 1 – significa para este cliente “perceber as necessidades dos clientes e ter 

sensibilidade na prestação do serviço”; 

• Cliente 2 – para este cliente, “a empatia pode ser representada por uma empresa que se 

coloca no lugar do cliente percebendo o que ele deseja. Este cliente salienta que a empatia 

deve ser praticada tanto nos clientes que contratam o serviço da Empresa Estudo de Caso, 

como para aqueles que acessam a central de atendimento desta empresa”; 
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• Cliente 3 – “significa uma relação de abertura entre cliente e fornecedor de serviço, como 

também conhecimento do negócio do cliente”; 

• Cliente 4 – no tocante à dimensão empatia, o cliente relata que pode ser caracterizada 

“por uma empresa que tenha o acesso fácil, seja aberta a sugestões e pró-ativa com as 

necessidades dos seus clientes”; 

• Cliente 5 – A opinião deste cliente é que “a empatia está representada através de uma 

empresa que entende o negócio do cliente para poder atuar de forma correta”. 

Esta foi a dimensão que apresentou melhor definição por parte de todos os clientes da 

Empresa Estudo de Caso, demonstrando o conhecimento de suas características por parte dos 

clientes. Um aspecto importante a ser observado é que esta foi a dimensão que apresentou o 

menor Gap entre expectativa e desempenho quanto aos serviços prestados pela Empresa Estudo 

de Caso. 

4.2.7 Definição dos clientes da Empresa Estudo de Caso do que seja uma empresa que 

presta serviço com excelência 

A seguir será descrita a opinião de cada cliente da Empresa Estudo de Caso, no tocante a 

esta pergunta: 

• Cliente 1 – para este cliente, uma empresa que presta serviço com excelência “é aquela 

que atende à demanda de seus clientes, superando sua expectativas e ofertando novas 

soluções baseadas no conhecimento dos negócios destes clientes”; 

• Cliente 2 – a definição deste cliente parte da premissa de que “prestar serviço com 

excelência é sinônimo de uma empresa que preza pelas informações fornecidas aos seus 

clientes, pela qualidade dos produtos e serviços disponibilizados ao mercado e que tem 

excelência e presteza no atendimento”; 

• Cliente 3 – este cliente responde a esta pergunta argumentado que “uma empresa que 

pratique as cinco dimensões da qualidade abordadas no questionário, estará prestando 

serviços com excelência”; 
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• Cliente 4 – este define a excelência de uma empresa “a partir do momento em que ela 

tenha eficiência no serviço prestado e que some todas as características das cinco 

dimensões da qualidade”; 

• Cliente 5 – ”prestar serviços com excelência é característica da empresa que ofereça 

tecnologia adequada, que tenha um atendimento indiscutível, que esteja disponível a ouvir 

e resolver os problemas dos clientes e que seja ética e transparente”.  

Percebe-se que todos os clientes da Empresa Estudo de Caso fizeram referência, direta ou 

indiretamente, às dimensões da qualidade em serviço como características fundamentais para 

uma empresa que queira prestar serviços com excelência, demonstrando assim, que as perguntas 

abordadas durante a entrevista tiveram um direcionamento correto, confirmando a sua validade 

para mensurar a qualidade percebida por estes clientes quanto aos serviços prestados pela 

Empresa Estudo de Caso.  

4.2.8 Comentários feitos pelos clientes da Empresa Estudo de Caso no campo disponível 

para observações 

A seguir encontram-se as observações registradas pelos clientes da Empresa Estudo de 

Caso no que diz respeito à prestação do serviço.  

• Cliente 1 – não fez nenhum comentário; 

• Cliente 2 – este cliente salientou a importância de que os relatórios sejam elaborados com 

uma maior síntese dos assuntos abordados; 

• Cliente 3 – A sua percepção é de que estão existindo falhas no atendimento das 

operadoras e isto pode está relacionado com a falta de treinamento ou com a falta de um 

maior acompanhamento por parte da supervisora da célula. O cliente fez questão de 

registrar que a atual supervisora é uma excelente funcionária, no entanto, pelo 

crescimento do número de clientes atendidos, esta funcionária não mais consegue assumir 

todas as funções e necessita de uma auxiliar. Outro ponto observado por este cliente é que 

o nível de serviço não está uniforme ao longo do dia e varia, principalmente, com o 

aumento do número de clientes a serem processados. 

• Cliente 4 – este cliente ressalta que o ambiente no qual a central de atendimento está 

instalada é muito barulhento, o que prejudica a confiabilidade dos assuntos tratados 
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durante o atendimento. Outra questão que mereceu destaque por parte do cliente está 

relacionada com a insegurança da infra-estrutura provida pela Empresa Estudo de Caso. 

Por fim, o absenteísmo das operadoras também é um fator preocupante para o mesmo, já 

que interfere de forma substancial no número de clientes processados por dia. Uma 

observação que o cliente fez questão de relatar é que as operadoras da Empresa Estudo de 

Caso não podem ser integralmente responsabilizadas pela avaliação feita no questionário, 

já que existem algumas ferramentas de trabalho utilizadas pelas mesmas, a exemplo do 

sistema de marcação de consultas, que necessitam de atualização, e que cuja 

responsabilidade é deste cliente. 

• Cliente 5 – este cliente também relata que o espaço físico no qual a central de 

atendimento está instalada é muito pequeno, o que impossibilita uma melhor condição de 

trabalho para as operadoras. Chama a atenção para que os aspectos ergonômicos sejam 

observados, se é que a Empresa Estudo de Caso já não o faz. Por fim, o cliente sugere que 

a Empresa Estudo de Caso desenvolva um formato de relatório que seja de mais fácil 

elaboração, minimizando assim o trabalho que esta própria empresa tem para a confecção 

do mesmo.  

4.3 Análise dos resultados obtidos na Empresa Estudo de Caso 

Neste tópico serão apresentados os resultados obtidos na coleta de dados realizada com a 

Empresa Estudo de Caso, cujo objetivo é identificar a percepção da gerência desta empresa 

quanto às expectativas de seus clientes, representado no modelo conceitual da qualidade em 

serviço (Parasuraman et al. 1985) pelo Gap 1. As notas atribuídas pelos clientes estão na tabela 

4.2 descrita a seguir. Na primeira coluna da esquerda está descrito o número da questão avaliada. 

Nas duas colunas seguintes estão, respectivamente, a nota atribuída pela Empresa Estudo de Caso 

para a sua percepção quanto às expectativas do Cliente 1 e a nota atribuída pelo Cliente 1 no 

tocante à sua própria expectativa quanto ao serviço prestado por essa empresa, e assim 

sucessivamente para as demais colunas. 
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Tabela 4.2 - Notas atribuídas pela EEC às expectativas dos clientes versus as notas dos clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora (2006) 

A seguir encontram-se descritas as respostas obtidas pela Empresa Estudo de Caso para o 

significado de cada dimensão da qualidade em serviços. 

Dimensão tangível 

• “Esta dimensão reflete a parceria com o cliente (que pode ser mensurada); os aspectos 

visuais, destacando-se os mobiliários e relatórios emitidos”. 

Dimensão confiabilidade 

• “Significa necessariamente cumprir com o acordado; não criar expectativas falsas acerca 

do serviço a ser prestado e possuir operadoras que tenham capacidade de realizar o 

atendimento”. 

Dimensão receptividade 

• “É representada através da abertura que a empresa cria para sugestões e críticas oriundas 

de sua base de cliente; é estar atenta e aberta à implantação de novas tecnologias e 

funcionalidades que venham a ajudar os seus clientes, como também o compromisso em 

Dimensão Questão Nota da 
EEC para 
cliente 1

Nota do 
cliente 1

Nota da 
EEC para 
cliente 2

Nota do 
cliente 2

Nota  da 
EEC para 
cliente 3

Nota do 
cliente 3

Nota da 
EEC para 
cliente 4

Nota do 
cliente 4

Nota da 
EEC para 
cliente 5

Nota do 
cliente 5

Tangível 1 6 7 7 7 6 7 6 7 7 7
Tangível 2 7 7 4 7 6 7 6 7 4 7
Tangível 3 7 7 4 7 7 7 7 7 4 7
Tangível 4 7 7 3 7 6 7 6 7 3 7
Confiab. 5 7 6 6 7 7 7 7 7 7 7
Confiab. 6 7 6 6 7 7 7 7 6 6 7
Confiab. 7 7 7 6 7 6 7 7 7 5 7
Confiab. 8 7 6 7 6 7 7 7 6 7 7
Confiab. 9 7 6 7 6 7 7 7 7 6 7
Receptiv. 10 7 7 6 7 6 7 6 - 6 7
Receptiv. 11 7 7 5 7 7 7 7 7 5 7
Receptiv. 12 7 6 5 7 6 7 7 7 5 7
Receptiv. 13 7 7 3 7 7 1 7 7 3 1
Segurança 14 7 6 6 7 7 7 7 7 5 7
Segurança 15 7 6 3 7 7 7 7 7 2 7
Segurança 16 7 6 6 7 7 7 7 7 6 7
Segurança 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Empatia 18 7 5 5 7 7 7 7 7 4 7
Empatia 19 7 7 3 6 7 7 7 7 2 5
Empatia 20 7 6 7 7 7 1 7 6 7 7
Empatia 21 7 6 6 7 6 7 6 7 6 7
Empatia 22 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7
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resolver os seus problemas”. Como pode se observar, a empresa também confundiu as 

características da dimensão receptividade com a da dimensão empatia. 

Dimensão segurança 

• “Esta dimensão pode ser caracterizada através de uma empresa que garanta o controle aos 

seus sistemas de informações; que possua mecanismos de auditora, a exemplo da 

monitoria realizada pela supervisão durante a prestação do serviço no call center e uma 

supervisão dedicada a cada célula de atendimento”; 

Dimensão empatia 

• “Pode ser caracterizada por uma empresa receptiva, que transmita uma imagem positiva e 

que garanta, através de uma efetiva supervisão, que as suas operadoras tenham uma 

atitude positiva e alegre no atendimento ao cliente”.  

A seguir serão comentados os resultados obtidos quanto à percepção da gerência da 

Empresa Estudo de Caso quanto às expectativas de seus clientes, representado no modelo 

conceitual da qualidade em serviço (Parasuraman et al. 1985) pelo Gap 1, conforme descrito na 

tabela 4.2. 

Observa-se que para os Clientes 1 e 4 a Empresa Estudo de Caso demonstra perceber as 

suas expectativas. No tocante ao Cliente 3, o maior desta empresa, registra-se apenas a presença 

de dois Gaps. Outro ponto importante e que merece destaque é que para a dimensão escolhida 

como a mais importante pelos os clientes, que é a confiabilidade, a empresa demonstra conhecer 

a expectativa de todos os seus clientes, comprovando a inexistência do Gap 1 (Parasuraman et al. 

1985). Os resultados obtidos em cada dimensão serão descritos mais detalhadamente a seguir. 

4.3.1 Dimensão tangível 

Esta dimensão foi avaliada no questionário aplicado, através das questões 1 a 4. Observa-se 

pelas divergências encontradas entre a avaliação da Empresa Estudo de Caso e a dos clientes 2 e 

5, que esta empresa não conhece as expectativas destes clientes no tocante a esta dimensão 

avaliada, gerando assim a presença do Gap1 do modelo conceitual da qualidade em serviço 

(Parasuraman et al. 1985). Este Gap, segundo Grönroos (2003), significa que a gerência percebe 

erradamente as expectativas do cliente. Tal fato pode ser ainda mais confirmado a partir da 

diferença observada entre as notas atribuídas por estes clientes e a da Empresa Estudo de Caso no 
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tocante à importância desta dimensão. No ponto de vista daqueles que representam a Empresa 

Estudo de Caso, os tangíveis não são importantes para estes clientes, no entanto, percebe-se que 

eles classificam esta dimensão com notas 3 (nem sem importância nem muito importante) e 5 

(muito importante) respectivamente. 

      4.3.2 Dimensão confiabilidade 

Esta dimensão foi avaliada através das questões 5 a 9 no questionário aplicado. Nesta 

dimensão, observa-se a uniformidade entre a percepção de Empresa Estudo de Caso e a dos seus 

clientes, tanto no que se refere às expectativas, como na importância desta dimensão, 

demonstrando a inexistência do Gap1 no modelo conceitual da qualidade em serviço 

(Parasuraman et al. 1985).   

4.3.3 Dimensão receptividade 

A avaliação da receptividade foi realizada através das questões de 10 a 13 no questionário 

aplicado à Empresa Estudo de Caso. No tocante a esta dimensão, observa-se situação semelhante 

àquela descrita anteriormente para a dimensão tangível, ou seja, a existência do Gap 1 

(Parasuraman et al. 1985), entre as expectativas da Empresa Estudo de Caso e os Clientes 2 , 3 e 

5 no que se refere à questão de número 13, na qual é indagada se as operadoras da Empresa 

Estudo de Caso deveriam resolver os problemas de seus clientes. Este Gap fica ainda mais 

confirmado em relação aos Clientes 2 e 5 com a diferença de notas atribuídas por eles e a 

Empresa Estudo de Caso quanto a importância desta dimensão da qualidade em serviços, o que 

demonstra a necessidade desta empresa em direcionar esforços no sentido de entender melhor as 

expectativas dos clientes 2, 3 e 5.  

4.3.4 Dimensão segurança 

Através das questões de 14 a 17 contidas no questionário, foi feita a avaliação desta 

dimensão da qualidade em serviços, na qual pode-se considerar que de maneira geral a Empresa 

Estudo de Caso percebe de forma correta as expectativas de seus clientes. Entretanto, um aspecto 

merece ser mencionado.Trata-se de uma única divergência observada entre as avaliações da 

Empresa Estudo de Caso e a dos clientes 2 e 5, verificada na questão 15, que se referente às 

operadoras transmitirem confiança aos clientes. Os clientes avaliaram as suas expectativas com a 

nota máxima, no entanto a Empresa Estudo de Caso pontuou esta questão com a nota 3 
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(indiferente ) e a nota 2 (sem importância) respectivamente.  Cabe aqui mais uma vez a 

recomendação de procurar entender melhor essas expectativas junto aos clientes mencionados.   

 4.3.5 Dimensão empatia 

A avaliação da dimensão empatia foi realizada através das questões de 18 a 22 no 

questionário aplicado à Empresa Estudo de Caso. Mesmo sendo esta uma das dimensões que 

apresentou mais itens com divergências entre a Empresa Estudo de Caso e os seus clientes, pode-

se considerar, de forma geral, a inexistência de Gap1 (Parasuraman et al. 1985), para a maior 

parte das respostas dos entrevistados. Observam-se diferenças de expectativa para os clientes 2 e 

5 na pergunta 19, que trata do horário de funcionamento conveniente para todos os clientes. Já na 

questão de número 18, na qual deseja-se avaliar se as operadoras deveriam oferecer atendimento 

individualizado respeitando as particularidades e necessidades de cada cliente, observa-se a 

presença do Gap 1. Tal fato pode acontecer em função da Empresa Estudo de Caso achar que, 

uma vez que o serviço prestado para estes clientes é o de pesquisa de satisfação, não há como 

particularizar esta pesquisa para cada cliente processado. Outra questão na qual observou-se falta 

de percepção por parte da empresa, refere-se à  pergunta de número 20 em relação ao Cliente 3, 

na qual é questionado se as operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam se colocar no lugar 

do cliente para entender as suas particularidades específicas. A Empresa Estudo de Caso atribuiu 

nota máxima ao item, enquanto este cliente atribuiu nota 1 (discordo fortemente) para sua 

expectativa, o que causa uma certa surpresa, uma vez que a natureza do serviço do cliente 3, a 

exemplo da marcação/confirmação de consultas/exames e a pesquisa de evasão, sugerem a 

necessidade de operadoras empática para uma melhor prestação do serviço.  

4.3.6 Importância das dimensões da qualidade 

A avaliação da Empresa Estudo de Caso no tocante à importância das cinco dimensões da 

qualidade em serviços está contida na tabela 4.3 descrita a seguir. Esta avaliação foi feita 

observando as particularidades e necessidades de cada cliente da Empresa Estudo de Caso no que 

se refere à prestação do serviço. Os principais comentários acerca das diferenças sobre a 

avaliação da Empresa Estudo de Caso e a dos seus clientes, foram realizados no item anterior 

deste trabalho. 
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Tabela 4.3 - Avaliação da EEC quanto à importância das cinco dimensões da qualidade em serviço 

Dimensão Nota para 

Cliente 1 

Nota para 

Cliente 2 

Nota para 

Cliente 3 

Nota para 

Cliente 4 

Nota para 

Cliente 5 

Somatório 

 

Tangível 4 1 3 3 1 12 

Confiabilidade 5 5 5 5 5 25 

Receptividade 5 1 5 5 1 17 

Segurança 5 4 4 5 4 22 

Empatia 5 5 3 4 5 22 

  Fonte: A Autora (2006) 

4.3.2 Definição da Empresa Estudo de Caso do que é uma empresa que presta serviço com 

excelência 

De acordo com as informações obtidas durante a entrevista, para a Empresa Estudo de Caso 

“prestar serviços com excelência significa uma empresa que tenha o somatório das características 

das cinco dimensões da qualidade em serviços e a capacidade de direcionar esforços no sentido 

de desenvolver estas dimensões de acordo com as necessidades de cada cliente”. 

Como se pode observar, esta simples definição dada pela Empresa Estudo de Caso 

demonstra uma coerência com o sugerido na literatura. Porter (1989) relata que a estratégia 

adotada pela empresa, na qual define que valor deseja oferecer e a quem, leva à vantagem 

competitiva. Assim, a Empresa Estudo de Caso sugere focar nas dimensões que satisfaçam a 

necessidade de seus clientes e não em todas elas, demonstrando entender que a direção correta a 

ser seguida deve ser, conforme descrito por Gianesi & Corrêa (1994), focar as suas habilidades 

no conjunto de prioridades competitivas que sejam valorizadas pelo mercado alvo.  

4.4 Resumo do capítulo 

Este capítulo abordou as etapas para a coleta de dados e a análise dos resultados, tanto nos 

clientes da Empresa Estudo de Caso como na própria empresa. 

O questionário adotado para a pesquisa com os clientes da Empresa Estudo de Caso, que 

teve como objetivo analisar o Gap 5 do  modelo proposto por Parasuraman et al.(1988),  foi 

dividido em duas partes. A primeira delas utilizou como base as dimensões propostas 

originariamente por esses autores para a elaboração das perguntas relativas à expectativa e 

percepção sobre os serviços prestados por essa empresa. A segunda parte é composta de seis 
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perguntas abertas, a qual permite investigar mais profundamente o tema abordado, e de um 

espaço reservado para críticas e sugestões acerca dos serviços prestados. Já o questionário 

aplicado à Empresa Estudo de Caso, cujo objetivo era analisar o Gap 1 do  modelo proposto por 

Parasuraman et al.(1988), se diferenciou no tipo de questão respondida. Enquanto os clientes 

responderam sobre suas expectativas e percepções, a Empresa Estudo de Caso respondeu apenas 

as questões relativas às expectativas. Outra diferença é que o espaço reservado para críticas e 

sugestões acerca dos serviços prestados não está presente neste instrumento. 

O pré-teste para averiguar a validade do instrumento foi realizado com oito pessoas que não 

faziam parte do universo e alterado em função das sugestões obtidas.  

Uma vez definido o instrumento, este foi então aplicado em cinco clientes corporativos dos 

seis pertencentes à Empresa Estudo de Caso.  

De maneira geral, a análise dos resultados obtidos a partir das respostas dos clientes da 

Empresa Estudo de Caso demonstraram que a dimensão confiabilidade é a mais importante para 

esses. A dimensão tangível, apesar de ter sido classificada como sem importância, foi avaliada 

com máxima expectativa e requer uma atenção maior por parte da Empresa Estudo de Caso. 

Quanto à percepção da gerência da Empresa Estudo de Caso no que se refere às expectativas dos 

seus clientes, de modo geral, verificou-se um certo conhecimento por parte dessa empresa, 

principalmente na dimensão confiabilidade. Já em alguns itens das demais dimensões, a Empresa 

Estudo de Caso demonstrou não conhecer as expectativas de seus clientes.  Outro dado obtido 

com a pesquisa diz respeito ao perfeito entendimento por parte da Empresa Estudo de Caso 

quanto aos conceitos referenciados na literatura. Para essa empresa, o direcionamento adotado 

deve ser no sentido de desenvolver as dimensões da qualidade de acordo com as necessidades de 

cada cliente. 

No próximo capítulo será feita a análise das lacunas existentes nos dados obtidos com a 

pesquisa realizada com os clientes e com a Empresa Estudo de Caso e proporá ações no sentido 

de corrigir estas lacunas. 
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5 AÇÕES A SEREM TOMADAS 

Este capítulo tem por objetivo analisar as lacunas existentes entre as expectativas e a 

percepção dos clientes no que diz respeito aos serviços prestados pela Empresa Estudo de Caso e 

propor um plano de ação, cujo objetivo é corrigir estas lacunas e aumentar a qualidade percebida 

por parte destes clientes.  

5.1 Análise das lacunas obtidas nos clientes 

A tabela 5.1, descrita a seguir, evidencia as lacunas ou Gaps obtidas a partir da diferença 

entre as notas atribuídas às percepções e aquelas atribuídas às expectativas dos clientes no tocante 

aos serviços prestados pela Empresa Estudo de Caso, após a apuração dos dados obtidos durante 

a aplicação do questionário, as quais estão representadas no modelo conceitual da qualidade em 

serviço (Parasuraman et al.1985), pelo Gap 5.  

Na primeira coluna da esquerda, encontram-se as dimensões da qualidade em serviços. Na 

coluna seguinte, tem-se o número das questões contidas no questionário descrito no Apêndice 1. 

As demais colunas contêm as lacunas ou Gaps referentes à avaliação de cada cliente. 

Dentro desta tabela encontram-se alguns números destacados representando as lacunas que 

serão contempladas com indicação de correção no plano de ação. Segundo Grönroos (2003), o 

nível de qualidade de um dado serviço depende da estratégia da empresa e das expectativas dos 

clientes para os quais os serviços são destinados. Para esse autor, esses dois fatores dependem um 

do outro. Existem prestadores de serviços que têm como estratégia ser o melhor do mercado e 

atender a clientes que exigem um excelente serviço. Entretanto, a estratégia de outra empresa 

pode ser prestar serviços de qualidade menor que a primeira, a um preço mais baixo, para um 

grupo de clientes menos exigentes. A estratégia adotada pela Empresa Estudo de Caso é que 

somente a partir de valores de lacunas superiores a 2 é que devem ser propostas ações corretivas 

para as mesmas. 
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Tabela 5.1 - Demonstração das lacunas entre expectativa e percepção dos clientes da EEC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fonte – A autora (2006) 

5.2 Plano de ação 

De acordo com afirmações de Oliveira (2005), o aspecto mais importante para a efetiva 

integração dos planejamentos de uma empresa com a sua estrutura organizacional é uma 

adequada interligação entre os projetos e os planos de ação, os quais preocupam-se com a 

concentração das especialidades (recursos humanos, tecnologia, marketing, informática, logística 

etc) identificadas por meio das atividades de cada projeto.   

Segundo Galvão & Mendonça (1996), para que um processo possa realizar a saída desejada 

pelos clientes é necessário conhecer este processo, sabendo exatamente o que entra, de quem 

vem, o que sai e para onde vai. A técnica mais indicada de acordo ainda com esses autores é 

chamada de 5W1H que significa: What (que/qual), Who (quem), When (quando), Why (por que) e 

How (como), que é o plano de ação. 

Dimensão Questão Gap Cliente 1 Gap Cliente 2 Gap Cliente 3 Gap Cliente 4 Gap Cliente 5
Tangível 1 -2 -1 0 -5 -2
Tangível 2 -1 -4 -3 - -3
Tangível 3 -2 -2 -2 -4 0
Tangível 4 -2 0 -6 - 0
Confiab. 5 -2 -2 -2 -5 -2
Confiab. 6 -1 -1 -2 -4 -1
Confiab. 7 -2 -1 -3 -4 0
Confiab. 8 -1 -3 -1 - -2
Confiab. 9 -1 0 0 -3 0
Receptiv. 10 -4 -1 -2 -2 0
Receptiv. 11 -3 -1 -2 -4 0
Receptiv. 12 -1 -1 -1 -3 0
Receptiv. 13 -1 -1 3 -2 0
Segurança 14 -1 -1 -1 -3 0
Segurança 15 -1 -2 -1 -5 0
Segurança 16 0 0 -3 -3 -2
Segurança 17 -3 0 -3 -2 -3
Empatia 18 0 -1 -1 -4 0
Empatia 19 0 -1 0 -2 0
Empatia 20 -1 -1 3 -3 0
Empatia 21 0 -1 0 -3 0
Empatia 22 0 -1 0 -5 0
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Para Falconi (1996), os planos de ação colocam o gerenciamento em movimento. Esse 

autor advoga ainda que para cada meta traçada deverá haver um plano de ação correspondente. 

Este trabalho propõe um plano de ação 5W1H para cada cliente da Empresa Estudo de 

Caso que identificou, após entrevista realizada, lacunas a serem corrigidas no serviço prestado 

por essa empresa. Para a elaboração destes planos, levou-se em consideração o valor do Gap 

existente entre a expectativa e a percepção do cliente sobre o serviço prestado pela Empresa 

Estudo de Caso e a importância atribuída (muito importante, importante e indiferente) a cada 

dimensão da qualidade em serviço. O valor deste Gap, para efeito de ação corretiva, será maior 

que dois, segundo a estratégia adotada pela Empresa Estudo de Caso, conforme descrito 

anteriormente.  

A nomenclatura adotada no plano de ação contido neste trabalho possui as seguintes 

definições: 

• Ações – significa o que deve ser corrigido ou melhorado pela Empresa Estudo de Caso, 

ou melhor, o objetivo a ser alcançado; 

• Etapas – os passos que deverão ser seguidos para realizar a ação ou ações definidas; 

• Razão – indica a justificativa para se efetuar cada etapa definida; 

• Prazo – tempo necessário para concluir a etapa definida; 

• Responsável – pessoa ou grupo de pessoas que estarão incumbidos de realizar cada etapa; 

• Procedimento – significa como será executada cada etapa descrita no plano de ação; 

• Local – onde será executada cada etapa.  

Para as dimensões consideradas pelos clientes como “muito importante” e “importante”, as 

ações propostas em cada plano de ação consideram um período de curto prazo para a sua 

conclusão. Para as classificadas como indiferentes, as etapas poderão ser concluídas em médio 

prazo. Entretanto, como as ações indicadas em todos os planos de ação são relativamente simples, 

considerou-se que para a conclusão de cada etapa que compõe estas ações seria necessário apenas 

um período de tempo considerado como de curto prazo.   

Por questões de confidencialidade e solicitação da Empresa Estudo de Caso, os valores 

financeiros envolvidos para a correção das lacunas encontradas não serão apresentados nos 
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respectivos planos de ação, sendo este o motivo pelo qual o modelo adotado neste trabalho é o 

5W1H e não o 5W2H, que adiciona o componente How Much (quanto) aos demais já descritos 

anteriormente para o plano 5W1H.  

5.2.1 Plano de ação para o Cliente 1 

Para reduzir o Gap e melhorar a qualidade percebida dos serviços prestados pela EEC ao 

Cliente 1, foi elaborado um plano de ação descrito a seguir nesta seção, composto por duas ações, 

divididas em oito e duas etapas respectivamente. Este plano possui ações simples e de fácil 

implementação, isto se deve ao fato de que a qualidade percebida pelo Cliente 1, de forma geral, 

não requer mudanças significativas na maneira com a Empresa Estudo de Caso entrega seus 

serviços. 

Estas ações contemplam primeiramente a dimensão de receptividade, classificada pelo 

cliente como “muito importante” e em seguida a dimensão segurança, classificada como 

“indiferente” (“nem muito importante” e “nem sem importância”). Esta classificação foi utilizada 

como parâmetro para determinar o tempo de execução de cada etapa a ser efetuada. Assim, todas 

as etapas propostas neste plano de ação serão executadas em curto prazo, conforme já descrito 

anteriormente, e tiveram a concordância da Empresa Estudo de Caso quanto ao seu cumprimento. 

Para a dimensão receptividade, o Gap se deu em função das operadoras não estarem 

realizando seus serviços com presteza, como também sem capacidade e conhecimento para 

prestar os serviços. No que se refere à dimensão segurança, o Gap se deu em função da 

confidencialidade dos assuntos tratados por parte das atendentes durante cada atendimento. 

Assim, as três lacunas apontadas por este cliente dizem respeito ao desempenho/conduta 

das operadoras, e como poderá ser observado neste e em outros planos de ação contidos neste 

trabalho, uma das etapas sugeridas para a correção destas lacunas foi a criação de um sistema de 

recompensas por atingimento de metas de qualidade, visando com isso a incentivar o 

desempenho pautado na observância de aspectos voltados para a qualidade dos serviços 

prestados. Este sistema de avaliação terá três componentes que deverão se somar para gerar o 

desempenho total das operadoras. São eles: um componente meramente estatístico, voltado para a 

observância da assiduidade, atraso e tempo de pausa de cada operadora; um outro componente 

oriundo da avaliação feita pelo cliente final e que, neste caso, será obtido através de pesquisa 

realizada no dia seguinte ao serviço prestado pela operadora e, por fim, o componente que 
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considera o resultado obtido através da monitoria.  Em todo o plano de ação, esta é a etapa que 

levará mais tempo para a sua conclusão, mas mesmo assim, ainda será considerada como de curto 

prazo. 

Ação 1: Incentivar as operadoras a realizar seus serviços com presteza, capacidade e 

conhecimento. 

Etapa 1.1) Tornar as operadoras cientes dos padrões de qualidade perseguidos pela EEC. 

  Razão: incentivar a cultura de prestação de serviços com qualidade; 

Prazo: 40 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerente de Recursos Humanos; 

Procedimentos: 

• Elaborar manual contendo a política de qualidade perseguida pela EEC; 

• Distribuir estes manuais com as operadoras e demais funcionários. 

 Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 1.2) Intensificar a atuação da supervisão no sentido de estimular e apoiar 

comportamentos voltados para receptividade na prestação dos serviços. 

  Razão: corrigir as falhas no momento em que elas ocorram; 

  Prazo: imediato; 

  Responsável: Supervisora; 

Procedimento: realizar monitorias e orientar a operadora quando necessário; 

  Local: Central de Atendimento. 

Etapa 1.3) Criar uma área específica para monitoria e treinamento que atuará em conjunto 

com a supervisão 

Razão: monitorar a prestação dos serviços com maior freqüência e realizar 

treinamentos;  

  Prazo: 50 dias; 

  Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 



Capítulo 5                                                                                                                                   Ações a Serem Tomadas 

118 

 Procedimento: Recrutar e selecionar profissionais com experiência no 

desempenho destas atividades; 

  Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 1.4) criar ações de endomarketing específicas para a observância da qualidade na 

dimensão receptividade 

Razão: auxiliar o processo de absorção dos conceitos da qualidade na prestação do 

serviço; 

  Prazo: 40 dias; 

Responsável: Supervisora, Gerência de Recursos Humanos e Técnico em 

Informática; 

 Procedimento: 

• Desenvolver e colocar no monitor utilizado por cada operadora 

recomendações voltadas para esta dimensão da qualidade. Estas 

recomendações devem aparecer neste monitor tão logo a operadora se 

conecte a sua posição de atendimento; 

• Confeccionar cartazes e renová-los periodicamente com ações voltadas 

para a qualidade nesta dimensão e fixar nos principais pontos desta célula 

de serviço. 

Local: Área de Tecnologia da Informação e Central de Atendimento. 

Etapa 1.5) Criar sistema de avaliação. 

Razão: Estimular o trabalho em equipe e avaliar o desempenho das operadoras e 

supervisoras; 

Prazo: 150 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimentos: 

• Elaborar um sistema de avaliação para a supervisão no qual a obtenção de 

suas metas esteja vinculada à obtenção das metas por parte das operadoras; 
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• No tocante às operadoras, elaborar sistema que contemple três aspectos: 

1 – Os estatísticos, referentes à assiduidade, atraso e tempo de pausa; 

2 – Monitoria realizada durante o encontro de serviço; 

3 – Pesquisa feita com o cliente final.  

• Divulgar os padrões de desempenho a serem atingidos, a fim de tornar os 

funcionários cientes do que a empresa espera deles. 

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 1.6) Revisar a atual pesquisa aplicada junto ao cliente final 

Razão: melhor direcionar a pesquisa para as dimensões da qualidade em serviços; 

Prazo: 60 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimento: formular as perguntas a serem aplicadas ao cliente final, 

contemplando aspectos das dimensões receptividade, segurança e empatia; 

   Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 1.7) Criar sistema de recompensa para as operadoras e supervisoras. 

Razão: reconhecer e estimular os bons serviços prestados; 

Prazo: 150 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimento: Criar percentuais de recompensas financeiras para a obtenção das 

metas especificadas. Em se tratando da supervisão, o recebimento destes 

percentuais estará vinculado ao alcance das metas especificadas por todas as 

operadoras que compõem a célula.                                                                                                

Local: Diretoria de Operações 

Etapa 1.8) Intensificar os programas formais de feedback dos serviços prestados pelas 

operadoras. 

Razão: ajudar no processo de desenvolvimento profissional das operadoras; 
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Prazo: 60 dias; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: realizar reunião semanal utilizando como objeto de debate e 

aprendizagem a gravação feita em cada encontro de serviço, na qual podem-se 

encontrar aspectos positivos e negativos deste encontro, como também utilizar o 

resultado obtido a partir da monitoria; 

Local: Central de Atendimento. 

Ação 2: Desenvolver nas operadoras o senso de importância para a confidencialidade 

dos assuntos tratados durante a prestação do serviço 

Etapa 2.1) Intensificar a atuação da supervisão no sentido de desestimular comportamentos 

e ações que levam à quebra do sigilo dos assuntos tratados na prestação do serviço 

Razão: corrigir as atitudes que levem à falha indesejada; 

  Prazo: imediato; 

  Responsável: Supervisora; 

Procedimento: Supervisionar a célula de serviço de maneira mais intensa, 

evitando que fichas contendo informações dos clientes sejam esquecidas sobre 

mesas, impressoras ou equipamento de fax, como também evitar os comentários 

sobre as informações trocadas durante a prestação do serviço; 

Local: Central de Atendimento 

Etapa 2.2) Criar ações de endomarketing que enfatizem a necessidade da confidencialidade 

durante e após a prestação dos serviços 

Razão: criar uma cultura orientada para a prestação de serviços com segurança; 

Prazo: concomitantemente com a etapa 1.4 deste plano de ação; 

  Responsável: Supervisora e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimento: confeccionar cartazes com as principais condutas a serem 

adotadas para o alcance deste objetivo. Esses cartazes deverão ser fixados nos 

principais pontos desta célula de serviço; 
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Local: Central de Atendimento.  

5.2.2 Plano de ação para o Cliente 2 

Para reduzir os dois Gap’s relacionados ao Cliente 2, foi elaborado um plano de ação 

composto por duas ações, divididas em uma e três etapas respectivamente. 

A seguir, nesta seção, encontra-se este plano de ação, o qual tem por objetivo melhorar a 

qualidade percebida no tocante à dimensão confiabilidade e tangíveis dos serviços prestados pela 

Empresa Estudo de Caso, considerada pelo cliente como “muito importante” e “indiferente” (nem 

“muito importante” e “nem sem importância”), respectivamente.  

Para a dimensão confiabilidade, a ação referenciada neste plano diz respeito à melhoria do 

planejamento quanto ao cumprimento dos prazos, a qual contempla apenas uma etapa, que deve 

ser implantada de imediato por não exigir maiores procedimentos para a sua realização.  

Quanto à dimensão tangível, o Gap identificado se deu em função da falta de um programa 

de ginástica laboral para as operadoras do Call Center. Assim, a sugestão para a solução deste 

Gap está na implantação deste programa e cujas etapas envolvidas até a sua conclusão 

encontram-se também descritas neste plano de ação. Salienta-se que a implantação deste 

programa de ginástica laboral contemplará todas as atendentes da central de atendimento e não 

apenas aquelas que trabalham na célula de prestação de serviço do Cliente 2.  

Ação 1: Melhorar o planejamento no tocante ao cumprimento de prazos 

Etapa 1.1) Controlar a execução diária dos serviços. 

Razão: manter os prazos acordados; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: definir a produtividade diária com o responsável pela entrega do 

serviço; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 2: Instituir programa de ginástica laboral 

Etapa 2.1) Contratar profissionais capacitados para a aplicação do programa de ginástica 

laboral. 
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Razão: garantir a correta realização dos exercícios; 

Prazo: 30 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimento: realizar processo seletivo; 

Local: Área de Recursos Humanos 

Etapa 2.2) Divulgar a data de implantação deste programa. 

  Razão: mostrar a preocupação da EEC com os aspectos de ergonomia; 

Prazo: 5 dias; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: comunicar oficialmente aos clientes o assunto. 

Local: Diretoria de Operações 

Etapa 2.3) Garantir a aplicação diária do programa. 

             Razão: minimizar os efeitos causados pelos movimentos repetitivos; 

Prazo: continuamente; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: elaborar a programação de paralisações das operadoras, de modo a 

não comprometer a prestação dos serviços.  

Local: Diretoria de Operações. 

5.2.3 Plano de ação para o Cliente 3 

Para o Cliente 3, o plano foi elaborado para reduzir o Gap identificado através de seis 

ações. Para as cinco primeiras ações, foi contemplada uma etapa para cada uma delas. Já para a 

sexta ação, três etapas foram propostas.  

Este plano de ação encontra-se descrito a seguir, nesta seção, e tem como objetivo melhorar 

a qualidade percebida no tocante às dimensões confiabilidade, segurança e tangíveis, 

classificadas como “muito importante”, “importante” e “indiferente” (nem “muito importante” e 
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nem “sem importância”), respectivamente, pelo Cliente 3. O plano contém ações cujas etapas 

podem ser concluídas em curto prazo.  

Para reduzir o primeiro Gap, que se refere à dimensão confiabilidade, sugere-se a ação de 

melhorar o planejamento no tocante à atualização dos registros por parte da Empresa Estudo de 

Caso. Esta ação terá apenas uma etapa, que é a de entender melhor a necessidade do cliente, 

acarretando falta de tempo hábil para ser resolvida ou melhorada neste trabalho.  

A segunda, terceira e quinta ação, que se referem às dimensões segurança e tangível 

respectivamente, contemplam etapas que, para a melhoria das lacunas observadas, necessitam 

apenas de divulgação por parte da Empresa Estudo de Caso das atividades efetuadas pela mesma. 

Cabe aqui uma ressalva de que este é o cliente que possui o maior número de posições de 

atendimento contratadas à Empresa Estudo de Caso e não se pode permitir que por 

desconhecimento das atividades executadas pelo seu provedor de serviços, em função da falta de 

divulgação, o cliente não se sinta em condições de avaliar itens de qualidade fundamentais para a 

melhoria dos serviços prestados. 

Ainda com relação aos tangíveis, tem-se a quarta e sexta ação proposta.  O Gap que deu 

origem à quarta ação surgiu em função da Empresa Estudo de Caso não apresentar tecnologia que 

disponibilizasse às atendentes armazenar e registrar informações a partir de contatos anteriores 

com os clientes. Esta ação seguirá a mesma sugestão dada para aquela referente à confiabilidade, 

que é uma etapa para entender melhor a necessidade deste cliente, e que por falta de tempo não 

será resolvida ou melhorada neste trabalho.  

A sexta e última ação foi elaborada em função da falta de um programa de ginástica laboral 

para as operadoras da Central de Atendimento. A sugestão para a solução deste Gap está na 

implantação deste programa, que conforme já descrito anteriormente, contemplará todas as 

atendentes da central de atendimento e não apenas aquelas que trabalham na célula de prestação 

de serviço do Cliente 3.  

Ação 1: Melhorar o planejamento no tocante à atualização dos registros 

Etapa1.1) Entender melhor a necessidade do cliente. 

Razão: atuar corretamente na lacuna identificada; 

Prazo: imediato; 
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Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: agendar visita com o cliente e discutir o item avaliado; 

Local: Diretoria de Operações 

Ação 2: Divulgar para o cliente as atividades de suporte às operadoras do Call Center 

Etapa 2.1) Esclarecer todas as atividades que estão envolvidas para a garantia da entrega 

dos serviços prestados ao cliente. 

Razão: despertar a percepção do cliente quanto ao assunto; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: programar a visita do cliente à central de atendimento para melhor 

entender as atividades de apoio à entrega do serviço; 

Local: Central de Atendimento. 

Ação 3: Divulgar as ações tomadas pela EEC no que se refere à confidencialidade dos 

assuntos tratados em cada encontro de serviço 

Etapa 3.1) Mostrar termo de confidencialidade exigido às operadoras no ato de sua 

contratação, bem como as atividades executadas pela supervisão para garantir o cumprimento 

deste item. 

Razão: despertar a percepção do cliente quanto ao assunto; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: realizar visita ao cliente para divulgar essas ações; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 4: Possuir tecnologia que disponibilize para as atendentes informações 

provenientes de cada cliente obtidas em contatos anteriores 

Etapa 5.1) Entender melhor a necessidade do cliente. 

Razão: atuar melhor na lacuna identificada; 
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Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: agendar visita com o cliente e discutir o item avaliado; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 5: Divulgar as ações realizadas pela EEC no tocante ao conforto, desempenho e 

segurança das operadoras 

Etapa 4.1) apresentar a este cliente os aspectos ergonômicos aplicados na central de 

atendimento. 

Razão: despertar a percepção do cliente quanto ao assunto; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: promover a visita do cliente às instalações da central de 

atendimento; 

Local: Central de Atendimento. 

Ação 6: Instituir programa de ginática laboral  

Etapa 6.1) Contratar profissionais capacitados para a aplicação do programa de ginástica 

laboral. 

Razão: garantir a correta realização dos exercícios; 

Prazo: 30 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimento: realizar processo seletivo; 

Local: Área de Recursos Humanos. 

Etapa 6.2) Divulgar a data de implantação deste programa. 

  Razão: mostrar a preocupação da EEC com os aspectos de ergonomia; 

Prazo: 5 dias; 
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Responsável: Supervisora; 

Procedimento: comunicar oficialmente aos clientes o assunto. 

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 6.3) Garantir a aplicação diária do programa. 

  Razão: minimizar os efeitos causados pelos movimentos repetitivos; 

Prazo: continuamente; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: elaborar a programação de paralisações das operadoras, de modo a 

não comprometer a prestação dos serviços.  

Local: Diretoria de Operações 

5.2.4 Plano de ação para o Cliente 4 

A análise das respostas obtida para este cliente demonstrou um resultado bem diferente dos 

demais. Enquanto os outros clientes apresentaram Gaps em no máximo três dimensões, este 

apresentou em todas as dimensões avaliadas, dando origem, assim, ao plano de ação descrito 

nesta seção, cujo objetivo é melhorar a qualidade percebida no tocante às dimensões segurança, 

confiabilidade, tangíveis, empatia e receptividade, desde que os seus itens apresentem Gap 

superior a dois. Estas dimensões foram classificadas pelos clientes como “muito importante”, 

“importante” e “indiferente” (nem “muito importante” e nem “sem importância”), 

respectivamente. Para tal correção, 14 ações foram propostas. Tais ações apresentam etapas de 

acordo com a necessidade de cada uma delas para a sua solução. 

No plano de ação descrito a seguir nesta seção, poderá ser observado que para a dimensão 

segurança, empatia e receptividade, um dos Gap’s surgiu em função da falta de desempenho das 

operadoras e a principal ação proposta para corrigi-lo contempla a criação de um sistema de 

recompensas por atingimento de metas de qualidade. Este sistema possui uma diferença em 

relação ao proposto para o Cliente 1. Esta diferença está na avaliação feita com o cliente final, 

que não mais será no dia seguinte ao serviço prestado e sim, logo em seguida ao término do 

encontro de serviço. Neste caso, a operadora convidará o cliente a responder as perguntas da 

pesquisa de satisfação quanto ao serviço prestado. Caso o cliente aceite, esta ligação será 
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encaminhada para uma URA (unidade de resposta audível), que de acordo com Padilha & 

Matussi (2002), é um equipamento que tem a função de recepcionar as chamadas através de uma 

gravação inicial que direciona a ligação para uma árvore de opções, na qual o cliente tem a 

possibilidade de escolher dentre uma ou mais opções.  Os demais componentes do sistema de 

recompensas se manterão iguais aos já descritos para o Cliente 1. Salienta-se que este sistema de 

avaliação deverá ser implantado para todas as células que compõem a central de atendimento, e 

não apenas para  a que presta o serviço ao Cliente 4. Ainda no tocante à dimensão segurança, 

tem-se que a última lacuna observada refere-se à melhoria do suporte às operadoras da central de 

atendimento por parte da Empresa Estudo de Caso. Neste caso específico, a lacuna poderá se 

reduzida se esta empresa treinar o cliente na parte que lhe compete, contribuindo desta forma, 

para que este suporte não falte as operadoras. 

Dando continuidade à análise da dimensão empatia, outros dois Gap’s foram observados. O 

primeiro deles se deu em virtude da Empresa Estudo de Caso não estar demonstrando interesse 

pelas sugestões deste cliente e o outro se relaciona com a falta de prioridade por parte desta 

empresa no tocante aos interesses deste mesmo cliente. A sugestão para a redução deste Gap está 

diretamente relacionada à melhoria do relacionamento junto ao cliente, conforme descrito em seu 

plano de ação. 

Quanto à dimensão confiabilidade, mais uma lacuna observada se deu em função da falha 

quanto ao serviço prestado pela Empresa Estudo de Caso na primeira vez. A sugestão para a 

correção desta lacuna está na criação de uma área que auxilie a supervisão no atual processo de 

monitoria. Esta área será composta de uma funcionária que terá como atribuição realizar a 

monitoria das operadoras observando sua conduta nos aspectos de prestação de serviço e efetuar 

o treinamento quando necessário. É importante ressaltar que esta nova área também fará a 

monitoria das demais operadoras da central de atendimento, não se limitando apenas à célula 

responsável pelos serviços prestados ao Cliente 4. Outro Gap identificado nesta dimensão, refere-

se à manutenção do nível de serviço, independentemente do número de clientes processados. A 

sugestão proposta para esta correção contemplada neste plano de ação diz respeito à possível 

ampliação do número de operadoras de acordo com o nível de serviço contratualizado com o 

cliente. Ainda nesta mesma dimensão, tem-se um Gap similar àquele identificado para o Cliente 

3, no tocante à atualização dos registros por parte da Empresa Estudo de Caso. Tal Gap precisará 

ser mais investigado junto ao cliente para que as ações possam ser propostas, resultando em falta 
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de tempo hábil para ser resolvida ou melhorada neste trabalho. Por fim, a última lacuna 

observada nesta dimensão se refere à Empresa Estudo de Caso não demonstrar interesse em 

ajudar este cliente. Tal Gap poderá ser minimizado a partir de um melhor relacionamento junto 

ao cliente.  

Para a dimensão tangível, as etapas sugeridas para minimizar a lacuna detectada quanto a 

infraestrutura provida pela Empresa Estudo de Caso, contemplam a atuação em conjunto, tanto da 

Empresa Estudo de Caso como do Cliente 4, e poderão ser concluídas, em no máximo, 60 dias. 

Para o item em que se avaliam os relatórios emitidos pela Empresa Estudo de Caso, tem-se o 

maior Gap identificado pelo cliente. Neste caso, sugere-se que a Empresa Estudo de Caso 

pergunte ao Cliente 4 qual o conteúdo e formato do relatório que atende às suas necessidade, uma 

vez que os enviados atualmente, apesar de conter inúmeras informações, “não são eficazes”, 

segundo a resposta deste cliente. 

 Ação 1: Estimular e desenvolver nas operadoras o senso para serem corteses e gentis 

no atendimento 

Etapa 1.1) Tornar as operadoras cientes dos padrões de qualidade perseguidos pela EEC. 

Razão: incentivar a cultura de prestação de serviços com qualidade; 

Prazo: 40 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimentos: 

• Elaborar manual contendo a política de qualidade perseguida pela EEC; 

• Distribuir estes manuais com as operadoras e demais funcionários. 

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 1.2) Intensificar a atuação da supervisão no sentido de estimular e apoiar 

comportamentos voltados para a segurança dos serviços prestados. 

Razão: corrigir as falhas no momento em que elas ocorram; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 
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Procedimento: realizar monitorias e orientar a operadora quando necessário. 

Local: Central de Atendimento. 

Etapa 1.3) Criar uma área específica para monitoria e treinamento que atuará em conjunto 

com a supervisão. 

Razão: monitorar a prestação dos serviços com maior freqüência e realizar 

treinamentos; 

Prazo: 50 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimento: Recrutar e selecionar profissionais com experiência no 

desempenho destas atividades. 

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 1.4) Criar ações de endomarketing específicas para a observância da qualidade na 

dimensão segurança. 

Razão: auxiliar no processo de absorção dos conceitos de qualidade na prestação 

do serviço; 

Prazo: 40 dias; 

Responsável: Supervisora, Gerência de Recursos Humanos e técnico em 

informática; 

Procedimento: 

• Desenvolver e colocar no monitor utilizado por cada operadora 

recomendações voltadas para esta dimensão da qualidade. Estas 

recomendações devem aparecer em cada monitor tão logo a operadora se 

conecte a sua posição de atendimento; 

• Confeccionar cartazes com ações voltadas para a qualidade nesta dimensão 

e fixar nos principais pontos desta célula de serviço. Estes cartazes deverão 

ser renovados periodicamente com novas ações. 

Local: Área de Tecnologia da Informação e Central de Atendimento. 
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Etapa 1.5) Criar sistema de avaliação. 

Razão: Estimular o trabalho em equipe e avaliar o desempenho das operadoras e 

supervisoras; 

Prazo: 150 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimentos: 

• Elaborar um sistema de avaliação para a supervisão no qual a obtenção de 

suas metas esteja vinculada à obtenção das metas por parte das operadoras; 

• No tocante às operadoras, elaborar sistema que contemple três aspectos: 

1 – Os estatísticos, referentes à assiduidade, atraso e tempo de pausa; 

2 – Monitoria realizada durante o encontro de serviço; 

3 – Pesquisa feita com o cliente final.  

• Divulgar os padrões de desempenho a serem atingidos, a fim de tornar os 

funcionários cientes do que a empresa espera deles. 

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 1.6) Elaborar a pesquisa e aplicá-la junto ao cliente final 

Razão: avaliar a percepção do cliente quanto aos serviços prestados pelas 

operadoras da Central de Atendimento; 

Prazo: 150 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimentos: 

• Formular as perguntas a serem aplicadas ao cliente final, contemplando 

aspectos das dimensões receptividade, segurança e empatia; 

• Adquirir o equipamento URA (Unidade de Resposta Audível); 
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• Elaborar procedimentos para que, ao término de cada atendimento, o 

cliente seja convidado a responder à pesquisa de satisfação que será 

aplicada pela URA.  

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 1.7) Criar sistema de recompensa para as operadoras e supervisoras. 

Razão: reconhecer e estimular os bons serviços prestados; 

Prazo: 150 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimento: Criar percentuais de recompensas financeiras para a obtenção das 

metas especificadas. Em se tratando da supervisão, o recebimento destes 

percentuais estará vinculado ao alcance das metas especificadas por todas as 

operadoras que compõem a célula.                                                                                               

Local: Diretoria de Operações 

Etapa 1.8) Intensificar os programas formais de feedback dos serviços prestados pelas 

operadoras. 

Razão: ajudar no processo de desenvolvimento profissional das operadoras; 

Prazo: 60 dias; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: realizar reunião semanal utilizando como objeto de debate e 

aprendizagem a gravação feita em cada encontro de serviço, na qual podem-se 

encontrar aspectos positivos e negativos deste encontro, como também utilizar o 

resultado obtido a partir da monitoria; 

Local: Central de Atendimento. 

Ação 2: Estimular as operadoras a transmitirem confiança aos clientes 

Etapa 2.1) Realizar as etapas de 1.1 a 1.8 deste plano de ação. 

Razão: de acordo com os motivos descritos nas ações 1.1 a 1.8 deste plano de 

ação; 
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Prazo: concomitantemente com as datas descritas nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano 

de ação; 

Responsável: de acordo com os responsáveis descritos nas etapas 1.1 a 1.8 deste 

plano de ação; 

Procedimento: segundo os procedimentos descritos nas etapas 1.1 a 1.8 deste 

plano de ação; 

Local: de acordo com o local descrito nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano de ação. 

Etapa 2.2) Garantir que as atualizações de informações necessárias à prestação do serviço 

sejam imediatamente repassadas à operadora. 

Razão: evitar a insegurança da operadora por falta de informações atualizadas; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: treinar o cliente especificando as suas responsabilidades quanto à 

gestão da agenda de marcação de exames.                                                 

Local: Central de Atendimento. 

Ação 3: Melhorar o suporte às operadoras 

Etapa 3.1) Treinar o cliente. 

Razão: evitar a perda de tempo das operadoras com atividades que não sejam 

voltadas para o atendimento ao cliente; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Diretor de Operações e Supervisora; 

Procedimento: Mostrar a necessidade de uniformizar as informações providas 

pelos médicos que realizam os exames, como também suas responsabilidades 

quanto à gestão da agenda de marcação desses exames; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 4: Corrigir falhas do serviço prestado pela primeira vez 
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Etapa 4.1) Intensificar a atuação da supervisão no sentido de estimular e apoiar 

comportamentos voltados para a confiabilidade do serviço prestado. 

Razão: contribuir para que o serviço seja feito corretamente da primeira vez. 

Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: realizar monitorias e orientar a operadora tão logo aconteça a 

falha; 

Local: Central de Atendimento. 

Etapa 4.2) Garantir que tudo que foi acordado durante o encontro do serviço, por parte da 

operadora, seja confirmado com o cliente antes de finalizar este encontro. 

Razão: confirmar a entrega do serviço ao cliente.  

Prazo: imediato; 

Responsável: funcionária da nova área de monitoria geral; 

Procedimento: realizar monitorias e orientar a operadora tão logo aconteça a 

falha; 

Local: Área de Monitoria. 

Etapa 4.3) Intensificar os programas formais de feedback dos serviços prestados pelas 

operadoras da Central de Atendimento. 

Razão: de acordo com o motivo descrito na etapa 1.8 deste plano de ação. 

Prazo: concomitantemente com a data descrita na etapa 1.8 deste plano de ação; 

Responsável: de acordo com os responsáveis descritos na etapa 1.8 deste plano de 

ação; 

Procedimento: segundo o procedimento descrito na etapa 1.8 deste plano de ação; 

Local: de acordo com o local proposto na etapa 1.8 deste plano de ação. 

Ação 5: Manter o nível de serviço independentemente do número de clientes processados 

Etapa 5.1) Redefinir o padrão de atendimento em conjunto com o cliente. 
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Razão: minimizar erros de dimensionamento entre a demanda e a capacidade; 

Prazo: 30 dias; 

Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: estudar o quadro funcional versus a demanda projetada com o 

nível de serviço desejado; 

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 5.2) Redimensionar o número de operadoras e contratar, caso tenha identificado a 

necessidade. 

Razão: garantir o nível de serviço acordado; 

Prazo: 60 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerente de Recursos Humanos; 

Procedimento: contratar novas operadoras; 

Local: Área de Recursos Humanos. 

Ação 6: Manter a atualização dos registros 

Etapa 6.1) Entender melhor a necessidade do cliente. 

Razão: atuar de forma correta na necessidade do cliente; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: agendar visita com o cliente e discutir o item avaliado; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 7: Demonstrar interesse em ajudar o cliente 

Etapa 7.1) Fortalecer o relacionamento junto ao cliente. 

Razão: melhorar a percepção do cliente quanto ao item avaliado; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Diretor de Operações; 
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Procedimento: 

• Aumentar a agenda de visitas; 

• Discutir com o cliente para entender onde pode ajudar; 

• Planejar em conjunto com o cliente; 

• Envolver, sempre que possível, a presidência da EEC nos assuntos 

relacionados ao cliente. 

Local: Diretoria de Operações 

Etapa 7.2) Utilizar, de forma mais estruturada, as informações obtidas no CRM. 

Razão: estreitar o relacionamento; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: elaborar relatórios contendo sugestões ao cliente a partir dos 

resultados obtidos; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 8: Tornar os relatórios eficazes 

Etapa 8.1) Identificar que informações o cliente deseja receber nos relatórios enviados pela 

EEC. 

Razão: melhorar a percepção do cliente quanto aos relatórios enviados; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: planejar o modelo e o conteúdo das informações que estarão 

contidas nos relatórios, em conjunto com o cliente; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 9: Corrigir falhas de infra-estrutura de telecomunicações e Software 

especializado 

Etapa 9.1) Proceder às adequações técnicas de responsabilidade da EEC. 
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Razão: minimizar a indisponibilidade da prestação do serviço; 

Prazo: 60 dias; 

Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: providenciar contingência para o circuito de comunicação de 

dados que interliga a EEC ao sistema de marcação de consultas do cliente 4; 

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 9.2) Solicitar do cliente as adequações em seu sistema de marcação de consultas. 

Razão: minimizar a indisponibilidade da prestação do serviço; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: especificar formalmente as modificações necessárias a serem 

efetuadas pelo cliente; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 10: Demonstrar interesse pelas sugestões do cliente 

Etapa 10.1) Fortalecer o relacionamento. 

Razão: melhorar a percepção do cliente quanto ao interesse da EEC pelas suas 

sugestões; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: Ouvir e discutir as sugestões do cliente, argumentando 

embasadamente, caso não possa acatá-las integralmente; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 11: Estimular as operadoras a atender o cliente de forma customizada, 

entendendo as particularidades específicas de cada um 

Etapa 11.1) realizar as etapas 1.1 a 1.8 deste plano de ação, considerando que as ações de 

endomarketing devem ser direcionadas para a dimensão empatia. 
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Razão: de acordo com os motivos descritos nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano de 

ação; 

Prazo: concomitantemente com as datas descritas nos itens 1.1 a 1.8 deste plano 

de ação; 

Responsável: de acordo com os responsáveis descritos nas etapas 1.1 a 1.8 deste 

plano de ação; 

Procedimento: de acordo com os procedimentos descritos nas etapas 1.1 a 1.8 

deste plano de ação; 

Local: de acordo com o local descrito nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano de ação; 

Ação 12: Ter como prioridade os interesses do cliente 

Etapa 12.1) Fortalecer o relacionamento. 

Razão: melhorar a percepção do cliente quanto à prioridade dada pela EEC aos 

seus interesses; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: 

•   Intensificar o contato com o cliente; 

•   Gerenciar toda a cadeia de atividades voltadas para prestar o serviço a este 

cliente; 

•   Planejar em conjunto com o cliente para melhor atender suas necessidades. 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 13: Estimular as operadoras a ter capacidade e conhecimento para prestar o 

serviço 

Etapa 13.1) Realizar as etapas 1.1 a 1.8 deste plano de ação, considerando que as ações de 

endomarketing e a ação da supervisão devem ser direcionadas para a dimensão Receptividade. 
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Razão: de acordo com os motivos descritos nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano de 

ação; 

Prazo: concomitantemente com as datas descritas nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano 

de ação; 

Responsável: de acordo com os responsáveis descritos nas etapas 1.1 a 1.8 deste 

plano de ação; 

Procedimento: de acordo com os procedimentos descritos nas etapas 1.1 a 1.8 

deste plano de ação; 

Local: de acordo com o local descrito nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano de ação. 

Ação 14: Estimular as operadoras a oferecer informações precisas para retirar as 

dúvidas de todos os clientes 

Etapa 14.1) Realizar as etapas 1.1 a 1.8 deste plano de ação, considerando que as ações de 

endomarketing e a ação da supervisão devem ser direcionadas para a dimensão Receptividade. 

Razão: de acordo com os motivos descritos nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano de 

ação; 

Prazo: concomitantemente com as datas descritas nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano 

de ação; 

Responsável: de acordo com os responsáveis descritos nos itens 1.1 a 1.8 deste 

plano de ação; 

Procedimento: de acordo com os procedimentos descritos nas etapas 1.1 a 1.8 

deste plano de ação; 

Local: de acordo como local descrito nas etapas 1.1 a 1.8 deste plano de ação; 

Etapa 14.2) Garantir que as atualizações de informações necessárias à prestação do serviço 

sejam imediatamente repassadas às operadoras. 

Razão: evitar a divulgação de informações desatualizadas, por parte das 

operadoras, para o cliente; 

Prazo: imediato; 
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Responsável: Supervisora; 

Procedimento: treinar o cliente especificando as suas responsabilidades quanto ao 

repasse integral da agenda de marcação de exames, como também qualquer 

alteração nela ocorrida; 

Local: Diretoria de Operações. 

5.2.5 Plano de ação para o Cliente 5 

Para melhorar o Gap relacionado ao cliente 5, foi elaborado um plano de ação composto de 

três ações, e suas respectivas etapas, cujo objetivo é melhorar a qualidade percebida no tocante à 

dimensão tangível e à dimensão segurança, consideradas como “muito importante” e 

“importante”, respectivamente, por este cliente. Como podem ser observadas no plano de ação 

descrito nesta seção, duas das ações propostas para a correção dos Gaps identificados são 

exclusivamente de divulgação de atividades já praticadas atualmente pela Empresa Estudo de 

Caso, sendo, portanto, ações cujo tempo para a conclusão de suas etapas, quase que em sua 

totalidade, imediatas. Tais ações podem ser consideradas como de extrema simplicidade, mas são 

fundamentais e possivelmente, contribuirão para o aumento da percepção do cliente quanto ao 

item avaliado. A outra ação complementa a sugestão para a dimensão tangível e se refere à 

implantação do programa de ginástica laboral. 

Ação 1: Divulgar as ações realizadas pela EEC no que se refere ao conforto, 

desempenho e segurança das operadoras 

Etapa 1.1) Apresentar a este cliente os aspectos ergonômicos aplicados na central de 

atendimento. 

Razão: despertar a percepção do cliente quanto ao assunto; 

Prazo: imediato; 

Responsável: Diretor de Operações; 

Procedimento: promover a visita do cliente às instalações da central de 

atendimento; 

Local: Diretoria de Operações. 

Ação 2: Instituir programa de ginática laboral  
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Etapa 2.1) Contratar profissionais capacitados para a aplicação do programa de ginástica 

laboral. 

Razão: garantir a correta realização dos exercícios; 

Prazo: 30 dias; 

Responsável: Diretor de Operações e Gerência de Recursos Humanos; 

Procedimento: realizar processo seletivo; 

Local: Área de Recursos Humanos. 

Etapa 2.2) Divulgar a data de implantação deste programa. 

  Razão: mostrar a preocupação da EEC com os aspectos de ergonomia; 

Prazo: 5 dias; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: comunicar oficialmente aos clientes o assunto. 

Local: Diretoria de Operações. 

Etapa 2.3) Garantir a aplicação diária do programa. 

  Razão: minimizar os efeitos causados pelos movimentos repetitivos; 

Prazo: continuamente; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: elaborar a programação de paralisações das operadoras, de modo a 

não comprometer a prestação dos serviços.  

Local: Diretoria de Operações 

Ação 3: Divulgar junto ao cliente as ações tomadas pela EEC no que se refere à 

confidencialidade dos assuntos tratados durante a prestação do serviço 

Etapa 3.1) mostrar termo de confidencialidade exigido às operadoras no ato de sua 

contratação, bem como as atividades executadas pela supervisão para garantir o cumprimento 

deste item. 

Razão: despertar a percepção do cliente quanto ao assunto; 
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Prazo: imediato; 

Responsável: Supervisora; 

Procedimento: realizar visita ao cliente; 

Local: Diretoria de Operações. 

5.3 Considerações e sugestões adicionais 

As considerações e sugestões aqui descritas vêm em função da análise das respostas obtidas 

durante as entrevistas, tanto com a Empresa Estudo de Caso como com os seus clientes, e que não 

foram contempladas no plano de ação por não se enquadrarem dentro das premissas adotadas 

para elaboração dos mesmos. 

Inicialmente, é importante salientar que a dimensão empatia foi a que apresentou o menor 

Gap dentre as demais dimensões avaliadas, chegando este Gap a não existir para o Cliente 5.  

Para o Cliente 3, o item em que se avalia se as operadoras se colocam no lugar do cliente para 

entender as suas particularidades específicas, a qualidade foi avaliada como superior ao esperado. 

Cabe ainda ressaltar que esta qualidade superior foi percebida pelo cliente que possui o maior 

número de posições de atendimento contratadas à Empresa Estudo de Caso. O item no qual avalia 

se as operadoras da Empresa Estudo de Caso deveriam resolver os problemas dos clientes, e que 

se relaciona com a dimensão receptividade, também foi avaliado pelo mesmo cliente como de 

qualidade superior ao esperado.  

Outro aspecto observado com a pesquisa refere-se à dimensão receptividade. O Cliente 5 

não apresenta nenhum Gap entre suas expectativas quanto ao serviço prestado pela Empresa 

Estudo de Caso e o desempenho do serviço entregue pela mesma. Quanto ao Cliente 2, o Gap 

identificado em todos os itens desta dimensão é mínimo. É importante ressaltar, conforme já 

descrito anteriormente, que dentro desta análise de satisfação não está incluído o Cliente 4, por 

ter sido sua avaliação totalmente diferente das demais.  

Recomenda-se que a Empresa Estudo de Caso verifique a possibilidade de adaptar a atual 

sala de refeições para uma área de relaxamento ou descompressão das operadoras, já que o ruído 

no ambiente da central de atendimento foi atribuído pelos Clientes 4 e 5 como um aspecto que 

merece ser observado por esta empresa. Um outro ponto importante, e que merece uma possível 

alteração, está relacionado com a estrutura organizacional da Empresa Estudo de Caso. Como 
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pode ser observado em todos os planos de ação e no próprio organograma da empresa, descrito 

no primeiro capítulo deste trabalho, não existe um nível intermediário entre a diretoria de 

operações a as supervisoras do call center, ficando várias atividades de caráter operacional 

atribuídas a esta diretoria, o que a sobrecarrega e impede o seu direcionamento para os aspectos 

mais estratégicos do negócio. Sugere-se, desta forma, a contratação de uma supervisão geral, a 

qual ficaria responsável por todas as supervisoras e operadoras da central de atendimento.  

Outro ponto importante e que se tomou conhecimento após as pesquisas para se identificar 

a importância de cada dimensão da qualidade é que a Empresa Estudo de Caso necessita 

direcionar esforços no sentido de entender melhor as expectativas de seus clientes no tocante a 

algumas dessas dimensões, com o objetivo de minimizar a possibilidade de aparecimento do Gap 

5 do modelo conceitual da qualidade em serviço (Parasuraman et al.1985), contribuindo para que 

aquelas dimensões que já possuem este Gap possam ser minimizadas com o passar do tempo. 

Estas dimensões são: tangíveis para os Clientes 1, 2 e 5; receptividade para os Clientes 2 e 5 e 

empatia para o Cliente 1.  

Por fim, a última sugestão dada à Empresa Estudo de Caso é que avalie a possibilidade de 

contratar uma auxiliar de supervisão para a célula de atendimento responsável pelos serviços 

prestados ao Cliente 3, já que, segundo informações do próprio cliente, vêm existindo falhas nos 

serviços prestados pelas operadoras, ou por falta de treinamento, opção menos considerada pelo 

cliente, ou por falta de uma maior supervisão nesta célula de serviço, opção realmente percebida 

pelo cliente como a responsável pela qualidade inferior a esperada.   
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6 CONCLUSÕES  

Este capítulo avalia se os objetivos traçados neste trabalho foram alcançados, como 

também relata as limitações ao estudo e formula sugestões para trabalhos futuros. 

6.1 Conclusão geral 

A migração de uma sociedade industrial para uma sociedade preocupada com as atividades 

de prestação de serviço, aliado a um cenário de extrema competição, vem tornando a busca por 

vantagem competitiva fundamental para a permanência de qualquer empresa no mercado. A 

maioria dos autores é unânime em afirmar que um dos fatores fundamentais que contribui para a 

obtenção da vantagem competitiva é a aplicabilidade dos conceitos da qualidade, que pressupõe a 

observância de dois importantes aspectos. São eles: 

• O entendimento dos critérios priorizados pelos clientes, por ser esta uma melhor maneira 

de atender, através de um planejamento estratégico, às suas expectativas; e 

•  A aferição contínua da percepção dos clientes acerca dos serviços prestados pela 

empresa, o que evidencia os possíveis déficits, tornando possível à intervenção no sentido 

de sua correção. 

O objetivo a que este trabalho se propôs foi o de avaliar a qualidade percebida pelos 

clientes que contratam os serviços prestados pela Empresa Estudo de Caso, representada pelo 

Gap 5 do modelo conceitual da qualidade em serviço (Parasuraman et al.1985), e a percepção da 

gerência desta empresa quanto às expectativas dos clientes, também representadas pelo Gap 1 

deste mesmo modelo, utilizando como instrumento de coleta de informação a escala 

SERVQUAL e perguntas abertas. Acredita-se que este objetivo foi alcançado através da 

execução de objetivos específicos referenciados a partir da base teórica e do método escolhido. 

A qualidade percebida pelos clientes da Empresa Estudo de Caso foi mensurada e 

analisada, e a partir dos resultados obtidos, ações de melhorias foram propostas para serem 

efetuadas com o objetivo de solucionar os Gaps entre as expectativas e percepções dos clientes 

quanto aos serviços prestados por essa empresa. Os clientes demonstraram, de forma geral, 

entender o significado de cada dimensão da qualidade em serviços e sua importância nos serviços 

prestados pela Empresa Estudo de Caso, o que complementa ainda mais as respostas obtidas 
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durante a aplicação do questionário. Aqueles clientes que em uma ou outra dimensão 

demonstraram não saber o seu significado, de certo modo não interferiram no resultado geral da 

pesquisa, pois não apresentaram Gaps significativos entre expectativa e desempenho quanto aos 

serviços prestados por essa empresa, evitando possíveis equívocos na sugestão das ações a serem 

implementadas. 

Outro ponto observado com os resultados da pesquisa e que demonstra o seu correto 

direcionamento diz respeito à referência feita, direta ou indiretamente, por cada cliente às 

dimensões da qualidade em serviço, como características fundamentais para uma empresa prestar 

serviços com excelência. 

No tocante à percepção da gerência da Empresa Estudo de Caso quanto às expectativas dos 

seus clientes, em sua grande maioria, foi observado o conhecimento por parte dessa diretoria. 

Entretanto, salienta-se que em alguns itens, essa empresa demonstrou não conhecer as 

expectativas de seus clientes, o que implicou na sugestão de ações no sentido de corrigir, o 

quanto antes, a lacuna detectada. Ainda com relação à avaliação feita com a gerência dessa 

empresa, observou-se o perfeito entendimento dos conceitos referenciados na literatura quanto à 

estratégia adotada para a obtenção de vantagem competitiva por parte de uma empresa. Tal 

entendimento está evidenciado a partir da afirmação de que a Empresa Estudo de Caso deve 

possuir as características pertencentes às cinco dimensões da qualidade em serviços, entretanto, o 

direcionamento dos esforços deve ser no sentido de desenvolver dimensões específicas de acordo 

com as necessidades de cada cliente. Para tal direcionamento, a pesquisa a que se propôs realizar 

este trabalho dará os subsídios iniciais para esta ação.  

Após a análise dos resultados observaram-se pontos fortes e fracos na prestação do serviço 

da Empresa Estudo de Caso. Quanto aos pontos fortes, destaca-se a capacidade da empresa em 

entender as necessidades dos seus clientes e de tornar seus serviços acessíveis. Tais 

características estão representadas através da dimensão empatia. Quanto aos pontos fracos, 

destaca-se a dimensão tangível, especificamente os relatórios enviados aos clientes e o 

desconhecimento por parte de alguns deles quanto à observância dos aspectos de ergonomia 

praticados pela Empresa Estudo de Caso, em virtude da falta de divulgação por parte da mesma. 

Aliada a isso se tem também a falta de um programa de ginástica laboral para as operadoras da 

central de atendimento. 
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Para os clientes desta empresa, a dimensão confiabilidade é o fator mais importante em 

suas avaliações, confirmando as declarações feitas por Lovelock & Wright (2001).  

Finalizando, cabe aqui um alerta de que a pesquisa realizada retrata as expectativas e 

percepções dos clientes no momento da coleta dos dados, mais adiante, outras pesquisas serão 

necessárias para avaliar o direcionamento sugerido a partir destes resultados. 

Assim, acredita-se que a contribuição deste trabalho para a Empresa Estudo de Caso reside 

no fato de permitir pela primeira vez a essa empresa, conhecer a opinião de seus clientes sobre a 

qualidade dos serviços prestados e de direcioná-la, a partir de um referencial teórico sólido, para 

a adoção de medidas corretivas, que venham a possibilitar seu posicionamento de forma 

diferenciada diante do público alvo. 

6.2 Limitações ao estudo e dificuldades encontradas 

Neste trabalho, a principal limitação foi a impossibilidade do uso de análise estatística, 

sugerido por Parasuraman et al. (1988) em função do número de clientes entrevistados da 

Empresa Estudo de Caso ser apenas cinco. 

Além disto, a impossibilidade de avaliar Percepção (P) – Expectativa (E) após a aplicação 

dos planos de ação propostos neste trabalho, a fim de verificar a eficácia das ações sugeridas se 

constitui outra limitação. 

Como dificuldades, destacam-se as entrevistas, que apesar terem sido agendadas com 

antecedência pela Empresa Estudo de Caso e do comparecimento no local marcado com a devida 

antecedência pela entrevistadora, ainda assim, observou-se uma certa dificuldade para a sua 

realização, principalmente pelo grande número de questões envolvidas no questionário, causando 

uma aparente desmotivação aos respondentes.  

Outro ponto que merece ser destacado foi à dificuldade de conversar com algumas 

supervisoras da central de atendimento, em função da grande quantidade de tarefas a serem 

executadas pelas mesmas, o que demandou o reagendamento da visita para novas datas. 

6.3 Sugestões para trabalhos futuros 

As sugestões aqui descritas visam a dar continuidade às medições da qualidade na 

prestação de serviços. Assim, futuras pesquisas são necessárias para avaliar as cinco dimensões 
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da qualidade em outras empresas de Call Center onde, a partir dos resultados coletados, seja 

possível fazer comparações com aqueles obtidos para a Empresa Estudo de Caso, possibilitando 

não só traçar um melhor perfil do segmento, como também tentar consolidar um processo 

sistemático de avaliação da qualidade.  

Um outro trabalho interessante seria entrevistar as supervisoras e confrontar os seus 

resultados com aqueles obtidos durante a entrevista com a Diretoria de Operações e, a partir daí, 

identificar as lacunas existentes entre ambos e sugerir ações corretivas, evitando conceitos 

distintos acerca da qualidade de serviço, o que reflete, inevitavelmente, na prestação do serviço 

ao cliente final.   

Além disso, outras pesquisas envolvendo o sexto cliente da Empresa Estudo de Caso são 

necessárias, principalmente por esse cliente demandar uma prestação de serviço diferente dos 

demais, que é a captação de recursos para o terceiro setor. 

Por fim, é fundamental reavaliar as modificações sugeridas neste trabalho com os clientes 

desta empresa a fim de se certificar de que as ações tomadas tiveram o efeito corretivo esperado, 

já que o dinamismo do mercado requer a constante observância, não só das ações tomadas por 

esta empresa, como também daquelas adotadas pelos seus concorrentes. 

Assim, ao término deste trabalho, percebe-se que a qualidade para se posicionar 

estrategicamente e gerar diferencial competitivo nas organizações depende da correta avaliação 

do mercado atendido, sendo esta uma condição básica para que as ações gerenciais sejam 

tomadas de forma consciente e sempre voltadas ao atendimento das necessidades dos clientes. 
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APÊNDICE 1 
QUESTIONÁRIO 

 
Instruções: 

As perguntas a seguir são para a identificação do entrevistado e auxílio no tratamento dos dados. 

Sexo do entrevistado: M ____F____ 

Idade: 

Escolaridade: 

Cargo: 

Instruções: 

As informações contidas no questionário a seguir se referem à expectativa (E) e percepção (P) acerca da 

Empresa Estudo de Caso. As respostas estão enumeradas em uma seqüência de 1 a 7, onde 1 equivale  a “discordo 

fortemente” e 7 equivale a “concordo fortemente”. Os valores intermediários serão determinados pelo sentimento do 

entrevistado e devem ser respondidos de acordo com o que se acredita ser característico da Empresa Estudo de Caso. 

 

 

LEGENDA: 

- discordo fortemente                

-  concordo fortemente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

1. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria possuir tecnologia que possibilitasse a emissão de 

relatórios que fornecessem uma ampla visão dos níveis de 

serviços por ela prestados. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

P. Possui tecnologia que possibilita a emissão de relatórios que 

fornecem uma ampla visão dos níveis de serviços por ela 

prestados 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

2. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria obedecer a aspectos de ergonomia que 

proporcionasse máximo conforto, desempenho e segurança às 

suas operadoras, como também oferecer programas de 

ginástica laboral. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

P. Obedece a aspectos de ergonomia proporcionando máximo 

conforto, desempenho e segurança às suas operadoras, como 

também oferece programas de ginástica laboral. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
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LEGENDA: 

- discordo fortemente                

-  concordo fortemente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

3. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Quanto à sua infra-estrutura no tocante a equipamentos de 

informática, softwares especializados e serviços de 

telecomunicações, deveria ser bem dimensionada para prestar 

um bom serviço. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

P. Quanto à sua infra-estrutura no tocante a equipamentos de 

informática, softwares especializados e serviços de 

telecomunicações, é bem dimensionada para prestar um bom 

serviço. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

4. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria possuir tecnologia que disponibilizasse para suas 

atendentes as informações de cada cliente, registradas e 

armazenadas a partir de contatos anteriores, tornando cada 

novo contato mais satisfatório. 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Possui tecnologia que disponibiliza para suas atendentes 

informações de cada cliente, registradas e armazenadas a partir 

de contatos anteriores, tornando cada novo contato mais 

satisfatório. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria desempenhar o serviço corretamente da 

primeira vez. 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Desempenha o serviço corretamente da primeira vez.  1 2 3 4 5 6 7 

6. Quanto ao nível de serviço ofertado pela Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria ser sempre o mesmo, independentemente do 

número de clientes atendidos. 

1 2 3 4 5 6 7 

P. É sempre o mesmo, independentemente do número de 

clientes atendidos. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria manter seus registros atualizados 1 2 3 4 5 6 7 

P. Mantém seus registros atualizados 1 2 3 4 5 6 7 

8. Quanto ao cumprimento de prazos pela Empresa Estudo de Caso: 

E. deveria cumprir o prazo determinado. 1 2 3 4 5 6 7 

P. cumpre o prazo determinado. 1 2 3 4 5 6 7 
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LEGENDA: 

- discordo fortemente                

-  concordo fortemente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

9. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria demonstrar um grande interesse em ajudar os 

clientes a resolver seus problemas. 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Demonstra um grande interesse em ajudar os clientes a 

resolver seus problemas. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam realizar seus serviços com presteza 1 2 3 4 5 6 7 

P. Realizam seus serviços com presteza.  1 2 3 4 5 6 7 

11. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam possuir capacidade e conhecimento para prestar o 

serviço; 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Possuem capacidade e conhecimento para prestar o serviço; 1 2 3 4 5 6 7 

12. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam oferecer informações precisas para sanar todas as 

dúvidas dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Oferecem informações precisas para sanar todas as dúvidas 

dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam resolver os problemas dos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

P. Resolvem os problemas dos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

14. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam ser corteses e gentis no atendimento aos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

P. São corteses e gentis no atendimento aos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

15. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam transmitir confiança aos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

P. Transmitem confiança aos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

16. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria oferecer suporte adequado para que as suas 

operadoras executassem bem as suas tarefas 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Oferece suporte adequado para que as suas operadoras 

executassem bem as suas tarefas 

1 2 3 4 5 6 7 



 

155 

LEGENDA: 

- discordo fortemente                

-  concordo fortemente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

17. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam manter a confidencialidade dos assuntos tratados 

em cada atendimento realizado.  

1 2 3 4 5 6 7 

P. Mantêm a confidencialidade dos assuntos tratados em cada 

atendimento realizado. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria empregar operadoras que oferecessem atendimento 

customizado, respeitando as necessidades de cada cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Emprega operadoras que oferecem atendimento 

customizado, respeitando as necessidades de cada cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria possuir horários de funcionamento convenientes 

para todos os clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Possui horários de funcionamento convenientes para todos 

os clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam saber se colocar no lugar do cliente para entender 

as suas particularidades específicas. 

1 2 3 4 5 6 7 

P. Colocam-se no lugar do cliente para entender as suas 

particularidades específicas. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria ter como prioridade os interesses de seus clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

P. Tem como prioridade os interesses de seus clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

22. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria se mostrar interessada pelas sugestões dos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

P. Mostra-se interessada pelas sugestões dos clientes.  1 2 3 4 5 6 7 
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QUESTIONÁRIO 

 

Instruções: 

 

A seguir existem cinco características gerais dos serviços prestados pela Empresa Estudo de Caso. De acordo 

com a importância dada a cada uma delas, atribua as notas de 1 a 5 a essas características, onde 1 equivale a “sem 

importância” e 5 equivale a “muito importante”. Os valores intermediários serão determinados pelo sentimento 

do entrevistado e devem ser respondidos de acordo com o que você acredita serem estas características.  

 

 

 

CARACTERÍSTICAS NOTA 

1) A tecnologia, o mobiliário das atendentes, a infra-estrutura e o material de 

comunicação utilizado pela Empresa Estudo de Caso, como também a aparência de 

seus funcionários. 

 

2) A capacidade da Empresa Estudo de Caso em prestar os serviços prometidos de 

maneira confiável e segura. 

 

3) A disposição dos funcionários da Empresa Estudo de Caso em ajudar o cliente e 

prestar um serviço rápido.  

 

4) O conhecimento, a cortesia dos funcionários da Empresa Estudo de Caso e a 

capacidade deles de inspirar confiança e segurança. 

 

5) A preocupação da Empresa Estudo de Caso em oferecer tratamento e atenção 

individualizados aos clientes 
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APÊNDICE 2 
 

PERGUNTAS ABERTAS 

 
Instruções: 

 

A seguir existem seis perguntas que deverão ser respondidas livremente utilizando sua própria linguagem e 

opinião. Quanto às cinco primeiras, seu objetivo é saber qual o seu entendimento acerca de cada dimensão da 

qualidade em serviços. A última se refere ao conceito de empresa com excelência para prestar serviços, e por fim, 

tem-se um campo livre para que você faça as considerações que julgar necessárias sobre a Empresa Estudo de Caso e 

os serviços prestados por ela.  

 

1. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você os itens tangíveis? 

 

 

2. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você a confiabilidade? 

 

 
3. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você a receptividade? 

 

 

4. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você a segurança? 

 

 

5. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você a empatia? 

 

 

6. Qual a sua definição de uma empresa que presta serviços com excelência? 

 

 

 

Campo livre 

Considerações, críticas e sugestões quanto à Empresa Estudo de Caso e aos serviços prestados por ela. 
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APÊNDICE 3 
 

QUESTIONÁRIO 

 
Instruções: 

As perguntas a seguir são para a identificação do entrevistado e auxílio no tratamento dos dados. 

Sexo do entrevistado: M ____F____ 

Idade: 

Escolaridade: 

Cargo: 

 

Instruções: 

As informações contidas no questionário a seguir se referem à percepção (P) da Empresa Estudo de Caso 

acerca das expectativas de cada um de seus clientes. As respostas estão enumeradas em uma seqüência de 1 a 7, onde 

1 equivale  a discordo completamente e 7 equivale a concordo completamente. Os valores intermediários serão 

determinados pelo sentimento do entrevistado e deve ser respondido de acordo com o que se acredita ser as 

expectativas de cada cliente da Empresa Estudo de Caso. 

 

LEGENDA: 

- discordo fortemente                

-  concordo fortemente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

1. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria possuir tecnologia que possibilite a emissão de 

relatórios que forneçam uma ampla visão dos níveis de 

serviços por ela prestados. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

2. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria obedecer a aspectos de ergonomia que 

proporcionasse máximo conforto, desempenho e segurança às 

suas operadoras, como também, oferecer programas de 

ginástica Laboral. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

3. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Quanto à sua infra-estrutura no tocante a equipamentos de 

informática, softwares especializados e serviços de 

telecomunicações, deveria ser bem dimensionada para prestar 

um bom serviço. 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 
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LEGENDA: 

- discordo fortemente                

-  concordo fortemente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

4. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria possuir tecnologia que disponibilizasse para suas 

atendentes as informações de cada cliente, registradas e 

armazenadas a partir de contatos anteriores, tornando cada 

novo contato mais satisfatório. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria desempenhar o serviço corretamente da 

primeira vez. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Quanto ao nível de serviço ofertado pela Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria ser sempre o mesmo, independente do número de 

clientes atendidos. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria manter seus registros atualizados. 1 2 3 4 5 6 7 

8. Quanto ao cumprimento de prazos pela Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria cumprir o prazo determinado. 1 2 3 4 5 6 7 

9. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria demonstrar um grande interesse em ajudar os 

clientes a resolver seus problemas. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam realizar seus serviços com presteza. 1 2 3 4 5 6 7 

11. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam possuir capacidade e conhecimento para prestar o 

serviço. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam oferecer informações precisas para sanar todas as 

dúvidas dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam resolver os problemas dos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

14. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam ser corteses e gentis no atendimento aos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

15. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam transmitir confiança aos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 
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LEGENDA: 

- discordo fortemente                

-  concordo fortemente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

16. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria oferecer suporte adequado para que as suas 

operadoras executem bem as suas tarefas 

1 2 3 4 5 6 7 

17. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam manter a confidencialidade dos assuntos tratados 

em cada atendimento realizado.  

1 2 3 4 5 6 7 

18. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria empregar operadoras que oferecessem atendimento 

customizado, respeitando as necessidades de cada cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria possuir horários de funcionamento conveniente 

para todos os clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. As operadoras da Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveriam saber se colocar no lugar do cliente para entender 

as suas particularidades específicas. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria ter como prioridade os interesses de seus clientes. 1 2 3 4 5 6 7 

22. A Empresa Estudo de Caso: 

E. Deveria se mostrar interessada pelas sugestões dos clientes. 1 2 3 4 5 6 7 
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QUESTIONÁRIO 

 

Instruções: 

 

A seguir existem cinco características gerais dos serviços prestados pela Empresa Estudo de Caso. De acordo 

como a importância dada a cada uma delas por cliente, atribua as notas de 1 a 5 nestas características, onde 1 

equivale a “sem importância” e 5 equivale a “muito importante”. Os valores intermediários serão determinados 

pelo sentimento do entrevistado e devem ser respondidos de acordo com o que se acredita ser estas características.  

 

CARACTERÍSTICAS NOTA 

1) A tecnologia, o mobiliário das atendentes, a infra-estrutura e o material de 

comunicação utilizado pela Empresa Estudo de Caso, como também a aparência de 

seus funcionários. 

 

2) A capacidade da Empresa Estudo de Caso em prestar os serviços prometidos de 

maneira confiável e segura. 

 

3) A disposição dos funcionários da Empresa Estudo de Caso em ajudar o cliente e 

prestar um serviço rápido.  

 

4) O conhecimento, a cortesia dos funcionários da Empresa Estudo de Caso e a 

capacidade deles de inspirar confiança e segurança. 

 

5) A preocupação da Empresa Estudo de Caso em oferecer tratamento e atenção 

individualizados aos clientes 
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PERGUNTAS ABERTAS 

 
Instruções: 

 

A seguir existem seis perguntas que deverão ser respondidas livremente utilizando sua própria linguagem e 

opinião. As cinco primeiras têm como objetivo saber qual o seu entendimento acerca de cada dimensão da qualidade 

em serviços e a última se refere ao conceito de empresa com excelência para prestar serviços.  

 

1. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você os itens tangíveis? 

 

 

2. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você a confiabilidade? 

 

 
3. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você a receptividade? 

 

 

4. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você a segurança? 

 

 

5. Em uma empresa prestadora de serviços, o que representa para você a empatia? 

 

 

6. Qual a sua definição de uma empresa que presta serviços com excelência? 

 

 

 

 

 

 

 




