
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

BALANCED SCORECARD EM AMBIENTES ON-LINE, IN-
LINE E OFF-LINE APLICADO À GESTÃO DA QUALIDADE 

EM EMPRESAS DE SERVIÇOS

DISSERTAÇÃO SUBMETIDA À UFPE

PARA OBTENÇÃO DE GRAU DE MESTRE

POR

JULINO ANDRÉ CORREIA DA SILVA

Orientadora: Profa. Denise Dumke de Medeiros, Docteur

RECIFE, DEZEMBRO DE 2006



ii

S586b Silva, Julino André Correia da
Balanced scorecard em ambientes on-line, in-line e off-line 

aplicado à gestão da qualidade em empresas de serviços / Julino 
André Correia da Silva. – Recife: O Autor, 2006.

ix, 93 f.; il., gráfs., tabs.

Dissertação  (Mestrado)  –  Universidade  Federal  de 
Pernambuco. CTG. Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
de Produção, 2006.

Inclui referências bibliográficas.

1.  Engenharia de Produção.  2.  Empresas de Serviços  – 
Gestão da Qualidade. 3. Balanced scorecard - ambientes on-
line, in-line e off-line.  I. Título.

658.5 CDD (22.ed.)                         UFPE/BCTG/2007-36



iii



AGRADECIMENTOS

Agradeço a todas as pessoas que me ajudaram a desenvolver este trabalho.
Em especial:

- à Profa. Dra. Denise Dumke Medeiros pela orientação e paciência.

- à banca examinadora  composta pelo Prof.  Abraham Benzaquen Sicsú e  pelo Prof. 
Pedro André Carvalho Rosas, pela contribuição através de comentários valiosos.

- aos meus amigos.

- a minha família, por todo apoio.

iv



RESUMO

A  avaliação  da  qualidade  se  depara  com  uma  dificuldade  em  empresas  de  serviços, 

relacionada  à  intangibilidade  dos  serviços,  que  pode  ser  uma  barreira  para  a  criação  de 

indicadores que os representem. Os principais indicadores de sucesso das empresas ainda são 

os  indicadores  financeiros,  porém,  cada  vez  mais  os  indicadores  não-financeiros  ganham 

importância.  Conhecer  a  empresa  em sua  totalidade  é  fundamental  para  a  formulação  de 

indicadores. Neste trabalho, para caracterizar os processos da empresa foram utilizados os 

ambientes da qualidade propostos por Paladini, traçando um percurso de avaliação de acordo 

com o ambiente a ser analisado. Buscou-se formular um modelo de avaliação que auxilie na 

elaboração dos indicadores para empresas de serviços e na avaliação da qualidade utilizando a 

ferramenta  de  avaliação  de  desempenho,  o  Balanced  Scorecard.  O  modelo  de  avaliação 

considera vários aspectos da empresa para a consolidação de seu objetivo, se moldando às 

peculiaridades  da  empresa,  e  se  propõe  a  utilizar  todos  os  recursos  que  ela  possua  e  as 

ferramentas de apoio que mais se adequam a estes aspectos. O modelo proposto considera os 

recursos  humanos  como fonte  de  qualidade  motivando os  funcionários,  define  os  pontos 

fortes da empresa e aspectos que devem ser melhorados, transforma os clientes em elementos 

norteadores para a definição do que deve ser qualidade para a empresa e representa estas 

considerações em um modelo fácil de ser visualizado através do mapa estratégico. Com estas 

características, o modelo de avaliação da qualidade dos ambientes se torna uma ferramenta de 

fácil aplicação e flexível a qualquer mudança nos ambientes externos e internos da empresa.

Palavras-chave:  Serviços;  Gestão  da  Qualidade;  Ambientes  da  Qualidade;  Balanced 

Scorecard, Avaliação da Qualidade.
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ABSTRACT

The evaluation of the quality faces a difficulty in companies that offer services, related to the 

no access of the services that can be an obstacle to the creation of indicators that represent the 

services. The main indicators of success of the companies are the financial indicators, but, 

more and more the non-financial indicators are getting importance. To know everything in the 

company is fundamental to the formulation of indicators.  In this work, to characterize the 

processes of a company was used the environment of quality proposed for Paladini, making a 

trajectory of evaluation according to the environment to be analyzed. The objective was to 

formulate a model of evaluation that helps the elaboration of indicators to the companies of 

services and in the evaluation of quality using the tool  of evaluation of performance,  the 

Balanced Scorecard. The model of evaluation considers various aspects of the company to 

consolidate its objective, adapting to the details of the company, and also wants to use all the 

resources of the company and the support tools that more adapt to these aspects. The model 

proposed considers the humane resources as a source of quality, motivating the employees, 

defining the strong points of the company and the aspects to be improved, makes the clients 

path points for the definition of what must be quality to the company and represents these 

considerations  in  an  easy  model  to  be  seen  through  the  strategic  map.  With  these 

characteristics, the model of evaluation of quality of the environments becomes a tool of easy 

application  and  flexible  to  any  change  in  the  external  and  internal  environment  of  the 

company.

Keywords: Service, Management of the Quality, Environments of the Quality, Balanced 

Scorecard, Evaluation of the Quality.
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Capítulo 1                                                                           Introdução

1. INTRODUÇÃO

A rapidez com que os sistemas políticos, econômicos e sociais estão se transformando e 

ao mesmo tempo se relacionando está gerando mudanças constantes na maneira de enxergar, 

desenvolver  e  implementar  quaisquer  atividades,  de forma que se  alcancem os  resultados 

esperados.

Estas mudanças ocorrem com maior complexidade em empresas de serviços, uma vez 

que  não é  fácil  identificar  a  qualidade  nestas,  pois  suas  características  fazem com que a 

qualidade seja distribuída pela empresa, dificultando dimensioná-la. Segundo Miguel (2001) 

“Alguns críticos ainda acreditam que não é possível aferir qualidade no setor de serviços, a 

exemplo do que ocorre nas indústrias. No entanto, eles estão errados, pois a satisfação dos 

clientes  pode  ser  monetariamente  medida”.  Além  disso,  o  surgimento  de  medidas  não-

financeiras  que  avaliam  questões  intangíveis,  como  o  conhecimento  e  a  qualidade  no 

atendimento,  atende  às  características  dos  serviços.  Nelas  são  elaborados  indicadores 

específicos para cada tipo de serviço, tornando a avaliação diferenciada para cada atividade 

em serviços.

As transformações ocorridas nas últimas décadas podem ser explicadas pela mudança 

nas relações encontradas nas empresas, em que a Era Industrial, onde a produção em massa 

era um dos pilares, deu lugar à Era da Informação, surgindo um novo ambiente operacional, 

destacando-se:

1. Os processos interfuncionais: as empresas na Era Industrial trabalhavam com a 

especialização de habilidades funcionais que, no longo prazo, geravam falta de 

integração  entre  setores  diferentes  pelo  desconhecimento  das  atividades 

executadas  por  cada  setor,  proporcionando  ociosidade  na  simples  troca  de 

informações  e  lentidão  nos  processos  entre  eles.  Na  Era  da  Informação,  os 

processos  são  integrados,  com  a  utilização  e  valorização  das  habilidades 

interfuncionais;

2. A  ligação  com  os  clientes  e  fornecedores:  na  Era  Industrial  as  empresas 

produziam e depois vendiam seus produtos, a produção “empurrava” os bens e 

serviços  (ou  seja,  os  produtos  eram  gerados  sem uma  demanda  claramente 

definida  de  quantos  seriam  necessários  para  atender  à  demanda,  havendo 

maiores níveis  de estoques nas empresas),  enquanto na Era da Informação a 

produção depende dos pedidos dos consumidores, de modo que as operações 
1
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sejam “puxadas” pelos pedidos (ou seja, estudos mais apurados e uma melhor 

comunicação com o mercado definem a quantidade de produtos necessários para 

atender à demanda);

3. Segmentação dos clientes: na época da industrialização, os produtos e serviços 

eram padronizados,  na  Era  da  Informação  prevalece  a  oferta  de  produtos  e 

serviços diferenciados para cada segmento de clientes;

4. A escala global: as fronteiras entre países não são mais barreiras para vendas de 

produtos  e  serviços,  sendo  necessário  conhecer  as  expectativas  dos  clientes 

locais em outros países para ofertar os serviços;

5. A inovação: os produtos devem se adequar às novas exigências dos clientes e 

consumidores  com  rapidez,  os  ciclos  de  vida  dos  produtos  continuam 

diminuindo e, como solução, deve-se investir pesadamente em inovação;

6. Os trabalhadores de conhecimento: os funcionários atualmente são valorizados 

pelo  seu  conhecimento,  pelo  que  podem  oferecer  de  informação.  Explorar, 

investir  e  gerenciar  o  conhecimento  de  cada  funcionário  passou  a  ser  fator 

crítico de sucesso das empresas da Era da Informação (Kaplan & Norton, 1997).

Estas  seis  características  da  Era  da  Informação  contribuíram  para  o  crescente 

investimento em sistemas de qualidade com o apoio de sistemas de medição de desempenho 

que consideram como fonte de sucesso para gerar produtos e serviços com qualidade superior: 

o  conhecimento  integral  dos  clientes  e  consumidores;  as  habilidades  e  conhecimento  dos 

funcionários.

Segundo Baldock (2000), o cenário das pequenas empresas prevê um mundo em que as 

transações externas à empresa serão muito menos onerosas e muito mais eficientes do que 

hoje. Assim, o resultado previsto é um ambiente organizacional rico em transações externas, 

no qual as vantagens da velocidade e da flexibilidade ultrapassam os benefícios de escala e, 

praticamente, já não há lugar para as organizações permanentes de grande porte.

Nesse mesmo pensamento, Drucker (1997) salienta que a flexibilidade e a mobilidade 

são  fatores  essenciais  para  o  ambiente  organizacional  moderno,  onde  as  empresas,  que 

antigamente  eram  construídas  como  pirâmides  com  sua  estrutura  fixa,  hoje  devem  ser 

construídas  como  tendas  com  a  estrutura  flexível  e  alterável.  Confirma-se  então  que  as 

operações  em serviços  são  o  grande  potencial  das  empresas  no  atual  cenário,  devido  às 

características peculiares como flexibilidade.

2
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A natureza dos negócios muda com uma velocidade tão impressionante que as empresas 

vivem num ambiente em que qualquer erro de planejamento e estratégia causa um impacto 

muito maior do que num passado próximo. Ao mesmo tempo, Longenecker (1997) avisa que 

as mudanças envolvidas à medida que o negócio passa pelos períodos de crescimento são 

muito  mais  extensas  que  aquelas  que  ocorrem  com  o  crescimento  de  um  negócio 

relativamente maduro.

Paladini  (2002)  define  consumidores  como aqueles  que  consomem nossos  produtos 

hoje, e clientes como prováveis consumidores no futuro. Neste trabalho de dissertação, sendo 

utilizada a sua diferença quando necessário.

Com  o  aumento  dos  esforços  para  manter  consumidores  e  conquistar  clientes  na 

atualidade, empresas que antes eram consideradas puramente manufatureiras, agora passam a 

dar maior ênfase a suas atividades puramente de serviços, estas que antes possuíam um papel 

irrelevante. Neste contexto, traduzir os ambientes, em que a gestão da qualidade deve atuar na 

empresa,  em  modelos  que  representem  certas  atividades  e  funções,  pode  facilitar  o 

direcionamento  do  sistema  de  gestão,  tornando-se  atraente,  dado  às  dimensões  que  a 

qualidade alcançou nas organizações.

Relacionar a qualidade na área de serviços com indicadores de desempenho que meçam 

a gestão da qualidade e a própria qualidade de forma eficiente em ambientes diferentes é um 

desafio ainda atual.

1.1 Justificativa

O  setor  de  serviços  em  países  desenvolvidos  representa  grande  parte  do  trabalho 

assalariado e já no Brasil, segundo o IBGE, em 2004 o setor alcançou 82% da população 

ocupada.

As mudanças ocorridas na economia ao longo do tempo posicionam o setor de serviços 

no ramo das atividades que mais crescem. Serviços de saúde, turismo, ensino, entretenimento, 

transporte, consultoria, etc. ocupam lugar de destaque na geração de emprego e renda nos 

países mais desenvolvidos (FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2000).

Schmenner (1999), afirma que setenta por cento dos empregos oferecidos nos Estados 

Unidos  estão  no  setor  de  serviços,  demonstrando  a  perda  de  importância  relativa  da 

agricultura e da produção de bens, medidas em termos de empregos. Embora este setor tenha 

destacada importância, poucos estudos têm sido feitos nele. Desenvolver técnicas de gestão 

3
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específicas para empresas de serviços é de fundamental importância para o desenvolvimento 

da economia e a melhoria de vida das pessoas.

As  empresas  de  serviços,  pelos  tipos  de  atividades  que  possuem,  necessitam  de 

desenvolvido setor  de apoio para manterem a qualidade dos  seus  serviços  cada vez mais 

atraentes, já que nestas empresas o desenvolvimento das atividades sofre forte influência do 

fornecedor  e  consumidor  no mesmo momento  em que  é  oferecido o  serviço.  Portanto,  a 

estratégia da qualidade deve conter um modelo para sua gestão com a finalidade de garantir 

um  bom  serviço.  Rosander  (1991)  afirma  que  “a  qualidade  de  atendimento  deve  ser  o 

resultado de uma preocupação diária de funcionários que lidam com o setor de serviços”.

Uma das preocupações dos administradores é encontrar uma maneira de atrelar toda a 

sua  organização  à  estratégia,  de  forma  que  todos  os  elementos,  que  atuam  direta  ou 

indiretamente na composição e vida da empresa,  estejam em conformidade com a missão 

definida na estratégia. Em resposta a esta demanda, os sistemas de gestão, cada vez mais, 

incorporam esta necessidade aos seus modelos, sendo considerados cruciais: o envolvimento 

de todos;  a  mensuração de indicadores  ou interpretação de resultados;  e  o  aprendizado e 

conhecimento contínuo.

A gestão da qualidade não elimina os riscos inerentes ao serviço, mas contribui para o 

fortalecimento  da  instituição  em  relação  ao  conhecimento  de  suas  potencialidades  e  à 

eficiência no fornecimento do serviço. Para alinhar a gestão da qualidade aos outros sistemas 

de gestão  e à  estratégia  da organização,  é  necessário que seja  elaborado um conjunto de 

indicadores que meçam o quanto o sistema de gestão da qualidade está colaborando para se 

atingir as metas e objetivos dos outros sistemas de gestão e da estratégia.

É  fundamental  o  entendimento  de  como  efetuar  o  controle  e  monitoramento  dos 

processos  com  a  avaliação  de  desempenho.  Os  indicadores  devem  ser  racionalmente 

posicionados  a  partir  de  mapas  de  atividades  e  departamentos,  evitando  redundâncias  de 

medição ao mesmo tempo em que permitem completo entendimento dos macro-processos em 

geral  e  das  atividades  individuais  em particular.  Também é  necessário  estabelecer  níveis 

esperados  e  metas  para  tais  indicadores.  Tal  tarefa  exige  o  conhecimento  apropriado  da 

organização,  da  concorrência,  das  circunstâncias  ambientais  e  do  mercado,  e  pode  ser 

executada, por exemplo, a partir de planos estratégicos.

Com a utilização de ferramentas, como o Balanced Scorecard, podem ser identificados 

os clientes que a empresa deseja atender, definir as potencialidades da empresa e definir os 

indicadores necessários para que ela alcance o sucesso desejado sem se ater unicamente a 
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indicadores financeiros para avaliar o seu desempenho. A denominação Balanced Scorecard, 

ou BSC, procura refletir o equilíbrio (balance) entre os objetivos de curto e longo prazo e 

entre os indicadores (scorecard) financeiros e não-financeiros. O BSC representa um sistema 

de medição de desempenho através de uma rede de indicadores relacionados entre si.

1.2 Objetivos

Neste tópico do projeto serão apresentados os objetivos: o objetivo geral, que apresenta 

a motivação principal do trabalho e os objetivos específicos, que representam os caminhos 

que devem ser alcançados para se atingir o objetivo geral.

1.2.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é propor um modelo para avaliar  o desempenho dos 

ambientes da qualidade propostos por Paladini (2002), sob a ótica da ferramenta de análise de 

desempenho Balanced Scorecard para operações em serviços.

1.2.2 Objetivos Específicos

1. Realizar um estudo bibliográfico sobre Gestão da Qualidade, Serviços, Balanced 

Scorecard e Ambientes da Qualidade;

2. Avaliar como o Balanced Scorecard se relaciona com os ambientes da qualidade 

em empresas de serviços.

1.3 Estrutura do trabalho

A  dissertação  está  organizada  em  5  capítulos.  O  primeiro  capítulo  apresenta  a 

introdução,  os objetivos  e a  estrutura do trabalho.  No segundo capítulo,  são expostos,  de 

forma  geral,  os  principais  conceitos  relacionados  à  Gestão  da  Qualidade,  ambientes  da 

qualidade, o setor de serviços, o sistema de medição Balanced Scorecard e indicadores.

O terceiro capítulo pretende relacionar os ambientes da qualidade aos tipos de processos 

em operações de serviço na gestão da qualidade e encontrar as relações entre os ambientes e o 

Balanced Scorecard.  O quarto capítulo aborda como avaliar cada ambiente da qualidade e 

propõe um modelo para avaliação da qualidade dos ambientes. O quinto capítulo finaliza o 

trabalho  com  as  conclusões,  limitações,  considerações  finais  e  sugestões  para  trabalhos 

futuros.

5
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Neste capítulo, através de pesquisa bibliográfica, serão apresentados conceitos gerais 

sobre  os  assuntos  que  serão  relacionados  neste  trabalho  de  dissertação,  como o  Setor  de 

Serviços e suas características, Qualidade e seus conceitos, Gestão da Qualidade, Ambientes 

da  Qualidade,  segundo Paladini,  e  a  ferramenta  para  medição  de  desempenho através  de 

indicadores chamada Balanced Scorecard.

2.1 Setor de serviços

Segundo Rosander (1991), uma atividade de prestação de serviço envolve uma situação 

em que o que cliente trata diretamente com um indivíduo que presta tal serviço.

Júnior & Turrioni (2003) afirmam que a maioria dos autores conceitua serviços através 

de sua comparação com os bens materiais derivados de um processo produtivo, embora todos 

tenham a convicção de que o termo atividade é fundamental para a diferenciação de ambos. A 

definição de serviço como uma atividade,  ajudou muito  a  elucidar  a  necessidade de uma 

gestão da qualidade específica para serviços (ALBRECHT, 1992).

De acordo com a NBR ISO 9000/2000 (ABNT, 2000), serviços são os resultados de 

pelo menos uma atividade desempenhada, necessariamente, pela interface entre o fornecedor 

e o cliente e são, geralmente, intangíveis. A prestação do serviço pode envolver, entre outros 

fatores, uma atividade realizada em um produto tangível fornecido pelo cliente; uma atividade 

realizada  em  um  produto  intangível  fornecido  pelo  cliente;  a  entrega  de  um  produto 

intangível; e a criação de um ambiente agradável para o cliente.

Para Kotler (2000), o crescimento do fornecimento e consumo de serviços está cada vez 

mais  forte  em  nossa  época.  Para  esse  autor,  serviço  é  definido  como  qualquer  ato  ou 

desempenho que uma parte pode oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não 

resulta na propriedade de nada, podendo estar ou não vinculado a um produto físico.

Theodore Levitt, citado por Kotler (1998), registrou que “não existe o que se chama 

indústria  de  serviços.  Há  apenas  setores  industriais  cujos  componentes  de  serviços  são 

maiores em relação a outros setores. Todos estão na área de serviço”.

Para Reis (1998, p. 107), pode-se definir serviço como sendo “aquilo que se traduz nas 

respostas às expectativas dos clientes gerados no ato da venda, entregues sem transtornos e 

com resultados positivos”.
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Gianesi e Corrêa (1996) e Corrêa (2002) dão ênfase para a importância que as atividades 

de serviços exercem em outros setores da economia, principalmente no industrial, apresentado 

em três categorias:

• Como diferencial  competitivo  em relação  aos  concorrentes:  as  atividades  de 

serviços prestados ao cliente (crédito, assistência técnica, distribuição) na forma 

de  um  pacote  produto/serviço  com  a  finalidade  de  gerar  um  diferencial 

competitivo em relação à concorrência. 

• Como suporte às atividades de manufatura: muitas das atividades internas, as 

atividades de suporte são, na verdade, operações de serviços (recursos humanos, 

manutenção,  serviços  de  informática,  atividades  de  crédito  e  cobrança  etc.), 

estas são fundamentais para o funcionamento da empresa. 

• Como geradores de lucro: muitas das atividades de serviços podem atingir um 

grau  de  especialização  elevado  transformando-se  em  verdadeiros  centros  de 

lucro dentro da empresa.

Estabelecer diferenças entre empresas ou procurar classificá-las em categorias parece 

difícil,  pelas  peculiaridades  das  suas  operações  quando  são  consideradas  empresas  que 

oferecem um pacote de serviços/produtos. São exemplos de situações em que a classificação 

das empresas seria complicada:

• Uma  empresa  de  manufatura  que  fabrique  sob  encomenda,  traduzindo  as 

necessidades dos clientes em especificações, pode estar dando grande ênfase a 

esta atividade que apresenta as características de serviço.

• Uma empresa de serviços, como uma lanchonete tipo fast-food, pode ter grande 

ênfase  na  produção  do  bem  fornecido,  possuindo  um  setor  de  manufatura 

estruturado como o de qualquer empresa de manufatura.

Da mesma maneira conceitos de administração de serviços não se aplicam a todos os 

serviços, como são observados nos exemplos abaixo:

• Um hospital poderia aprender sobre hospedagem com hotéis;

• Lavanderias  poderiam  aprender  com  bancos,  adaptando  a  facilidade  dos 

depósitos em caixas automáticos com o fornecimento de sacolas para guardarem 

a roupa suja que seriam colocadas em caixas de coleta disponíveis 24 horas, 

nesta sacola seria colocados o nome do cliente e a descrição das roupas.

Os serviços podem ser caracterizados como (Corrêa, 2002):
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• Intangíveis: são produtos não materializados, portanto, para serem consumidos 

pode haver necessidade de apoio de outros produtos tangíveis;

• Não podem ser possuídos, não há como repassar o serviço recebido para outro 

utilizar, ou seja, o serviço é único e intransferível;

• Não há estoques, o serviço é “consumido” pelo cliente no momento em que é 

gerado;

• Prevalece o ser humano como agente produtivo, o principal elemento de geração 

do serviço está no conhecimento adquirido pelo funcionário;

• Sua meta operacional é a flexibilidade, pois o serviço se dá diretamente sobre a 

influência do cliente;

• Enfatiza muito o valor  percebido pelo usuário,  que reforça  a  necessidade de 

flexibilidade e feedback;

• Depende do efeito sistêmico de novos serviços;

• É  fundamental  avaliar  a  complexidade,  a  oportunidade,  a  conveniência  e  a 

abrangência do serviço oferecido.

De acordo com Schmenner (1999) uma operação de serviços é mais bem definida pelo 

que não é em vez do que realmente é, podendo ser definidas cinco características básicas dos 

serviços:

• Intangibilidade:  o  serviço  é  prestado,  porém  o  cliente  não  pode  senti-lo 

fisicamente;

• Impossibilidade de fazer estoque: pela característica anteriormente citada não há 

possibilidade de guardar o serviço para futuros clientes já que a prestação do 

serviço e seu consumo são simultâneos;

• Produção e consumo fisicamente unidos: na geração do serviço o consumo é 

automático;

• Entrada fácil no mercado: já que a grande maioria das operações de serviços 

necessita de pouco investimento para sua implantação;

• Influências externas: o aumento da concorrência, as mudanças político-sociais e 

a influência da tecnologia são fontes de mudanças.

Pode-se  dividir  as  empresas  de  serviços,  em relação  às  operações,  em dois  grupos 

principais de tarefas, conforme Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000):

• Gerência de linhas: refere-se aos gerentes diretamente envolvidos com a entrega 

do serviço. 
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• Gerência de apoio: são os gerentes envolvidos com os serviços que estão fora do 

alcance do cliente. São os cargos mais invisíveis dentro da empresa de serviços. 

O  serviço  de  suporte  compreende  informática,  recrutamento,  informações 

financeiras, serviço de cobrança, entre outros.

Gianesi e Corrêa (1996) dividem as operações de serviço considerando a intensidade de 

contato com o cliente, separando em atividades de linha de frente (front Office) e atividades 

de retaguarda (back room). As atividades de retaguarda dão apoio às atividades de frente.

As atividades de retaguarda geralmente são mais  padronizadas,  com previsibilidade, 

possibilitando  melhor  controle  sobre  as  operações.  As  atividades  de  frente  exigem 

flexibilidade,  ou  seja,  variabilidade,  considerando  que  serviços  e  clientes  possuem  suas 

características peculiares, gerando incerteza sobre a operação e, conseqüentemente, tornando 

difícil o controle sobre as atividades.

Schmenner  (1999)  classifica  os  tipos  de  processos  de  serviços  em  relação  a  duas 

características dos processos que definem as operações, um fator é a intensidade de mão-de-

obra do processo e o outro é a interação e customização do serviço para o consumidor. Estas 

duas características geram quatro tipos de processos definidos na matriz que relaciona estes 

fatores, como mostra a Tabela 2.1.

Tabela 2.1: Matriz dos processos.

GRAU DE INTERAÇÃO E CUSTOMIZAÇÃO
BAIXO ALTO

GRAU DE

INTENSIDADE

DE

MÃO-DE-OBRA

BAIXO

FÁBRICA DE SERVIÇOS

Ex: Hotéis, companhias aéreas, serviços de  

telecomunicações,  transportes  de  cargas,  

estações de recreação e lazer, balneários.

LOJA DE SERVIÇOS

Ex: Hospitais, serviços de 

reparo, oficina de veículos.

ALTO

SERVIÇOS DE MASSA

Ex: Varejo, escolas, bancos, comércio.

SERVIÇOS 

PROFISSIONAIS

Ex: Médicos, advogados,  

consultores de gestão,  

arquitetos, contadores.
Fonte: Adaptado de Schmenner (1999)

Intensidade de mão-de-obra é definida como a relação entre os custos incorridos com o 

trabalho  e  os  custos  com planta  ou  equipamento.  “Um negócio  com alta  intensidade  de 

trabalho envolve plantas relativamente pequenas e tempo e esforço de trabalho grandes, assim 

como seu custo.  Uma empresa de serviços profissionais,  por exemplo, é tipicamente uma 

empresa de alta intensidade de trabalho” (SCHMENNER, 1992:32).

As três características mais importantes nas empresas de serviços profissionais são:
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(1) Ser um setor intensivo em trabalho:  exige capacidade técnica,  sendo o principal 

produto o próprio conhecimento dos funcionários;

(2)  Implicar  alta  interação  com  clientes:  o  serviço  é  prestado  de  acordo  com  as 

especificações do cliente e a evolução do atendimento;

(3) Demandar  um  alto  grau  de  customização:  cada  cliente  demanda  um  modo  de 

operação.

Para Mendes (2002, p. 39),

“Gerentes de serviços de empresas com alta necessidade de capital (empresas aéreas), 

tomam  decisões  relativas  a  capital,  tecnologia,  administração  de  demanda  e 

programação de entrega de serviços. Os gerentes precisam programar a demanda para 

alta  utilização dos equipamentos. Enquanto que, os gerentes  de empresas  com alto 

grau de intensidade de trabalho (áreas médicas e de ensino), devem concentrar-se em 

questões pessoais (recrutamento, seleção, treinamento, benefícios da força de trabalho 

etc.)”.

Serviços  de trabalho  intenso,  como escolas  e  assistência  jurídica,  figuram com alta 

intensidade  de  mão-de-obra  porque  seus  custos  de  trabalho  são  altos  em relação  as  suas 

necessidades  de  capital.  Já  serviços  que  exigem  muito  capital,  como  empresas  aéreas  e 

hospitais, apresentam baixa intensidade de mão-de-obra, por causa do alto investimento em 

instalações e equipamentos em relação ao custo de trabalho.

Interação e customização do serviço para o consumidor se referem ao grau em que o 

consumidor interage com o processo de prestação de serviço e ao grau em que o serviço é 

customizado para o consumidor.

Para serviços padronizados verifica-se uma pequena interação entre o consumidor e o 

prestador de serviço, como por exemplo, uma refeição em lanchonete que tem baixo grau de 

personalização e é servida com um pequeno contato entre consumidor e prestador de serviço.

As operações em uma empresa correspondem a mais da metade dos postos de trabalho, 

e se dividem em dois tipos: as operações de suporte (serviços de suporte) e operações de linha 

(gerência de linha).

As operações de suporte envolvem as atividades internas, que não estão diretamente 

ligadas  ao  cliente,  estas  que  dão  suporte  às  operações  de  linha.  As  operações  de  linha 

correspondem às atividades que atuam diretamente na execução do serviço, neste ambiente, 

os  gerentes  supervisionam as  atividades  horistas  e  respondem à  tomada  de  pedidos  e  ao 

atendimento de pedidos (SCHMENNER, 1999).
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A economia mundial está dependente de setores que na Era Industrial não existiam ou 

não  tinham  o  alcance  que  possuem  hoje.  Podem-se  destacar  os  setores  do  turismo,  do 

entretenimento e das telecomunicações que cresceram fortemente nas últimas décadas.

No  projeto  e  gerenciamento  da  empresa  os  processos,  dependendo  de  suas 

características,  possuem diferentes  atividades.  Slack et  al  (2002) definem estas  diferenças 

através de duas características, que são a variedade e o volume dos serviços oferecidos. A 

variedade e o volume estão geralmente relacionados entre si, revelando uma dependência de 

uma característica em relação à outra. Em casos que fornecem uma alta variedade de serviços, 

a produção se dá em pequena escala ou em pequeno volume, ao passo que em empresas com 

menor variedade de serviços é observado um volume de produção maior. Essas características 

revelam um continuum de baixo volume e alta variedade para alto volume e baixa variedade 

em que os tipos de processos podem ser definidos.

A relação volume-variedade influencia na maneira como a produção vê os objetivos de 

desempenho e como as atividades de projeto são afetadas.

Slack et al (2002) comentam que em operações de serviços há menos consenso sobre os 

termos do tipo de serviço, que eles classificam em três tipos: Serviços profissionais, Lojas de 

serviço e Serviços de massa.

Os tipos de serviços mencionados acima são gerados da relação variedade-volume dos 

serviços  que  requisitam  um  tipo  de  organização  da  operação  para  cada  característica 

variedade-volume, como apresentado na Figura 2.1 a seguir.

 

Figura 2.1: Tipos de processos em relação à variedade-volume dos serviços

Fonte: Adaptado de Slack et al (2002)
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Serviços profissionais são processos em que, na realização do serviço, o cliente possui 

alto contato com quem presta o serviço, motivo do seu alto nível de customização, ou seja, 

possui  grande flexibilidade,  respeitando a  opção do cliente.  Geralmente,  a linha de frente 

consome grande quantidade de tempo com os clientes em relação ao tempo gasto até o fim do 

serviço.  Exemplos  de  Serviços  profissionais  são  advogados,  consultores  de  gestão  e 

arquitetos.

Em relação a Serviços de massa praticamente não há customização,  os clientes têm 

pouco poder de escolha sobre como será oferecido o serviço, mas existe um grande volume de 

serviços. Os funcionários geralmente devem seguir um padrão pré-estabelecido no processo 

que é baseado em equipamentos e orientado nos “produtos” oferecidos. Exemplos de Serviços 

de massa são encontrados  em supermercados,  aeroportos,  serviços  públicos e  serviços  de 

telecomunicações.

Ainda segundo Slack et al (2002), as Lojas de serviço são uma mescla dos dois tipos de 

processos  comentados  anteriormente  combinando  suporte  e  atendimento  para  garantir  a 

relação  variedade-volume.  Lojas  de  serviço  possuem  customização,  volume,  variedade  e 

contato com o cliente em níveis que a colocam entre os serviços de massa e os serviços 

profissionais. Como exemplos podem-se citar os bancos, comércios e escolas.

As quatro características utilizadas por Slack et al e Schmenner para classificar os tipos 

de serviços podem ser relacionadas. Neste trabalho será utilizada esta classificação, visto que 

é  mais  fácil  visualizar  as  duas  características  utilizadas  nela  em cada  tipo  de  serviço.  É 

considerado,  também,  para  a  classificação  de  Slack  et al que  a  identificação  de  uma 

característica praticamente aponta a outra pela relação de proporcionalidade encontrada entre 

elas, portanto, mesmo que seja difícil identificar uma das características,  a mensuração da 

outra já é suficiente para poder posicionar a empresa no continuum volume-variedade.

2.2 Qualidade

Neste  tópico será  apresentado um breve resumo sobre  a  evolução da qualidade e  o 

conceito de qualidade observado sobre diferentes pontos de vista e aspectos.

2.2.1 Evolução da Qualidade

Na era da qualidade total, na qual se enquadra o período atual, a ênfase passa a ser o 

cliente, tornando-se ele o centro das atenções das organizações que dirigem seus esforços para 

satisfazer às necessidades e expectativas dele.  A gestão da qualidade total possibilita  uma 
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maior abrangência da dimensão da qualidade proporcionando o envolvimento de todos os 

setores e ambientes de uma organização.

Para Garvin (2002), a evolução da qualidade é apresentada através de quatro etapas: era 

da inspeção,  era  do controle,  era  da garantia  da qualidade e  era  da gestão  estratégica  da 

qualidade, como apresentado na Tabela 2.2 com as características básicas de cada etapa.

Garvin  (2002)  afirma  que  a  inspeção  formal  só  passou  a  ser  necessária  com  o 

surgimento da produção em massa e a necessidade de peças intercambiáveis. Com o aumento 

dos  volumes  de  produção,  as  peças  não  mais  podiam  ser  encaixadas  umas  nas  outras 

manualmente:  o processo exigia um grande grupo de mão-de-obra qualificada,  era caro e 

demorado. Essas pressões deram origem ao que se conhece como sistema norte-americano de 

produção: a utilização de maquinaria de finalidade especial para produzir peças que podiam 

ser trocadas umas pelas outras, seguindo uma seqüência preestabelecida de operações.

Tabela 2.2: Evolução da qualidade

Características 
Básicas

Inspeção Controle Estatístico 
da Qualidade

Garantia da 
Qualidade

Gestão Estratégica 
da Qualidade

Interesse principal Verificação Controle Coordenação Impacto estratégico
Ênfase Uniformidade 

do produto
Uniformidade do 
produto, com menos 
inspeção.

Toda cadeia de 
fabricação e a 
contribuição de grupos 
funcionais para 
impedir falhas de 
qualidade

As necessidades do 
mercado e do cliente

Métodos Instrumentação 
de medição

Ferramentas e técnicas 
estatísticas

Programas e sistemas Planej. estratégico 
Estabel. de objetivos

Papel dos 
profissionais da 
qualidade

Inspeção, 
classificação, 
contagem e 
avaliação.

Solução de problemas 
e aplicação de 
métodos estatísticos

Planejamento, 
medição da qualidade 
e projeto de 
programas.

Estabelecimento de 
metas, treinamento, 
consultoria a outros 
departamentos e 
desenvolvimento de 
programas.

Responsável pela 
qualidade

Departamento 
de inspeção

Departamentos de 
produção e engenharia

Todos departamentos 
e a alta administração 
envolvendo-se 
superficialmente

Todos na empresa, e a 
alta administração 
exercendo forte 
liderança.

Orientação e 
enfoque

Inspecionar a 
qualidade

Controlar a qualidade Construir a qualidade Gerenciar a qualidade

Fonte: Garvin (1992)

As atividades  de inspeção foram relacionadas  mais  formalmente  com o controle  da 

qualidade em 1922, com a publicação da obra The Control of Quality in Manufacturing, de 

G.S.  Radford.  Pela  primeira  vez,  ela  foi  vista  como responsabilidade  gerencial  distinta  e 

função independente. Mas foi no ano de 1931 que o movimento da qualidade foi encarado de 

uma  maneira  científica,  com  a  publicação  da  obra  Economic  Control  of  Quality  of  

Manufactured  Product,  de  W.A.  Shewhart.  Foi  ele  o  primeiro  a  reconhecer  que  a 
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variabilidade  era  um fato  concreto  na  indústria  e  que  ela  seria  entendida  por  meio  dos 

princípios de probabilidade e estatística.

No fim da década de 1940, então, o controle de qualidade já estava estabelecido como 

disciplina reconhecida. Na década de 1950, no período da garantia da qualidade, esta passou 

de uma disciplina restrita e baseada na produção fabril para uma disciplina com implicações 

mais amplas para o gerenciamento. A prevenção de problemas continuou sendo seu objetivo 

fundamental, mas os instrumentos da profissão se expandiram para muito além da estatística.

A gestão estratégica da qualidade se refere aos dias atuais. Garvin (1992) relata que 

novos  fatos  ocorridos  no  mercado,  com exigências  novas,  como a  pesquisa  de  mercado, 

exames  cuidadosos  dos  produtos  dos  concorrentes,  levantamento  das  reclamações  dos 

clientes, entre outros, convenceram muitos gerentes de que a melhoria da qualidade poderia 

ser uma meta rentável.

Paladini (1995) comenta que a qualidade remonta a épocas antigas e que o conceito foi 

evoluindo ao longo do tempo em função das especificidades que cada período apresentou na 

história.

O período da Antiguidade foi caracterizado pela alta qualidade e padrões para arte em 

geral e arquitetura. Na Roma Antiga já se observava a inspeção de produtos acabados. Na 

Idade Média surgiram os primeiros operadores de controle da qualidade e foram definidos 

padrões rudimentares de qualidade, além da avaliação do desempenho da mão-de-obra. Nesta 

época havia uma divisão clara entre quem produzia (operador) e quem avaliava (inspetor), 

sendo que as organizações eram de pequeno porte e formadas por familiares.

No  início  do  século  XX  surgiram  os  supervisores  de  controle  da  qualidade  que 

avaliavam a qualidade de conformação. Nesta época, toda a ênfase do controle da qualidade 

esteve  voltada  para  os  procedimentos  da  avaliação  da  qualidade  de  produtos  e  serviços 

utilizando  técnicas  de  inspeção.  Shewart  adotou  que  o  processo  produtivo  era  fonte  de 

qualidade do produto desenvolvendo os primeiros gráficos de controle. No início dos anos 30 

foram  desenvolvidas  as  aplicações  estatísticas  nos  processos  produtivos,  incluída  a 

amostragem por atributos e por variáveis. Nesta década surge a preocupação com os recursos 

humanos dando início aos processos motivacionais. A Segunda Guerra Mundial (1939) exigiu 

a fixação de padrões e inspeção e controle de qualidade dos fornecedores.

Nas décadas de 1940 e  1950 veio a formalização,  disseminação e  solidificação das 

técnicas desenvolvidas em décadas anteriores com as normas MIL-STD-150 (para avaliação 

da qualidade por atributos,  até  então conservadas como segredo militar),  MIL-STD-414 e 

H107/108. Neste período obtiveram-se novos avanços no controle estatístico da qualidade e 
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uma intensa revisão das normas americanas na área da qualidade provenientes das forças 

armadas. Nesta época, o Japão descobriu a qualidade através dos trabalhos de Juran, Deming 

e Ishikawa (introduziu as técnicas de controle de processos) que tornaram os métodos de 

controle de qualidade ainda mais populares.

Na década de 1960 nasceu o conceito de controle da qualidade total, os programas zero-

defeito e os círculos da qualidade total (no Japão). Na década de 1970 surgiu o controle de 

qualidade por toda a empresa que destaca o envolvimento dos funcionários da empresa pela 

qualidade. Nos tempos atuais, as leis de proteção do consumidor, as normas ISO, o avanço da 

gestão estratégica da qualidade, os sistemas de informação, o contato maior com a sociedade e 

a  valorização  do  meio  ambiente  são  elementos  fundamentais  para  o  desenvolvimento  da 

qualidade.

A  qualidade,  por  já  ser  de  domínio  público,  é  difícil  de  conceituar  sem  eliminar 

indagações, já que seu conceito popular possui várias versões. Há uma preocupação com a 

definição de qualidade porque a sua má interpretação pode ser refletida negativamente na 

empresa, confundindo os setores sobre como atingir as metas e objetivos da empresa através 

das várias maneiras de se pensar em qualidade.

Paladini (2004) exemplifica muito bem o problema decorrido da adoção do conceito 

errado da qualidade na empresa que, em geral, limita as ações necessárias à sua evolução no 

mercado além de conduzir a ações equivocadas. Estes exemplos definem de modo separado a 

qualidade,  são  eles:  qualidade  é  algo  abstrato,  é  sinônimo  de  perfeição,  é  imutável,  é 

subjetivo,  é  conformidade,  é  funcionalidade,  é  diversidade & sofisticação  e  é  a  área  que 

desenvolve  a  questão.  Estes  conceitos  levam  a  equívocos  se  tomados  sozinhos,  mas 

considerados em conjunto levam a um conceito mais abrangente da qualidade fortalecendo a 

idéia de que estes elementos formam o conceito básico dela.

Há um consenso entre os administradores e gestores de que se deve homogeneizar a 

definição da qualidade na empresa. Neste aspecto, a gestão dela tem se direcionado para a 

cultura  da  qualidade,  associando  valores  e  crenças  que  a  sociedade  impõe  aos  aspectos 

almejados pela empresa (Paladini, 2004).

Segundo este autor para definir qualidade, o primeiro passo é considerá-la como um 

conjunto de atributos ou elementos que compõem o produto ou serviço. O segundo passo é 

considerar  que  o  seu  conceito  depende  do  tempo,  que  representa  o  processo  evolutivo  e 

considera as mudanças culturais dos consumidores ao longo do tempo, estas que influenciam 

as suas preferências sobre os produtos e serviços. A pesquisa de mercado surge nos novos 

tempos como arma indiscutível e obrigatória, oferecendo as informações sobre o mercado 
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presente, sobre as perspectivas futuras dos clientes, promovendo novas idéias de como manter 

o mercado e atrair novos consumidores.

Vários autores construíram sua definição sobre qualidade com relação a pontos de vista 

diferentes e fundamentados. Como definição mais utilizada apresenta-se a de Juran & Gryna 

(1991),  “qualidade é  adequação ao uso”.  Pode-se citar  a definição de Jenkins (1971) que 

define qualidade como “o grau de ajuste de um produto à demanda que pretende satisfazer”. 

Nesta última definição é importante notar a intenção de quantificação da qualidade gerando a 

noção de que a gestão da qualidade é mensurável, portanto, podendo ser avaliada (Paladini, 

2004).

Garvin (2002) identificou cinco abordagens principais para definição da qualidade: a 

transcendente, a baseada no produto, a baseada no usuário, a baseada na produção e a baseada 

no valor. A qualidade deve ser vista da mesma maneira que são utilizados os sentidos do 

corpo humano: que são utilizados a partir do momento em que são necessários, e um pode 

complementar a ação do outro. Ou seja, devem-se utilizar as abordagens ao mesmo tempo, às 

vezes com maior ênfase em uma ou umas do que em outras. Na Figura 2.2, a seguir, estão 

representadas as cinco abordagens de Garvin.

Figura 2.2: Abordagens da qualidade segundo Garvin (2002)

Fonte: O autor
A abordagem transcendente  trata  a  qualidade  como  algo  inato  ao  produto,  embora 

sempre relacionado a seu funcionamento. Neste caso, não pode ser medida precisamente e o 

seu reconhecimento ocorre pela experiência.

Na abordagem baseada no produto a qualidade é considerada uma variável precisa e 

mensurável, em que as diferenças de qualidade são relativas às diferenças da quantidade de 

algum ingrediente ou atributo de um produto.

Como a abordagem baseada no usuário parte da premissa de que a qualidade está diante 

dos  olhos  de  quem observa,  admite-se  que  cada  consumidor  tenha  diferentes  desejos  ou 

necessidades e que os produtos que atendam melhor a suas preferências sejam os que eles 

acham os de melhor qualidade. Neste caso, a qualidade é função dos desejos, necessidades e 
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preferências do consumidor, isso reflete que todo produto atenderá, de maneiras diferentes, a 

cada consumidor e sempre haverá uma fatia dos clientes que rejeitarão o produto, pois suas 

exigências não foram atendidas. Resta saber como o produto deve ser projetado para atender a 

uma maior parcela do público que almeja alcançar.

A abordagem baseada na produção é representada pelo conceito “conformidade com as 

especificações”. A excelência do produto está no seu processo de fabricação que deve atender 

às  especificações  do  projeto,  ou  seja,  produção sem defeitos  ou desvios  de  projeto.  Esta 

abordagem leva a uma preocupação em reduzir o re-trabalho eliminando perdas e, com isso, 

reduzindo o custo na produção.

A última abordagem definida por Garvin (2002), chamada abordagem baseada no valor, 

considera como ponto fundamental para a realização de uma compra o seu preço, que deve ser 

aceitável considerando o benefício produzido. O custo benefício pode ser considerado como 

um indicador da qualidade do produto.

Estas maneiras de se definir a qualidade só são realmente eficientes quando vistas em 

conjunto, o que se assemelha às variações do conceito da qualidade expostos por Paladini 

(2004) e comentados no início deste tópico.

Garvin  (1992)  identifica  ainda  oito  dimensões  ou  categorias  da  qualidade.  Estas 

dimensões podem aparecer  inter-relacionadas,  assim,  a  melhoria  de uma pode resultar  na 

melhoria de outra. Esta inter-relação pode representar a importância dessas dimensões para a 

gestão estratégica da qualidade. As oito dimensões da qualidade classificadas por Garvin são:

1)  Desempenho:  Refere-se  às  características  operacionais  básicas  de  um 

produto/serviço. São as características finais que o cliente deseja para o consumo.

2)  Características:  São  os  adicionais,  aqueles  itens  secundários  que  suplementam o 

funcionamento  básico  do  produto/serviço.  Em  alguns  casos  é  difícil  separar  as 

“características”  do “desempenho”,  pois  as  duas  dimensões baseiam-se no funcionamento 

básico do produto/serviço.

3) Confiabilidade: Reflete a probabilidade de um mau funcionamento de um produto ou 

falha em um determinado período. Envolve o conserto e a manutenção do produto. O defeito 

deve ser corrigido com facilidade e o tempo de manutenção deve ser o menor possível.

4) Conformidade: O grau em que o projeto e as características operacionais do produto 

estão  coerentes  com  os  padrões  preestabelecidos.  Nesta  fase  chega-se  ao  campo  da 

industrialização  e  produção,  e  ela  está  associada  às  técnicas  de  controle  do  processo, 

verificação  dos  itens  de  controle  e  limites  de  especificações.  Nesta  visão,  um defeito  se 

tornará um problema.
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5)  Durabilidade: Uso proporcionado por um produto até ele se deteriorar fisicamente, 

ou  seja,  o  ciclo  de  vida  útil  do  produto.  Em  certos  produtos  fica  difícil  interpretar  a 

durabilidade quando é possível fazer reparos ou quando têm uma vida útil grande. Neste caso, 

a durabilidade passa a ser o uso que se consegue de um produto antes de ele se quebrar e que 

possa, de preferência, ser substituído por outro, ao invés de se realizarem constantes reparos.

6) Atendimento: Diz respeito à rapidez, cortesia, competência e facilidade de reparo. Os 

consumidores, hoje, não estão preocupados somente se o produto tem qualidade, mas também 

com a pontualidade da entrega e com um bom relacionamento com o pessoal de atendimento. 

Nesta  dimensão,  é  levado  em  consideração  como  o  pessoal  de  atendimento  reage  às 

reclamações dos consumidores e às formas de tratamento da empresa em relação a este fato.

7)  Estética: Uma dimensão subjetiva. Relaciona-se, por exemplo, com a aparência do 

produto,  o  que  se  sente  com  ele,  qual  seu  som,  sabor,  cheiro,  etc.  É  sem  dúvida  um 

julgamento pessoal e reflexo das preferências individuais.

8)  Qualidade Percebida: Uma dimensão subjetiva,  resultado da falta  de informações 

completas  sobre  um  produto  ou  os  atributos  de  serviço  que,  por  sua  vez,  levam  os 

consumidores a fazerem comparações entre marcas e, a partir daí, inferir sobre a qualidade. A 

reputação é um dos principais fatores que contribuem para a qualidade percebida.

Estas  oito  dimensões,  quando  juntas,  envolvem  vários  conceitos  da  qualidade.  A 

variedade destes conceitos explica a diferença entre cada abordagem, sendo que cada uma 

concentra-se numa diferente dimensão da qualidade, como pode ser observado a seguir:

• Abordagem  baseada  no  produto  reúne-se  com  desempenho,  característica  e 

durabilidade.

• Abordagem baseada no usuário reúne-se com estética, atendimento e qualidade 

percebida.

• Abordagem baseada na produção reúne-se com conformidade e confiabilidade. 

A partir daí, pode-se concluir novamente que, ao definir qualidade, cada autor adota um 

ponto de vista diferente, sendo, ainda, inevitáveis os conflitos entre as diversas abordagens.

Baseada na pesquisa bibilográficar  a qualidade para os serviços pode ser definida para 

o referido trabalho como a adequação de um conjunto de fatores do serviço de forma que 

contribua  para  atender  às  necessidades  e  desejos  dos  clientes-consumidores  almejados, 

devendo ser buscada por todos que podem influenciá-la e que, com isso, gere a necessidade de 

usufruto do serviço e sua posterior satisfação. Esta definição será a utilizada neste trabalho 

para a elaboração do modelo proposto.
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O  conjunto  de  fatores  do  serviço  que  deverão  se  adequar  para  gerar  qualidade 

representa qualquer elemento que influencie na escolha do serviço, no seu fornecimento e 

execução,  seja  diretamente  ou  indiretamente.  Podem  representar  estes  fatores:  os 

fornecedores, os funcionários, as informações, as ferramentas necessárias para sua execução, 

o ambiente em que é fornecido e executado o serviço, entre outros.

As metas para se alcançar a qualidade planejada podem ser mais ambiciosas do que 

somente atender às necessidades dos clientes, pois elas dependem da situação da empresa, dos 

tipos de clientes e da concorrência. E, dependendo destes fatores, a empresa, para garantir 

seus clientes, deve almejar não só atender às necessidades e desejos dos clientes, mas superar 

as expectativas deles gerando novos desejos e necessidades.

2.2.2 Qualidade em serviços

Medir  a  qualidade  dos  serviços  é  um  desafio,  pois  a  satisfação  dos  clientes  é 

determinada  por  muitos  fatores  intangíveis,  de  difícil  mensuração,  porque  muitos  destes 

fatores  são  de  avaliação  subjetiva.  É  consenso  comum que se  a  organização  de  serviços 

pretende manter-se no mercado competitivo, a melhoria contínua deve fazer parte de suas 

estratégias  e  da  cultura  corporativa.  Para  Deming  (1990),  nas  empresas  de  serviço  os 

funcionários têm um contato maior com o cliente e precisam ser treinados e instruídos para 

buscar a satisfação do cliente externo. Pessoas trabalhando unidas garantem a satisfação dos 

clientes  e,  no  setor  de  serviços,  considerando  que  o  cliente  tem  contato  direto  com  os 

funcionários,  a  figura  humana  tem seu  papel  relevante,  por  isso  a  motivação  é  um fator 

importante  para dispor  pessoas  qualificadas a  atender o  cliente  com maior cordialidade  e 

eficiência,  gerando a  satisfação  dele  em relação  a  sua  expectativa  inicial  de  atendimento 

(Siqueira & Godoy, 2003).

Compreender, cada vez mais, o consumidor é uma necessidade imprescindível para as 

empresas  e  organizações  no  mundo  globalizado,  que  convergem  suas  metas  e  objetivos 

orientados para o mercado consumidor. Como foi defendido por Junior (2003), o nível de 

qualidade percebido por um cliente com relação a um serviço é determinado pela diferença 

entre a qualidade esperada antes de receber o serviço e a qualidade experimentada durante e 

após a sua prestação, ou seja, a qualidade de serviços consiste em comparar as expectativas e 

as percepções dos clientes com o serviço experimentado. Eles adicionam a idéia de que uma 

boa  qualidade  em  serviço  é  obtida  quando  as  percepções  dos  clientes  excedem  suas 

expectativas, este pensamento é uma evolução do conceito de que qualidade é a adequação do 
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produto às necessidades dos clientes. Qualidade não somente é atender às expectativas, como 

também é gerar novas necessidades e desejos que tragam mais satisfação ao cliente.

O primeiro modelo específico para avaliação de serviços pode ser atribuído ao trabalho 

dos  pesquisadores  norte-americanos  Parasuraman,  Zeitham  e  Berry  (1985),  que 

desenvolveram um modelo visando a captar critérios para avaliação da qualidade em serviços. 

Os critérios de avaliação aplicados levaram em consideração as lacunas, os hiatos (gaps) que 

são as diferenças entre as expectativas dos usuários e o que é realmente oferecido. Estes são 

grandes obstáculos na tentativa de se atingir um nível de excelência na prestação de serviços.

O modelo  dos  gaps  proposto  por  Parasuraman  et  al (1985) constitui  o  modelo  de 

avaliação de maior credibilidade entre os especialistas, afirma Rebelato (1995). De acordo 

com  Parasuraman,  Berry  e  Zeitham  (1988),  os  usuários  avaliam a  qualidade  do  serviço 

comparando  o  que  desejam,  ou  esperam,  com  aquilo  que  obtêm.  Os  pesquisadores 

apresentaram um modelo definindo como brechas  aquilo  entre  as  expectativas  e  o  que  é 

oferecido. Na Figura 2.3 pode-se observar o Modelo Conceitual da Qualidade em Serviços, 

segundo Junior (2003) apud Parasuraman; Zeithaml e Berry (1990), enquanto que a relação 

dos Gaps que o integram estão relacionados a seguir.

Figura 2.3: Modelo conceitual da qualidade de serviço – modelo de gap

Fonte: Junior (2003) apud Zeithaml, Parasuraman, Berry (1990, p. 46)
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Na  Figura  2.3  a  primeira  lacuna,  o  Gap 1,  representa  a  discrepância  entre  as 

expectativas dos clientes e as percepções da gerência sobre suas expectativas.  A principal 

etapa  para  propiciar  um  alcance  maior  sobre  os  desejos  dos  clientes-consumidores  é  a 

obtenção de informações sobre suas expectativas e a avaliação por parte da gerência, algumas 

falhas podem aumentar este primeiro gap, que são:

• Falha na coleta dos dados referentes aos clientes-consumidores;

• Uso inadequado de pesquisa de mercado;

• Falha  no  tratamento  dos  dados  obtidos  sobre  as  expectativas  dos  clientes-

consumidores;

• Falta de abertura dos gerentes para novas expectativas;

• Excesso de níveis hierárquicos entre o pessoal de contato e a alta administração.

O Gap 2 representa a diferença entre as percepções que os gerentes têm em relação às 

expectativas  dos  clientes  e  as  especificações  da  qualidade  do  serviço  prestado.  Estas 

diferenças podem ser fortemente reduzidas com:

• Implementação de cursos de reciclagem dos funcionários e cursos de melhoria, 

treinando-os para que compreendam as mudanças  e sugestões da gerência,  e 

passem a utilizá-las com eficiência.

• Comprometimento da administração com a qualidade do serviço;

• Percepção da inviabilidade técnica ou financeira;

Neste  ponto,  a  gestão  da  qualidade  total  direciona  suas  atenções  para  os  cursos  de 

aprimoramento dos funcionários com a finalidade de os prepararem para serem a peça-chave 

da representação do que a empresa quer passar para os clientes e consumidores em termos de 

qualidade.

O  Gap 3  informa  a  distância  entre  as  especificações  da  qualidade  de  serviço  e  a 

prestação do serviço. Este Gap corresponde à eficácia dos funcionários de linha, destinados as 

atividades-fim,  que  representa  o  esforço  para  gerar  resultados  adequados  ao  consumidor. 

Algumas causas da existência deste Gap:

• Falta de trabalho em equipe;

• Falta de treinamento;

• Funcionário inadequado para a tarefa;

• Tecnologia inadequada para a tarefa;

• Falta de controle no pessoal de contato;

• Sistema de remuneração inadequado.
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O  Gap 4 é a discrepância entre o serviço prestado e a comunicação externa com os 

clientes.  Esta  discrepância  pode  representar  um indicador  de  que  a  comunicação  com os 

clientes e consumidores está gerando melhorias.

• Comunicação inadequada entre pessoal de vendas e operações;

• Comunicação inadequada entre propaganda e operações;

• Diferenças em políticas e procedimentos entre filiais e/ou departamentos;

• Exageros criativos na propaganda.

E por fim, o  Gap 5 significa o distanciamento entre o serviço esperado e o serviço 

recebido.  Este  último  representa  o  contato  entre  cliente-consumidor  e  o  atendente  ou 

funcionário da empresa. Novamente, é fundamental disponibilizar para os funcionários todas 

as  ferramentas  necessárias  para  que  o  mesmo  possa  atender  a  todas  as  necessidades  e 

expectativas dos clientes e consumidores. Este modelo sugere pontos que devem ser avaliados 

para uma melhor compreensão do nível da qualidade no serviço.

Estas  discrepâncias,  em geral,  podem ser  explicadas  pela  falha  dos  gerentes  ou  no 

processo de transmissão de informações. Podem-se caracterizar algumas delas:

• Falta de informações sobre o grupo de consumidores e clientes alvo;

• Falha  na  geração  das  especificações  elaboradas  através  das  expectativas  dos 

clientes consumidores;

• Falha na transmissão das informações sobre as expectativas dos clientes para os 

níveis de execução dos serviços;

• Falha no treinamento dos funcionários.

No  entanto,  como  este  modelo  não  disponibilizou  uma  ferramenta  que  medisse  a 

qualidade dos serviços, esses mesmos pesquisadores, em 1988, criaram uma escala intitulada 

SERVQUAL, com o intuito de analisar qualitativa e quantitativamente o grau de satisfação do 

usuário em relação à prestação de serviços oferecida. O resultado foi um conjunto de cinco 

dimensões  apontadas  como fundamentais  na  qualidade  de  serviços  prestados.  Cook et  al 

(2000) detalharam as dimensões definidas no SERVQUAL: 

• Tangibilidade (Tangibles): Adequação das instalações físicas e do ambiente de 

execução  dos  serviços,  refere-se  à  aparência  das  instalações  físicas,  dos 

equipamentos, mas também das pessoas e dos materiais de comunicação com os 

usuários;

• Confiabilidade/Credibilidade  (Reliability):  habilidade  em  fazer  o  serviço 

prometido com confiança e precisão;
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• Receptividade (Responsiveness): disposição para ajudar o usuário e fornecer um 

Serviço com presteza e rapidez de resposta;

• Garantia  ou  segurança  (Assurance):  Qualidade  do  serviço,  relaciona-se  ao 

adequado conhecimento dos executores dos serviços  (funcionários)  para bem 

realizá-los,  aliada  à  cortesia  e  habilidade  do  seu  desempenho,  inspirando 

responsabilidade e conquistando a confiança dos usuários;

• Empatia (Empathy): significa a atenção individualizada com que os usuários são 

atendidos. 

De todas as dimensões, a confiabilidade mostrou ser o aspecto que os usuários mais 

consideram ao avaliar um serviço. Naturalmente não é o determinante nas avaliações, mas 

com certeza, é a essência da qualidade do serviço (Parasuraman et al, 1985).

De acordo com Riça  (2003),  conclui-se  claramente  a  necessidade de se  conhecer  o 

cliente antes de se ofertar o serviço, e tendo em vista a natureza abstrata e intangível deste, e 

que  as  expectativas  e  percepções  dos  clientes  são  variáveis  no  tempo,  são  necessárias 

pesquisas  externas  de  serviço  ao  cliente.  Ao  mesmo  tempo,  acrescenta  que  as  pesquisas 

devem ser vistas como indicadores e não como a solução para reduzir os gaps entre o cliente, 

a empresa, os gerentes e funcionários.

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) definem qualidade em serviços como a “comparação 

da percepção do serviço prestado com a expectativa do serviço desejado”.

Heskett et al (1994) afirma que cada cliente tem sua expectativa de qualidade e isto está 

diretamente relacionado ao nível de satisfação, podendo ser expresso pela equação:

Qualidade em serviços = qualidade do serviço prestado – serviço esperado

Schmenner (1999) também relaciona a qualidade à expectativa do cliente e acrescenta uma 

questão importante: a qualidade tem que ser rentável e é expressa na equação:

Qualidade em serviços (e rentabilidade) = percepção – expectativa

2.3 Gestão da Qualidade

Feigenbaum  (1994)  define  sistema  de  qualidade  como  a  combinação  da  estrutura 

operacional ampla, documentada segundo procedimentos técnicos e gerenciais integrados e 

efetivos,  guiando ações coordenadas de pessoas,  máquinas e dados da empresa através de 

meios mais práticos e adequados, e assegurando ao cliente satisfação quanto à qualidade e 

seus custos.

Segundo Mello et  al(2002),  sistema de gestão refere-se a tudo o que a organização 

executa  para  gerenciar  seus  processos  ou  atividades.  Em  pequenas  organizações, 
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provavelmente não exista um sistema, apenas uma forma de fazer as coisas, que, na maioria 

das vezes, não está documentada, mas na cabeça do proprietário ou gerente. Assim, quanto 

maior  a  organização  e  mais  pessoas  estão envolvidas,  maior  a  possibilidade  de existirem 

alguns procedimentos, instruções, formulários ou registros documentados. Para ser realmente 

eficiente  e  eficaz,  a  organização  pode  gerenciar  sua  forma  de  fazer  as  coisas  de  modo 

sistêmico.

Belluzzo e Macedo (1993) enfatizam que a criação e manutenção da qualidade em uma 

organização  de  serviços  dependem  de  uma  aproximação  sistemática  com  a  gestão  da 

qualidade  pretendida,  assegurando  que  as  necessidades  implícitas  ou  determinadas  pelos 

clientes sejam entendidas e atendidas com eficácia e eficiência.

Paladini  (2004)  comenta  que  de  uma grande variedade  de  definições  a  respeito  do 

conceito  de  gestão  da  qualidade  deriva  um  conjunto  de  estratégias  definidas  para  sua 

implantação e, por fim, cita o conjunto de definições que representa a maneira como a gestão 

da qualidade é vista:

• É uma filosofia: “A gestão da Qualidade é uma filosofia gerencial que constrói 

uma organização direcionada para os clientes, dedicada a satisfazê-los através da 

melhoria  permanente em termos de eficácia e eficiência da organização e de 

seus processos” (Corrigan, 1995:61-64);

• É  um  conjunto  de  métodos:  “A  gestão  da  Qualidade  é  a  extensão  do 

planejamento  dos  negócios  da  empresa  para  incluir  o  planejamento  da 

qualidade” (Juran & Gryna, 1991:210);

• É uma melhoria contínua: “A gestão da qualidade é um processo de melhoria 

contínua de todas as atividades” (Rau, 1987:179);

• É  um  serviço  a  consumidores  e  a  clientes:  “A  gestão  da  Qualidade  é  um 

conjunto de serviços prestado ao consumidor não apenas para satisfazê-lo, mas, 

antes de tudo, para seduzi-lo” (Peters, 1992: 59);

• É um envolvimento da mão-de-obra: “A gestão da Qualidade é um processo que 

envolve toda mão-de-obra de forma sistemática para melhorar o atendimento aos 

clientes” (Feinberg, 1995:79-82).

A  qualidade,  através  destas  definições,  pode  ser  percebida  sob  aspectos  diferentes, 

dependendo da situação atual  de uma empresa,  como: o nível  de instrução do quadro de 

funcionários, a tecnologia utilizada, a situação financeira da empresa, a visão da alta gerência 

e, principalmente, a relação entre o empregado e o gerente.
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Davis (1974) define, para o caso de sistemas abstratos, um sistema como um conjunto 

de elementos e idéias, que interagem ordenadamente e têm um ou mais objetivos comuns. Os 

principais  componentes  do  sistema  proposto  por  ele,  representado  na  Figura  2.4,  são 

apresentados a seguir:

1. Entradas: é o que o sistema busca ou recebe do ambiente para transformar em 

saídas e alcançar o(s) objetivo(s);

2. Saídas: é o que o sistema externa ao ambiente na busca de alcançar os objetivos;

3. Fronteira: é o que delimita o sistema, separando este do ambiente externo;

4. Ambiente: é o contexto no qual o sistema está inserido e, de acordo com o tipo 

de sistema, interage ou não com o mesmo;

5. Restrições: são as limitações impostas pelo ambiente ao sistema;

6. Retroalimentação:  é  o mecanismo que compara as saídas do sistema com os 

objetivos e realiza o ajuste e controle do sistema;

7. Objetivos: são os fins a que se destina o sistema.

Figura 2.4: Representação de um sistema genérico

Fonte: DAVIS (1974)

Slack et al.  (2002) utilizam o modelo de transformação (input-transformação-output) 

para descrever a natureza de um sistema, ou seja, um conjunto de recursos de input usado para 

transformar algo ou para ser transformado em outputs de bens e serviços. 

Paladini (2004) comenta que o enfoque sistêmico aplicado à qualidade é perfeitamente 

aplicável. A adequação da noção de sistema à definição de qualidade permitiu a utilização da 

abordagem, características básicas e elementos de um sistema, ou seja, a estrutura que deve 

planejar,  gerenciar,  desenvolver  e  avaliar  a qualidade.  Os elementos que caracterizam um 

sistema de acordo com este autor são:
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• Entradas: informações relativas a um processo de decisão;

• Saídas: produtos acabados prontos para a venda ou serviços disponibilizados e 

oferecidos para os clientes;

• Integração  Organizada  das  Partes:  coordenação  de  esforços  pela  qualidade 

através de todos os setores;

• Princípios  Básicos  de  Funcionamento:  procedimentos  e  normas  a  serem 

adotados pela empresa para seu pleno funcionamento.

• Busca  de  Objetivos  Comuns:  o  que  se  deseja  alcançar,  neste  caso,  produtos 

acabados ou serviços que atendem às necessidades, conveniências e expectativas 

do cliente;

• Realimentação: toda e qualquer informação gerada após processo que implique 

alteração nas normas, procedimentos e entradas para produzir saídas ainda mais 

compatíveis com os objetivos comuns.

Assim,  a  qualidade  é  responsabilidade  de  todos  em  um  sistema  de  qualidade.  A 

realimentação (feedback) é de extrema importância, pois a qualidade deve ser dinâmica e se 

adaptar às necessidades do consumidor.

O Sistema de  Qualidade  está  relacionado  com todas  as  fases  do  ciclo  de  vida  dos 

produtos/serviços como mostra a Figura 2.5, desde a pesquisa de mercado, passando pelo 

projeto  e  desenvolvimento  do  produto,  planejamento,  aquisição,  produção,  verificação, 

embalagem, vendas até disposição e reciclagem no final da vida útil.

Figura 2.5: Ciclo de vida dos produtos/serviços

Fonte: Adaptado de De Medeiros (2004) apud Melo (2005)

Produtor/
Fornecedor

Cliente/
Consumidor

MARKETING E PESQUISA DE 
MERCADO

DISPOSIÇÃO E 
RECICLAGEM NO 
FINAL DA VIDA 
ÚTIL

PÓS-VENDA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
SERVIÇOS ASSOCIADOS

VENDAS E DISTRIBUIÇÃO

PROJETO E DESENVOLVIMENTO DO 
PRODUTO

PLANEJAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO

VERIFICAÇÃO

 EMBALAGEM E 
CONDICIONAMENTO

PRODUÇÃO OU PROVISÃO DE 
SERVIÇOS

AQUISIÇÃO DE RECURSOS
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O ciclo de vida dos serviços é diferente do ciclo de vida dos produtos, possuindo novas 

etapas e eliminando outras.  As etapas para os  serviços  podem compreender:  Marketing e 

pesquisa de mercado; Projeto e desenvolvimento do serviço; Planejamento e desenvolvimento 

do processo;  Aquisição de recursos;  Produção dos serviços;  Verificação;  Assistência  pós-

venda.

Segundo Paladini (2004), a gestão da qualidade no ambiente de serviços tem como foco 

principal a interação com o usuário. As características da gestão da qualidade encontradas no 

setor de serviços são:

• Produção e consumo simultâneos: no mesmo momento em que o funcionário 

presta o serviço ou o serviço é disponibilizado, o cliente consome;

• Gestão  flexível:  os  processos  dependem  do  momento  e  contexto  em  que  é 

necessitado o serviço;

• Gestão  direcionada  ao  cliente:  ele  compõe  o  principal  fator  subjetivo  de 

mudança  na  gestão,  influenciando-a  através  das  suas  necessidades, 

conveniências e desejos;

• Avaliação  da  qualidade  centrada  em  elementos:  não  há  pontos  de  controle 

específicos  que  possam ser  identificados  para  avaliação,  estes  elementos  são 

definidos através da relação com o usuário;

• Não emprega ações corretivas, apenas preventivas;

• A gestão da qualidade não conta com procedimentos prévios de avaliação do 

serviço: o serviço envolve análises subjetivas e preferências nem sempre bem 

definidas, não há formas de inspecionar o serviço como acontece com bens, ele 

é sempre feito no momento da prestação do serviço;

• O serviço não dispõe da propriedade estocabilidade, o que impõe um modelo 

que gerencie a demanda em função da oferta de modo que não ocorra excesso de 

oferta e nem a falta dela;

Na prestação de serviço o cliente está fisicamente presente e interfere na execução do 

serviço, para satisfazê-lo, é necessário atentar para as suas aspirações durante o recebimento 

do serviço, sendo exigidas flexibilidade, criatividade e capacidade de adaptação.

Paladini (2004) relaciona as diferenças básicas entre a gestão da qualidade em ambiente 

empresarial e em organizações de serviço, como representado na Tabela 2.3, demonstrando 
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que o modo de atuação da gestão muda em função do foco principal (no caso da gestão da 

qualidade: o cliente) e do desenrolar do processo produtivo.

O  setor  de  serviços  -  que  trabalha  com  aspectos  intangíveis,  como  conhecimento, 

necessidades,  desejos  e  o  tempo -  diferencia-se  do  setor  empresarial  de  manufatura  (que 

representa a produção de produtos) que possui aspectos de caráter tangível. Isso não quer 

dizer que o setor de serviços não utiliza tecnologia e o setor industrial dispensa o contato com 

o cliente, apenas o foco de atuação é deslocado e a maneira de atuar difere.
Tabela 2.3: Diferenças entre a gestão da qualidade em ambientes industriais e ambientes de serviços.

Gestão da qualidade em

ambientes industriais

Gestão da qualidade em

ambientes de serviços
O esforço da qualidade aparece no produto O esforço da qualidade aparece

na interação com o cliente
Interação com o cliente via produto Interação direta com o cliente

O cliente atua e participa no final do processo com 

retorno lento(feedback) de sua satisfação

O cliente atua e participa em todo o processo com 

retorno instantâneo (feedback) de sua satisfação
Padronização do processo Processo dinâmico e variável

Os bens tangíveis podem ser protegidos Os serviços não podem ser protegidos
Fonte: Adaptado de Paladini (2004)

A melhor definição de gestão da qualidade para o presente trabalho é a de Peters (1992), 

quando diz que ela busca seduzir os consumidores e considera a própria gestão como um 

conjunto  de  serviços  prestados.  Adiciona-se  a  esta  definição  a  idéia  de  que  a  gestão  da 

qualidade  pode  ser  vista  como  um  sistema  com  suas  entradas,  objetivos,  ambiente, 

realimentação e saídas.  Alguns elementos que compõem o sistema representam princípios 

adotados na gestão da qualidade, como por exemplo: o ambiente que representa as relações da 

empresa com os fornecedores, com a sociedade; e a realimentação que representa a melhoria 

contínua (PALADINI, 2004).

Para aplicar o sistema de gestão da qualidade deve-se definir cada área de atuação da 

qualidade e como se pode implantá-la em cada uma das regiões. Desta forma, é necessário 

conhecer os ambientes em que a qualidade se insere.

2.4 Ambientes da Qualidade

Os ambientes da qualidade descritos por Paladini (2004) representam áreas em que a 

gestão da qualidade se desenvolve com características próprias referenciadas pelos tipos de 

organização  das  empresas.  Os  ambientes  são  as  regiões  em que  a  qualidade  é  produzida 

compondo a estrutura da organização. Estes são divididos em três ambientes: o ambiente da 

qualidade in-line, o ambiente da qualidade off-line e o ambiente da qualidade on-line.
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2.4.1 Ambiente da qualidade in-line

O ambiente  da qualidade  in-line  representa o setor  em que está sendo efetivamente 

produzido o serviço,  ou seja,  onde o processo de fabricação ou execução dele está sendo 

realizado, tendo como alvos principais  a eliminação de defeitos,  capacidade de produção, 

produtividade,  otimização  dos  processos,  estratégias  de  operação  e  atendimento  às 

especificações.

Neste ambiente o foco das atenções é o processo produtivo, enfatizando a ausência de 

defeitos e, desta forma, um produto defeituoso prejudica a perfeita utilização do serviço ou 

produto  comprometendo  a  qualidade.  Para  ambientes  in-line o  serviço  só  tem  qualidade 

quando oferecido sem defeitos, pois estes são a prova de que as características da qualidade 

do serviço não conferem com as especificações do serviço.

Para  sair  de  um estágio  de  produção  com defeitos  para  produzir  com qualidade  é 

necessário  conhecer  os  padrões  de  operações  dos  processos,  ou  seja,  conhecer  suas 

capacidades atuais e potenciais.  Devem-se conhecer seus pontos fortes e tentar maximizar 

seus  efeitos,  neste  momento,  é  fundamental  conhecer  os  métodos  de  trabalho,  os 

equipamentos,  os materiais  utilizados no processo e as pessoas envolvidas,  investindo em 

tecnologia, materiais e conhecimento para gerar uma melhoria nas operações da empresa ou 

organização.

São atividades comuns da qualidade in-line os projetos de melhoria de operações, de redução 

e  racionalização  de  custos,  os  projetos  ergonomia,  melhoria  das  condições  do  trabalho, 

redução  de  desperdícios  e  retrabalho.  Estas  atividades  demonstram  outra  característica 

observada na qualidade in-line que é a necessidade de otimizar os processos, gerando forças 

para melhorar o uso dos equipamentos e materiais e de todos os recursos necessários para a 

prestação do serviço. Todas estas atividades têm como objetivo tornar o processo eficiente 

atendendo às especificações da qualidade.  Paladini (2002) define eficiência como o esforço 

destinado a definir a melhor maneira de utilizar os recursos da empresa.

2.4.2 Ambiente da qualidade off-line

O ambiente da qualidade off-line é a área que oferece o suporte à produção do serviço 

ou produto,  não estando ele  ligado ao processo produtivo,  mas  servindo de apoio  para a 

execução do serviço, composto de setores que podem ser solicitados se necessário, que atuam 

continuamente sem participar diretamente da produção, ou que alteram ou afetam a produção 

do serviço, mas não o geram. Operações off-line, também chamadas operações de suporte, são 

operações fora da linha de produção. Como exemplo, citam-se a manutenção, o almoxarifado 
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e o controle de processo produtivo. Entretanto, as operações off-line possuem grande relação 

com o ambiente  in-line como fonte de apoio para a prestação do serviço, sendo relevantes 

para garantir a boa execução das atividades e gerar produtos adequados ao uso. O ambiente da 

qualidade off-line enfatiza as atividades que dão suporte ao processo produtivo contribuindo 

com a melhoria contínua da qualidade.

2.4.3 Ambiente da qualidade on-line

O ambiente da qualidade on-line é o setor que estabelece o vínculo entre o cliente e a 

empresa e atua com a intenção de perceber a reação do mercado ao serviço oferecido e, 

rapidamente,  orientar  a  produção  para  se  realinharem  as  novas  exigências  do  mercado. 

Portanto,  pela  característica  dinâmica  da  sociedade,  o  ambiente  on-line deve  ser  flexível 

representando a resposta da empresa às mudanças do mercado, tratando de assuntos como 

necessidades ou conveniências dos clientes e sua aceitação ou rejeição em relação ao serviço 

prestado.

O ambiente on-line não opera somente com a intenção de ligar a empresa ao mercado, 

de avaliar  a  qualidade através dos  clientes e  consumidores,  de escolher  os mercados  que 

deseja  ou definir  tendências  futuras,  a  principal  meta  é  obter  do mercado,  o  mais  rápido 

possível,  as tendências, desejos e preferências para fornecer no menor espaço de tempo as 

informações necessárias para a readaptação do processo produtivo.

O ambiente  on-line parte da premissa de que o mercado muda constantemente e os 

produtos e serviços devem seguir esta tendência para poder se adequar à nova realidade dos 

clientes e consumidores. Portanto, o ambiente on-line é caracterizado pela reação da empresa 

as mudanças do mercado. Esta reação pode acontecer antes que o mercado mude, sendo a 

reação mais  rápida  e,  desta  forma,  mais  eficiente,  por  isso  o investimento  em análise  de 

tendências  de mercado,  previsão  de  cenários  ou perspectivas  de  mudança são  fortemente 

utilizados em ambientes on-line.

Paladini (2004) comenta que o ambiente on-line opera inicialmente com tendências de 

mercado; em seguida fixa-se no modelo da qualidade do projeto do produto; e por último, 

realimenta o processo produtivo com as informações necessárias sobre ele, para o reajuste 

mais adequado às exigências do mercado.  Paladini  (2002) complementa que o modelo da 

qualidade on-line focaliza seus esforços essencialmente em eficácia, definida como o esforço 

para gerar resultados adequados ao consumidor.

O sistema de gestão da qualidade pode ser retratado através dos ambientes da qualidade 

e suas inter-relações principais, como representado na Figura 2.6.
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Figura 2.6: Gestão da qualidade e os ambientes da qualidade com suas inter-relações

Fonte: O Autor

O modelo de gestão da qualidade é um processo integrado que, quando considera um 

ambiente da qualidade em detrimento dos outros, geralmente certas desvantagens aparecem 

de  forma  relevante,  como  se  pode  observar  na  Tabela  2.4,  portanto,  deve-se  utilizar  os 

ambientes da qualidade em conjunto, com um complementado o outro.
Tabela 2.4: Vantagens e desvantagens dos ambientes da qualidade segundo Paladini

Ambientes da 

Qualidade
Vantagens Desvantagens

In-line • Atenção da empresa a si mesma;

• Prioridade  a  pontos  críticos,  Maximizando  as 

potencialidades e minimizando restrições;

• Produtos provavelmente sem defeitos;

• Base consistente para a produtividade.

Enfatiza pouco a adequação ao uso;

On-line • Atenção da empresa ao cliente;

• Prioridade ao atendimento do mercado;

• Máxima adequação do produto ao uso;

• Produtos provavelmente adequados ao mercado;

• Base consistente para a sobrevivência.

Pode  desconsiderar  a  verdadeira 

realidade da empresa.

Off-line • Atenção da empresa a todas as suas partes;

• Prioridade a integração de todos no esforço pela 

qualidade;

• Cada contribuição para a qualidade é maximizada;

• Produtos decorrentes de esforços conjuntos;

• Base consistente para a harmonia da organização.

Pode  isolar  ou  minimizar  setores, 

relegando-os à atividade de suporte e 

dando-lhes  papéis  secundários  no 

esforço pela qualidade.

Fonte: Adaptado de Paladini (2004)
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2.5 Indicadores

Os indicadores representam as informações que os gestores da qualidade precisam para 

conhecer a realidade da empresa e qual a posição atual em relação à qualidade dos serviços 

para os clientes e consumidores, mostrando quais os avanços obtidos em relação à estratégia 

da  qualidade.  Paladini  (2002)  considera  os  indicadores  como  os  elementos  básicos  da 

avaliação da qualidade.

O Sistema de Qualidade precisa ser avaliado periodicamente, tanto durante seu processo 

de implantação, como após o mesmo. A partir de Paladini (2002), a avaliação da qualidade 

baseia-se em informações, por isso, antes de investir em avaliações de qualquer natureza, é 

necessário disponibilizar as informações que possam viabilizá-las. Ao gerar informações para 

a avaliação da qualidade, deve-se dispor de uma forma que envolva: o planejamento da coleta; 

a  organização  dos  dados  obtidos  (de  modo  que  facilite  a  análise);  a  classificação  das 

informações, sobretudo em termos de sua representatividade, confiabilidade e importância; a 

veiculação, seguindo um fluxo que favoreça a análise do valor de cada informação para cada 

destino, em dado momento e em cada contexto considerados. Assim, tem-se a idéia segundo a 

qual  a  avaliação  da  qualidade  precisa  ser  formulada  em  termos  de  indicadores  bem 

caracterizados.

Para Takashina & Flores (1996), o conceito de indicador está associado a um modelo e 

a uma variável aleatória em função do tempo. Portanto, definem-se indicadores como formas 

de  representação  quantificáveis  de  características  de  produtos  e  processos  utilizados  para 

acompanhar e melhorar os resultados ao longo do tempo, como por exemplo, produção média 

diária, lucratividade, etc. Este autor apresenta a diferença entre indicador, unidade, resultado e 

meta.  As  unidades  do  indicador  são  termos  para  comparação  de  mesma  grandeza  do 

indicador, um exemplo: m3/d. O resultado do indicador é o valor obtido pelo mesmo, como 

por  exemplo:  495 m3/d  em 1995.  A meta  do  indicador  é  o  valor  desejado  para  ele,  por 

exemplo: 510 m3/d em 1997.

Esses autores enfatizam ainda algumas maneiras incorretas na utilização de indicadores 

em uma organização, tais como:

• Medir muitos indicadores, sem estabelecer a prioridade e a hierarquia;

• Medir sistemas organizacionais específicos e não associar às estratégias globais;

• Medir para controle (controle de metas em vez de enfoque na melhoria);

• Medir  apenas  para  cortar  custos,  em  vez  de  melhorar  o  desempenho  e  a 

qualidade;
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• Medir sem enfoque nas satisfações das pessoas (com o foco principal no produto 

ou no processo);

• Medir sem considerar o comportamento da variabilidade e o método estatístico 

do indicador;

• Medir sem considerar o progresso ou melhoria, de forma sistemática e integrada;

• Medir eventos não importantes;

• Medir somente os dados.

A  partir  de  Oakland  (1994),  em  um  ambiente  orientado  para  a  qualidade  e  o 

melhoramento contínuo, as seguintes razões são algumas das principais que justificam por 

que as medições são necessárias e por que representam um papel-chave no aperfeiçoamento 

da qualidade e da produtividade.

• Para assegurar que os requisitos do cliente foram atendidos.

• Para ter capacidade de estabelecer objetivos razoáveis e atingi-los.

• Para fornecer padrões de comparação.

• Para dar visibilidade de fornecer um “painel de resultados” para que o pessoal 

possa monitorar seus próprios níveis de desempenho.

• Para ressaltar os problemas da qualidade e determinar as áreas que precisam de 

atenção prioritária.

• Para dar indicação dos custos da má qualidade.

• Para justificar o uso de recursos.

• Para fornecer feedback e orientar o esforço de melhoramento.

Na  atividade  de  melhoramento  de  processo,  não  é  possível  separar  conceitos  de 

compreensão do processo, definição, medição e gerenciamento. Para avaliar o desempenho 

com exatidão, uma medição adequada deve ser definida, desenvolvida e mantida por pessoas 

que  tenham o  domínio  do  processo.  Essas  pessoas  podem considerar  necessário  medir  a 

eficácia, a eficiência, a qualidade, o impacto e a produtividade. Não se pode fornecer uma 

lista  genérica  do  que  pode  ser  medido  porém,  uma vez  que  foram definidas  as  medidas 

adequadas,  elas  podem  ser  convertidas  em  indicadores.  Estes  incluem  relações,  escalas, 

classificações e indicadores financeiros com base de tempo. Quaisquer que sejam as medidas 

e  indicadores  utilizados,  eles  devem  refletir  o  verdadeiro  desempenho  em  relação  ao 

cliente/fornecedor e enfatizar o contínuo melhoramento.

Paladini  (2002)  define  indicadores  da  qualidade  e  da  produtividade  como  um 

mecanismo de avaliação formulado em bases mensuráveis e que são sempre expressos em 
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números,  em valores  associados  a  escalas  contínuas,  ou  seja,  são  baseados  em  medidas 

quantitativas. E finaliza que se não puder ser expresso em forma numérica, este não será um 

indicador.

Este  mesmo  autor  relacionou  um  conjunto  de  características  dos  indicadores  da 

qualidade e produtividade, que são:

• Objetividade, consiste em estabelecer o que a avaliação busca atingir de forma 

simples e direta, é fácil observar que a melhor forma de gerar objetividade é a 

adoção da mensurabilidade;

• Clareza,  corresponde  à  compreensão  do  indicador  de  forma  clara, 

proporcionando a qualquer pessoa o entendimento do significado do indicador;

• Precisão,  se  refere  à  eliminação  da  duplicidade  de  interpretações  sobre  o 

indicador, esta característica depende das anteriores;

• Viabilidade, sugere que não se pode trabalhar com informações que ainda não 

foram geradas e procedimentos que não foram postos em prática, ou seja, não se 

deve criar indicadores que dependam de informações futuras ou ações inviáveis;

• Representatividade,  que é  a  forma de descrever  da melhor  forma possível  o 

ambiente a ser avaliado, representando o contexto do qual foram extraídos;

• Visualização,  que  é  a  continuação  da  característica  anterior,  pois  para 

representar o que está ocorrendo na situação avaliada, tem-se que visualizar, de 

forma rápida e eficiente, o modelo em avaliação;

• Ajuste,  que corresponde à  regulação  do indicador  à  situação da  empresa  ou 

organização,  já  que  para  cada  organização,  o  referencial  e  o  horizonte  de 

aplicação pode ser diferente;

• Unicidade,  confere  ao  indicador  singularidade  de  aplicação  em  qualquer 

momento, portando as mesmas características em qualquer situação;

• Alcance,  reporta que se deve combater  as causas e não as conseqüências ou 

efeitos do processo produtivo;

• Resultados,  que  são  a  confirmação  de  que  os  indicadores  expressarão  os 

resultados alcançados ou a conseqüência a uma ação implementada, neste caso, 

os indicadores irão expor a qualidade das ações, informando se os objetivos e 

metas foram alcançados.
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Paladini (2002) cita ainda uma característica básica dos indicadores da qualidade e da 

produtividade,  medem  a  satisfação  dos  consumidores  e  a  probabilidade  de  clientes  se 

transformarem em consumidores.

Segundo Takashina & Flores (1996), a apuração e resultados através dos indicadores 

permitem uma avaliação do desempenho da organização no período, em relação à meta e a 

outros  referenciais,  subsidiando  as  tomadas  de  decisão  e  o  replanejamento.  Este  autor 

apresenta uma síntese das diferenças existentes entre os conceitos de indicadores da qualidade 

e indicadores do desempenho, conforme a Tabela a seguir:

Tabela 2.5: Comparação entre indicadores da qualidade e indicadores do desempenho

Aspectos de Comparação Indicador da Qualidade Indicador de Desempenho
Visão e julgamento Cliente Processador
Tipo de característica Característica da Qualidade Característica do Desempenho
Tipo de medição Subjetiva Objetiva
Quem faz a medição Processador Processador
Antes do uso (meta) Resultado Esperado Resultado Esperado
Depois do uso (resultado) Resultado Obtido Resultado Obtido
Fonte: Takashina & Flores (1996)

O mesmo autor comenta alguns aspectos encontrados nos indicadores:

• Os indicadores estão intimamente ligados ao conceito da qualidade centrada no 

cliente;

• Indicadores possibilitam o desdobramento das metas de negócio, na estrutura 

organizacional,  fazendo  com  que  as  melhorias  obtidas  em  cada  unidade 

contribuam para os propósitos organizacionais;

• Os indicadores devem sempre manter uma reação com a área de negócios, cujo 

desempenho causam um maior impacto no sucesso da organização;

Indicadores viabilizam a busca da melhoria contínua da qualidade tanto dos produtos 

como dos serviços, assim como da produtividade da organização, aumentando a satisfação 

dos seus clientes, sua competitividade e, conseqüentemente, sua participação no mercado.

2.5.1 Natureza dos Indicadores em relação aos Ambientes da Qualidade

De acordo com os ambientes da qualidade, Paladini (2002) conferiu a existência de três 

tipos  básicos  de  indicadores:  de  desempenho,  de  suporte  e  indicador  da  qualidade 

propriamente dito.

Os  indicadores  de  desempenho  referem-se  ao  processo  produtivo,  esses  indicadores 

investem na eficiência das operações em si, ou seja, na produtividade. São conhecidos como 

indicadores da produtividade e dizem respeito à qualidade in-line; possuem como meta básica 
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medir a eficiência da organização. São exemplos de indicadores de desempenho: número de 

defeitos por peça produzida em um determinado período de tempo, número de atrasos na 

entrega por mês, entre outros.

Os  Indicadores  de  Suporte  são  conhecidos  como indicadores  das  ações  de  apoio  e 

referem-se ao ambiente off-line. Dão ênfase a três ações: ao suporte no processo produtivo, ao 

suporte  às  ações  que  relacionam  a  empresa  ao  mercado  e  ao  suporte  às  atividades  que 

interligam o processo produtivo e o atendimento às expectativas do consumidor. Possuem 

como meta básica a capacidade de medir o suporte e o apoio aos modelos de eficiência e 

eficácia das ações gerais da organização. São exemplos de indicadores de suporte: a relação 

entre o número de visitas no stand de vendas e o número de vendas; o número de acesso ao 

site da empresa por mês; o número de treinamentos de segurança do trabalho realizado por 

semestre, entre outros.

Os Indicadores da Qualidade Propriamente Ditos são indicadores mais abrangentes e 

referem-se à forma como a organização reage à mudança do mercado, como a empresa possui 

capacidade  de  influenciar,  ou  até  mesmo  de  criar  tais  mudanças.  São  indicadores 

essencialmente estratégicos, atuam no ambiente on-line e são conhecidos como indicadores de 

sobrevivência. São exemplos de indicadores de qualidade propriamente ditos: o número de 

reclamações de clientes por mês; o número de questionários de satisfação (ótimo) por número 

total de questionários; o número de alterações realizadas na imagem do produto ao ano, entre 

outros.  A  Tabela  2.6  resume  as  características  principais  para  cada  um  dos  tipos  de 

indicadores básicos propostos por Paladini (2002).

Tabela 2.6: Indicadores segundo Paladini (2002) e suas principais características

Referenciam Ambientes Meta básica

Indicadores de 

Desempenho
O processo produtivo In-line Medir a eficiência da organização

Indicadores de 

Suporte
A organização interna Off-line

Medir o suporte e o apoio aos 

modelos de eficiência e eficácia 

das ações gerais da organização

Indicadores da 

Qualidade 

Propriamente Ditos

As relações da 

organização com o 

mercado

On-line Medir a eficácia da organização

Fonte: O Autor

Quando se mencionam indicadores de qualidade e de desempenho, o que se deseja é 

chamar  a  atenção  para  os  dois  ambientes  básicos  –  relações  com  mercado  e  processo, 

respectivamente. O terceiro tipo de indicadores, indicadores de suporte, atua em ambos os 
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ambientes  e,  por  isso,  não  é  mencionado  explicitamente.  Para  este  autor,  a  expressão 

indicadores de qualidade é suficiente para incluir os três tipos de indicadores.

Segundo Kaplan e Norton (1997), existem indicadores que aparecem na maioria dos 

Scorecards das empresas, que são: retorno sobre investimento e valor econômico agregado; 

rentabilidade;  aumento  do  mix de  receita;  retenção  de  clientes;  rentabilidade  de  clientes; 

produtividade dos funcionários; e disponibilidade dos sistemas de informação. Mas não existe 

uma  receita  para  escolher  os  melhores  indicadores.  Eles  precisam  demonstrar  com 

transparência a realidade que se pretende conhecer, devem ser representativos da missão da 

empresa e adequado às necessidades desta. 

Para  Kaplan  e  Norton  (1997),  os  indicadores  podem  dividir-se  em  estratégicos  e 

operacionais. Os indicadores estratégicos originam-se no nível mais elevado e decompõem-se 

em indicadores operacionais.

A alta gerência ou os administradores da empresa, responsáveis pelas decisões globais 

da mesma, geram indicadores estratégicos, que refletem os planos da empresa para alcançar 

os seus objetivos.

Para que os indicadores estratégicos informem o resultado desejado, eles precisam ser 

representados  por  um  conjunto  de  indicadores  que  descrevam  a  situação  com  maior 

detalhamento  e  possibilitem uma análise  do  indicador  estratégico  com maior  eficiência  e 

menor  erro.  Neste  caso,  os  objetivos  estratégicos  (representados  pelos  indicadores 

estratégicos)  se  dividem  em  objetivos  mais  específicos  (representados  pelos  indicadores 

operacionais),  estes  últimos  que  têm como  premissa  proporcionar  o  alcance  do  objetivo 

maior.

Como  exemplo  para  o  parágrafo  anterior,  considere-se  que  os  acionistas  de  uma 

empresa necessitam conhecer melhor o sistema de proteção contra danos materiais e acidentes 

da empresa para avaliar as chances de reduzir os gastos neste setor ou melhorar o sistema. 

Esta  necessidade  gera  o  indicador  “qualidade  do  sistema  de  proteção”.  Este  indicador  é 

representado  pelo  número  de  problemas  encontrados  pela  empresa  relacionados  com  a 

qualidade.

Porém, ao repassar para os setores de produção, financeiro, de compras e de segurança 

do trabalho da empresa, cada setor estuda quais os itens que possam afetar o desempenho do 

sistema  de  proteção,  criando  seus  próprios  indicadores,  que  auxiliarão  na  avaliação  do 

indicador original. 

O setor de produção, em função das características do processo, cria os indicadores:
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• Falhas elétricas - que informa a porcentagem de equipamentos susceptíveis à 

falhas elétricas, considerando que a empresa possui parte dos equipamentos e 

sistema elétricos antigos;

• Travamento do sistema - que informa a eficiência do sistema de informática que 

controla os equipamentos, considerando que todo o sistema foi informatizado 

recentemente e há a necessidade de medir sua eficiência em operação.

O setor financeiro e de compras cria os indicadores:

• Fornecimento  -  que  avalia  a  qualidade  dos  fornecedores  de  matéria  prima, 

considerando que o setor de produção fez reclamações sobre as características 

de alguns materiais que prejudicaram a produção;

• Custo do sistema de proteção - que relaciona o custo de implantação do sistema 

com os resultados alcançados antes e após a implantação acontecer.

O setor de segurança do trabalho gera os indicadores:

• Falta  de  proteção  -  que  contabiliza  a  relação  entre  o  número  de  danos,  ou 

possíveis danos que não estão cobertos pelo sistema de proteção, e o número 

daqueles cobertos pelo sistema de proteção;

• Envolvimento do pessoal - que reflete o envolvimento dos funcionários com as 

normas estabelecidas para o melhor aproveitamento do sistema de proteção;

• Material de segurança - que avalia a qualidade dos materiais de proteção e a 

disponibilidade para os funcionários.

Desta forma, as melhorias focalizadas alinham-se aos objetivos globais da empresa. Isto 

propicia a interligação de processos internos, o compromisso da alta administração com as 

demais  áreas  e  assegura  a  convergência  das  metas  locais  com os  fatores  de  sucesso  da 

organização. Um sistema de indicadores deve combinar medidas de resultados (indicadores de 

fatos), conseqüência de esforços passados e medidas de desempenho futuros (indicadores de 

tendência).

2.5.2 Definição do Indicador

Segundo Paladini  (2002) um indicador  fica perfeitamente  definido se englobar duas 

informações: a relação do indicador com o ambiente de avaliação e a estrutura do indicador.

A  relação  do  indicador  com  o  ambiente  a  ser  avaliado  é  caracterizada  por  quatro 

informações básicas:

• O objetivo: informa o que deverá ser avaliado;
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• A justificativa: informa o porquê de ser avaliado;

•  O  ambiente:  define  qual  o  ambiente  da  qualidade  que  está  relacionado  ao 

indicador;

•  O padrão: define o referencial para saber se houve melhoria no processo a ser 

avaliado.

A estrutura do indicador é caracterizada por três características básicas: 

• O elemento: é a caracterização do assunto abordado pelo indicador e representa 

a área ou o evento que será avaliado no ambiente representado pelo indicador. 

Exemplo: desempenho de equipamentos;

• O  fator:  é  o  componente  ou  conjunto  de  componentes  que  representam  o 

elemento a ser avaliado. Exemplo: produção por unidade de tempo e taxa de 

unidades com defeito;

• A  medida:  é  a  unidade  ou  as  unidades  de  medida  que  medem  os  fatores. 

Exemplo:  componentes  produzidos por hora e  unidades defeituosas divididas 

por unidades sem defeito

2.5.3 Formulação dos Indicadores

Vários  autores  definem  pontos  que  devem  ser  considerados  na  formulação  dos 

indicadores que informam a situação da empresa durante o processo de implementação da 

estratégia ou durante o processo de avaliação da qualidade.

Kaplan & Norton (1997) informa que as medidas financeiras e não-financeiras devem 

fazer parte do sistema de informações para os funcionários de todos os níveis da organização. 

Os funcionários precisam conhecer as conseqüências  financeiras  de suas  ações e  os altos 

executivos precisam reconhecer os vetores de sucesso a longo prazo. As medidas derivam de 

um processo hierárquico de causa e efeito norteados pela estratégia.

Kaplan & Norton (1997) define que as medidas do BSC devem ser usadas de forma que 

articulem a estratégia para comunicá-la e alinhar iniciativas individuais, interdepartamentais e 

organizacionais, com a finalidade de alcançar uma meta comum.

Para esses autores, os novos sistemas de medição, sem desprezar as medidas de resultado, 

em  especial  as  medidas  financeiras,  devem  focalizar  os  vetores  de  desempenho  futuro, 

formando uma estrutura otimizada de indicadores que permita o gerenciamento estratégico 

das organizações.

Soares Jr. e Prochnik (2004) consideram importante que os indicadores sejam claramente 

definidos e que as responsabilidades de sua implantação sejam bem definidas, evitando-se 
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trocar indicadores em curto espaço de tempo, sem se ter confirmação de sua adequação. Os 

indicadores de desempenho devem ser levantados dando-se preferência  àqueles  em que o 

sistema de informação existente suporte, facilitando uma possível implantação.

Nauri (1999) considera que o sucesso de um sistema de medição de desempenho deve 

basear-se nos seguintes princípios:

• Medir somente o que é importante. Não medir demais, medir coisas que dêem 

impacto ou indiquem o sucesso organizacional.  Vale lembrar que medir gera 

custos;

• Equilibrar um conjunto de medidas. Procurar, no momento de definir medidas, 

considerar  as  perspectivas  das  pessoas  que  tomam  decisões  (acionistas, 

stakeholders e clientes), isto é, perguntar o que acham que deva ser medido;

• Oferecer  uma  visão,  tanto  vertical  quanto  horizontal,  do  desempenho 

organizacional. A primeira visão refere-se à gestão dos recursos da organização 

e a segunda, à gestão dos resultados;

• Envolver  os  funcionários  no  desenho  e  na  implementação  do  sistema  de 

medidas,  proporcionando aos  mesmos,  o senso de propriedade,  o que leva a 

melhorar a qualidade do sistema de medição de desempenho.

Indicadores de desempenho estão sempre ligados a uma meta ou padrão e devem ser 

expressos em unidades de medida que sejam mais bem entendidas por todos aqueles que 

fazem uso delas  para a tomada de decisões.  As informações sobre o desempenho devem 

orientar as atividades designadas em todos os níveis da organização, desde o nível mais alto 

até o nível operacional (Figueiredo, 2002).

Segundo  Moreira  (1996)  apud  Figueiredo  (2002),  as  seguintes  qualidades  devem ser 

consideradas no momento da escolha das medidas:

• Confiabilidade, diz respeito à constância da medida, ao instrumento de medida 

(sensor)  ou roteiro  de medida (passos necessários  para obter  a  medida).  É a 

capacidade de atribuir o mesmo valor a algo invariável;

• Validade, também se refere ao instrumento de medida (ou roteiro de medida). É 

a  capacidade  de  medir  aquilo  que  realmente  é  o  propósito  da  medição.  É 

importante salientar que se pode ter confiabilidade sem se ter validade, mas se 

um instrumento não é confiável, não pode ser válido;

• Relevância, refere-se a uma medida que só é considerada relevante para o seu 

usuário se tiver alguma informação útil  não contida em outras medidas; essa 
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relevância  muda  em  função  dos  objetivos  organizacionais,  assim  como  do 

momento específico de sua aplicação;

• Consistência, diz respeito ao equilíbrio que uma medida mantém em relação a 

outras medidas ou ao sistema de medidas; assim, a melhora de uma delas pode 

deteriorar  as  outras  do  mesmo  sistema.  Em  conseqüência  disso,  a  falta  de 

consistência  no  sistema  de  medidas  pode  criar  problemas  de  subotimização 

dentro  das  organizações.  Logo,  a  melhora  do  desempenho  de  um processo, 

produto  ou  serviço,  pode  gerar  prejuízos  em  outras  áreas  da  organização. 

Hoffecker  &  Goldenberg  (1994)  também  alertam  para  a  importância  desse 

cuidado,  recomendando  que  se  deve  minimizar  a  competição  negativa  entre 

pessoas e funções.

Figueiredo  (2002)  indica  outras  características  além das  mencionadas  que  devem ser 

acrescentadas para permitir a sua aplicação efetiva e poder alcançar os resultados desejados: 

serem de fácil compreensão, possuírem ampla aplicação, o sistema atual da empresa permite 

sua  mensuração,  serem precisas  na  interpretação  de  dados,  estarem disponíveis  a  tempo, 

serem economicamente aplicáveis.

Olve, Roy & Wetter (1999) citam alguns critérios a serem considerados na determinação 

das medidas de desempenho:

• As medidas não devem ser ambíguas e devem ser bem definidas através de toda 

a empresa;

• As  medidas,  quando  consideradas  no  seu  conjunto,  devem  cobrir  todos  os 

aspectos do negócio incluídos nas estratégias e fatores críticos do sucesso;

• As  medidas  usadas  nas  diferentes  perspectivas  devem  estar  claramente 

conectadas,  mostrando  de  forma  coerente  e  convincente  como  os  esforços 

desenvolvidos  nos  níveis  inferiores  estão  de  forma  lógica  e  justificada 

contribuindo para o sucesso de acordo com os critérios estabelecidos nos níveis 

superiores;

• As  medidas  devem  ser  usadas  para  apontar  as  metas  que  condizem  com a 

realidade pelos responsáveis por alcançá-las;

• As medidas devem ser fáceis, descomplicadas e possíveis de serem usadas em 

diferentes sistemas, tais como o intranet da empresa, o banco de dados, etc.

De acordo com Arveson (1998) construir um conjunto de indicadores de desempenho 

coerente é a etapa mais difícil dentro do  BSC,  e argumenta que a geração de indicadores 

resulta  de  um  processo  de  geração  e  profunda  análise  da  visão,  missão  e  estratégia  da 
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organização.  Em  conseqüência,  ele  sugere  que  esses  indicadores  atendam  às  seguintes 

características:

• Sejam prospectivos, indicando tendências futuras;

• Sejam objetivos e imparciais;

• Sejam normalizados, possibilitando sua comparação com outros indicadores;

• Sejam estatisticamente confiáveis;

• Sejam equitativos, devem ser aceitos pelas pessoas que têm de lidar ou trabalhar 

com eles;

• Sejam balanceados em termos quantitativos, permitindo múltiplas perspectivas;

• Sejam apropriados a medir as características de modo adequado;

• Sejam quantificáveis, podendo ser traduzidos em números e, em conseqüência, 

calculados, agregados e comparados;

• Sejam eficientes, permitindo conclusões e inter-relações construtivas com outros 

indicadores;

• Sejam abrangentes, podendo incorporar características significantes;

• Sejam  discriminatórios,  ou  seja,  suas  pequenas  alterações  têm  significado 

relevante.

Olve, Roy & Wetter (1999) levantam alguns aspectos importantes referentes à escolha 

dos indicadores:

• As opiniões variam quanto à conveniência de se usar os mesmos indicadores nos 

vários níveis da organização. Na sua opinião, o importante é que o  scorecard 

seja relevante e específico e os indicadores sejam uniformemente definidos e 

aplicados em todos os níveis da organização;

• Alguns indicadores, especialmente os tradicionais, são determinados no topo da 

organização,  enquanto  os  demais,  resultantes  da  troca  de  experiências  de 

medição  nos  diversos  níveis  da  organização,  devem  possuir  algum  grau  de 

liberdade na escolha.

Olve,  Roy & Wetter  (1999)  informa que a  quantidade de indicadores  deve variar  de 

acordo com o nível de um particular scorecard ou perspectiva. Constata-se que, de um modo 

geral, são usados entre 15 e 25 indicadores no nível de corporação ou unidades de negócios. 

Citam ainda que existem diversas razões para afirmar que é desejável um pequeno conjunto 

de indicadores padronizados, entre três e cinco, no máximo, para cada tema focalizado.
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Segundo Kaplan & Norton (1997), na análise do número de indicadores que devem ser 

adotados por uma organização gerida através do BSC, fica evidenciada que as organizações 

podem formular e transmitir sua estratégia com um sistema integrado de aproximadamente 24 

indicadores distribuídos entre as quatro perspectivas do BSC, quatro a sete indicadores para 

cada  perspectiva.  Estes  indicadores  são  considerados  estratégicos  e  não  devem  ser 

confundidos com medidas de diagnóstico.

As medidas  de  diagnóstico  são utilizadas  para  monitorar  e  garantir  o  funcionamento 

esperado das operações da empresa e podem ser centenas e até milhares. Elas apenas indicam 

os  desvios  das  expectativas,  advertindo  para  as  correções  que  se  fazem  necessárias  nos 

processos,  entretanto,  possuem alcance  limitado e  não representam os  vetores  do sucesso 

competitivo, pois as medidas que realmente interessam ao gerenciamento através do BSC são 

as medidas de resultado e vetores de desempenho.

A escolha de indicadores para cada ambiente da qualidade pode facilitar sobremaneira a 

implantação de sistemas gerenciais  estratégicos,  considerando que os  indicadores  terão as 

características de cada ambiente com alcance e características que propiciam entendimento 

facilitado dos setores envolvidos em cada ambiente da qualidade.

Conhecer os ambientes da qualidade que cercam a empresa é um indicativo de que ela 

está nas mãos de quem a conhece inteiramente e pode dirigi-la com a garantia de que grande 

parte  das  alterações  ou  medidas  sobre  a  empresa  provavelmente  gerará  os  resultados 

esperados sem implicações despercebidas.

2.7 Conclusões deste Capítulo

A fundamentação teórica é  necessária para formar a base dos conceitos utilizados na 

formulação  do  modelo  de  avaliação.  Tal  base  de  conceitos  melhora  o  entendimento  do 

ambiente das empresas de serviços e facilita a formulação dos indicadores para a aferição da 

qualidade.

Neste  trabalho  será  utilizada  a  classificação  de  Slack  et al, visto  que  é  mais  fácil 

visualizar as duas características utilizadas nesta classificação em cada tipo de serviço, que 

são o volume de produção dos serviços e a variedade de serviços oferecidos na empresa a ser 

avaliada.

O ambiente da qualidade mais fácil de ser identificado é o ambiente in-line por existir em 

qualquer empresa e a execução do serviço fazer parte deste ambiente.
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3. BALANCED SCORECARD E SUA RELAÇÃO COM OS 
AMBIENTES DA QUALIDADE

A medição de desempenho é uma tarefa difícil que precisa de muito empenho para ser 

implementada.  Uma decisão  importante  é  a  escolha  da  ferramenta,  ou  metodologia,  para 

medir  e  avaliar  o  desempenho  da  empresa.  O  Balanced  Scorecard (BSC)  é  uma  das 

ferramentas  mais  utilizadas nas  empresas  para implementar  a estratégia  e mensurar  a  sua 

qualidade. Este capítulo tem como objetivo apresentar o BSC e relacioná-lo com os ambientes 

da qualidade.

3.1 Balanced Scorecard

Segundo os criadores do Balanced Scorecard (BSC), Kaplan & Norton (1997), o BSC 

traduz  a  missão  e  a  estratégia  das  empresas  num  conjunto  abrangente  de  medidas  de 

desempenho  que  serve  de  base  para  um  sistema  de  medição  e  gestão  estratégica.  Eles 

adicionam que o BSC deixou de ser um sistema de medição aperfeiçoado para se transformar 

em um sistema gerencial.

Balanced  Scorecard pode  ser  traduzido,  de  forma  simplificada,  como  medidas 

balanceadas  de  desempenho  ou  indicadores  de  desempenho  balanceados,  isto  porque  os 

criadores  desta  ferramenta  priorizaram equilibrar  os  indicadores  dando pesos  balanceados 

para os financeiros e não-financeiros.

Moreira (1996) define um sistema de medição de desempenho como um conjunto de 

medidas referentes à totalidade da organização incluindo as suas partes, os seus processos e as 

suas atividades organizadas, de forma a refletir as características do desempenho para cada 

nível gerencial interessado.

Na concepção dos seus autores, no início de sua criação, o BSC representava o conjunto 

de medidas que forneciam à alta direção uma rápida, mas compreensiva, visão dos negócios. 

Estas medidas eram formadas pelas medidas financeiras - que forneciam os resultados sobre 

as ações já realizadas, e pelas medidas operacionais - que compreendiam a satisfação dos 

clientes, os processos internos, a inovação e as atividades de aperfeiçoamento da organização, 

que são condutores da performance financeira futura.

O modelo contábil tradicional trata da contabilidade financeira sob a ótica puramente 

voltada ao custo, receita e lucro. Na era da informação, há a busca por uma contabilização dos 

ativos intangíveis, já que estes são os verdadeiros vetores fundamentais para o sucesso da 

empresa.  O  BSC segue esta  direção,  focalizando o desempenho organizacional  através da 
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interpretação da visão e estratégia da organização sob quatro perspectivas: a perspectiva do 

cliente;  a  perspectiva  financeira;  a  perspectiva  dos  processos  internos;  e  a  perspectiva  de 

aprendizado e crescimento.

O Balanced Scorecard evidencia que as medidas financeiras e não-financeiras devem 

fazer parte do sistema de informações para todos os níveis das organizações, os funcionários 

da linha de frente precisam compreender como suas ações e decisões influenciam a situação 

financeira da empresa e os altos executivos precisam compreender os vetores do sucesso a 

longo prazo.

Este método é utilizado em vários ambientes, pode-se citar: o sistema SGADA (Sistema 

de Gestão e Avaliação do Desempenho Ambiental) desenvolvido por Campos (2001), que 

utiliza  o  BSC como base  para  gerar  indicadores  de  desempenho  ambientais,  proposta  de 

integração  da  ISO  9000:2000;  o  Balanced  Scorecard,  defendida  por  Schnorr  (2003);  a 

utlização  do  BSC como  ferramenta  para  medição  do  desempenho  empresarial  para  o 

gerenciamento de uma cadeia de suprimentos discutida por Loureiro & Moraes (2003);  o 

artigo de Soares Jr. e Prochnik (2004) que apresenta resultados de uma pesquisa que buscou 

observar dificuldades encontradas e ganhos realizados, em onze grandes organizações que 

estavam implantando o Balanced Scorecard (BSC) no Brasil naquela época.

As  perspectivas  fornecem  respostas  para  quatro  perguntas  básicas  para  a  gestão, 

relacionadas na Figura 2.7 resumidas aqui: (a) Como os clientes nos vêem? (perspectiva do 

cliente); (b) Em que devemos nos superar? (perspectiva interna); (c) Nós podemos continuar a 

melhorar e criar valor? (perspectiva da inovação e aprendizado) e (d) Como nós somos vistos 

pelos acionistas? (perspectiva financeira).

Figura 3.1: Relação entre as perspectivas e a estratégia da empresa

Fonte: Kaplan & Norton (1992)

Finanças
  Objet ivo     Medida     Meta     Iniciat iva

Clientes
  Objet ivo     Medida     Meta     Iniciat iva

Processos internos
  Objet ivo     Medida     Meta     Iniciat iva

Aprendizado e Crescimento
  Objet ivo     Medida     Meta     Iniciat iva

VISÃO
MISSÃO

Para sermos bem sucedidos 
financeiramente, como 
devemos parecer aos olhos 
dos acionistas?

Para realizar a visão, 
como devemos parecer 
aos olhos dos clientes?

Para realizarmos a visão, 
como promoveremos 
nossa capacidade de 
mudar e melhorar?

Para satisfazer aos 
acionistas e clientes,
 em que processos 
organizacionais devemos 
ser excelentes?
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Uma característica do BSC é considerar medidas financeiras e não-financeiras como 

fonte de informação para todos os níveis da organização, utilizando, de forma balanceada, as 

medidas externas que representam os clientes e acionistas e as medidas internas derivadas dos 

processos críticos de negócios, inovação, aprendizado e crescimento.

O Balanced Scorecard é utilizado para administrar a estratégia a longo prazo, tratando 

de processos gerenciais críticos, como:

• Esclarecer e traduzir a visão e a estratégia;

• Comunicar e associar objetivos e medidas estratégicas;

• Planejar, estabelecer metas e alinhar iniciativas estratégicas;

• Melhorar o feedback e o aprendizado estratégico.

As quatro perspectivas do BSC são integradas através de uma cadeia de relações de 

causa e efeito que, junto com a definição dos objetivos, metas e indicadores, formam o mapa 

estratégico. 

O  mapa  estratégico,  segundo  Kaplan  &  Norton  (2000),  explicita  as  hipóteses  da 

estratégia, e cada indicador se converte em parte integrante de uma cadeia lógica de causa e 

efeito que conecta os resultados almejados da estratégia.

O mapa  estratégico  descreve  o processo  de  transformação  de  ativos  intangíveis  em 

resultados  tangíveis  para  os  clientes  e,  por  conseguinte,  em  resultados  financeiros.  Essa 

ferramenta  fornece  aos  executivos  um  referencial  para  a  descrição  e  gerenciamento  da 

estratégia.

Monteiro (2003) resume a integração das perspectivas na afirmativa: 

“a  capacitação  da  organização  permite  melhorar  seus  processos  que,  por  sua  vez, 

satisfazem mais os clientes e, por isso, proporcionam melhores resultados financeiros”. Com 

o mapa estratégico, todos na organização encontram uma representação visual do alinhamento 

lógico dos objetivos e dos indicadores de desempenho ao longo das perspectivas.

A  administração  estratégica  surgiu  originalmente  a  partir  da  identificação  de  uma 

necessidade de se racionalizar e focalizar as ações de uma empresa com a finalidade de atingir 

objetivos ligados ao aprimoramento do desempenho competitivo e à maximização dos lucros.

É importante conceituar estratégia, de acordo com Kaplan & Norton (1997, p. 38):

“Conceituamos estratégia como a escolha dos segmentos de mercado e clientes que as 

unidades de negócios pretendem servir,  identificando os processos internos críticos 

nos quais a unidade deve atingir a excelência para concretizar suas propostas de valor 

aos  clientes  dos  segmentos-alvo,  e  selecionando  as  capacidades  individuais  e 
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organizacionais  necessárias  para  atingir  os  objetivos  internos,  dos  clientes  e 

financeiros”.

Os indicadores medem a informação com a qual os tomadores de decisão podem reduzir 

as  oportunidades  de  tomar  decisões  pobres  sem  se  dar  conta.  Em  outras  palavras,  os 

indicadores são um conjunto de medidas úteis daqueles fatores que são importantes para os 

que tomam decisões (SAISSE, 2003).

3.1.1 Perspectiva financeira

O aspecto financeiro ainda está no topo das avaliações sobre o presente e futuro da 

empresa  (embora  elas  informem  sobre  o  passado).  Como  ainda  é  essencial  o  retorno 

financeiro,  as  medidas  financeiras  são  valiosas,  pois  resumem  o  momento  econômico 

decorrente das ações implementadas.

Os objetivos financeiros, que são a meta de longo prazo da empresa, servem de base 

para  a  formulação  dos  objetivos  e  medidas  das  outras  perspectivas,  reforçando  a  estreita 

relação de causa e efeito entre elas.

A adequação das medidas estratégicas à fase vivenciada pela empresa é um dos pontos 

principais que devem ser considerados na elaboração de sua estratégia. O ciclo de vida da 

empresa é identificado por três fases: o crescimento, a sustentação e a colheita.

O crescimento representa os estágios iniciais do ciclo de vida da empresa em que os 

produtos/serviços  possuem  significativo  potencial  de  crescimento.  Nesta  fase,  os 

investimentos podem ser altos.

Alguns  objetivos  utilizados  nesta  fase:  o  aumento  de  vendas,  geração  de  novos 

mercados, obtenção de novos clientes e geração de novos produtos/serviços.

A fase de sustentação é o período de estabelecer o padrão da empresa com manutenção 

dos clientes e aumento do mercado ano a ano, consolidando a empresa no setor.

A maioria das empresas opera com objetivos financeiros relativos à lucratividade, como 

o  retorno  sobre  o  capital  empregado,  a  receita  operacional,  a  margem  bruta,  o  valor 

econômico agregado e o valor econômico para os acionistas.

Na fase de colheita, as empresas alcançaram uma fase de maturidade em seu ciclo de 

vida e agora colhem os frutos de seu investimento nas fases anteriores, agora os investimentos 

não serão mais significativos, somente o suficiente para manter as capacidades de produção 

com o objetivo de maximizar o fluxo de caixa da empresa.
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Para  cada  uma  das  fases,  observam-se  diferentes  objetivos  financeiros,  tornando 

diferenciada a escolha por indicadores de desempenho para cada etapa do ciclo de vida da 

empresa.

O  posicionamento  estratégico  da  empresa  pode  mudar  inesperadamente,  levando  a 

organização a repensar todo o seu modelo estratégico e a reposicionar a empresa em fase 

diferente  da  que  estava,  até  mesmo  o  retorno  a  uma  fase  anterior  à  atual,  por  isso  a 

necessidade da análise periódica dos objetivos estratégicos adequados à nova realidade.

Na formulação da perspectiva financeira, é importante considerar objetivos que buscam 

a redução do risco para a empresa, com a intenção de garantir o retorno financeiro almejado 

pela estratégia.

Como temas estratégicos referentes à perspectiva financeira, Kaplan & Norton (1997) 

sugerem três:  crescimento  mix de  receita,  redução  de  custos/melhoria  de  produtividade  e 

utilização de ativos/estratégia de investimento.

O crescimento  mix de  receita  engloba  o  aumento  da  oferta  de  produtos/serviços,  a 

conquista de novos clientes e mercados, agregar valor aos produtos, a mudança de  mix de 

produtos/serviços e uma nova estratégia de preços de preços.

O objetivo de redução de custos/melhoria de produtividade se refere a reduzir o custo de 

produção  de  produtos/serviços  e  melhorar  a  utilização  de  recursos  com  o  seu 

compartilhamento entre as unidades de negócios.

O tema utilização de ativos/estratégia de investimento se refere à utilização dos recursos 

em sua total capacidade, redução dos níveis de capital de giro necessários para sustentar um 

determinado volume e  mix de negócios direcionando seus negócios para ativos que tragam 

retorno adequado em relação a seu valor de mercado.

A escolha e definição dos indicadores para estes temas estratégicos dependem da fase 

em que a empresa se encontra, se em crescimento, sustentação ou colheita.

Outro tema que pode ser importante na organização, de acordo com suas atividades, é o 

risco associado à variabilidade de seus lucros e a perdas relativas a investimentos e projeções 

mal conduzidas. Estes e outros fatos podem ser combatidos com objetivos que podem estar 

associados a outros para contrabalançar a confiabilidade das projeções com a incerteza das 

operações que é propriedade inerente dos negócios. Kaplan e Norton (1997) exemplificaram o 

objetivo  de  redução  do  percentual  de  desvios  entre  os  resultados  reais  e  os  resultados 

esperados, que pode influenciar os gerentes a só executar projetos com a certeza do resultado 

final, limitando suas ações. Em contrapartida, objetivos que fornecem incentivos aos gerentes 
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para obtenção de maior lucratividade contribuem para que a confiabilidade seja alcançada 

junto com a lucratividade e o crescimento.

Podem-se  considerar  estes  temas  estratégicos  no  contexto  do  setor  público  e  das 

instituições  sem fim  lucrativo.  A  diferença  destes  temas  para  o  setor  público  e  para  as 

instituições em relação às empresas é sua finalidade. Para o setor público não existe lucro para 

acionistas e sim aumento do potencial de investimento para a sociedade. As instituições sem 

fim lucrativo  ou  organizações  não-governamentais  (ONG)  não  trabalham prioritariamente 

com redução de custos e sim com captação de investimentos para poder aumentar o alcance 

de seu trabalho.

São apresentados na Tabela 3.1 os indicadores para os temas estratégicos em cada fase 

da  empresa.  Deve-se  lembrar  que,  como  as  fases  se  alteram  no  decorrer  do  tempo,  é 

fundamental a elaboração de estudos que indiquem esta mudança de fase e a necessidade de 

alteração dos indicadores para se adequar ao novo modelo de gestão.

A Tabela 3.1 apresenta sugestões de indicadores para cada fase da empresa dentro da 

estratégia da unidade de negócios de acordo com os temas financeiros.

Tabela 3.1: Indicadores para cada fase da empresa de acordo com os temas financeiros para a estratégia

Temas Genéricos

Aumento e Mix da Receita Redução de Custos/ Aumento de 
Produtividade Utilização dos Ativos

Es
tra

té
gi

a 
da

 u
ni

da
de

 d
e 

ne
gó

ci
os cr
es

ci
m

en
to - Aumento da taxa de vendas por 

segmento
- Percentual de receita gerado por 
novos produtos, serviços e 
clientes.

- Vendas por segmento - Percentual relativo à 
investimento/total de 
vendas
- Pesq&Desenv/total de 
vendas

su
st

en
ta

çã
o

- Percentual do aumento da 
participação em fatias de mercado 
e em contas alvo
- Crescimento da receita gerada 
por vendas cruzadas
- Percentual da receita gerado por 
novas aplicações
- Lucratividade por clientes e 
linhas de produto
-  Percentual  de  produtos  e 

clientes não-lucrativos

- Custos próprios versus custos dos 
concorrentes
- Taxas de redução de custos
- Percentual das despesas indiretas 
(percentual de vendas)
- Percentual de transações da empresa 
pelos diversos canais de 
relacionamento com os clientes.

Ciclos de caixa a caixa;
- ROCE por categoria-
chave de ativo
- Taxas de utilização dos 
ativos
- Receita operacional
- Margem bruta

co
lh

ei
ta

Lucratividade por clientes e 
linhas de produtos
- Percentual de clientes não-
lucrativos

- Custos unitários (por unidade de 
produção, por transação)
- Percentual de transações da empresa 
pelos diversos canais de 
relacionamento com os clientes

- Ciclo de caixa
- Retorno sobre 
investimento 
(throughput)

Fonte: Figueiredo (2002) apud Kaplan & Norton (1997)
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3.1.2 Perspectiva dos clientes

A perspectiva dos clientes identifica os segmentos de clientes e mercados nos quais a 

organização deseja competir e as medidas do desempenho da organização em relação aos seus 

segmentos-alvo.

Em outros tempos,  as empresas podiam se concentrar  em sua produção,  capacidade 

interna  e  inovação  tecnológica  para  ganhar  fatias  do  mercado,  mas  com  a  evolução  do 

conhecimento e informação, elas necessitam conhecer o mercado externo, a concorrência e 

seus clientes para poder oferecer  a eles o que realmente querem, pois a  inovação não se 

sustenta se ela não atinge os clientes e consumidores, e nada adianta sua alta capacidade de 

produção se não possuem quem compre seus produtos ou serviços.

Segundo Paladini (2002) consumidores são aqueles que utilizam os produtos hoje, e 

clientes são os que poderão utilizar,  ou não, o produto no futuro (consumidores  futuros). 

Neste  texto,  serão  adotados  estes  dois  conceitos  porém quando  houver  a  necessidade  de 

generalizar os conceitos, para não utilizar os dois em conjunto, será utilizado unicamente o 

termo cliente para representá-los.

As empresas necessitam saber qual a sua posição atual em relação a seus clientes, quais 

as possibilidades futuras para acompanhar as necessidades deles e a participação desejada 

pela organização nos mercados-alvo. Estes três aspectos são explorados pela perspectiva dos 

clientes, e que traduzem a missão e a estratégia da empresa em objetivos específicos para os 

segmentos de mercado (segmentos-alvo) em função das propostas de valor oferecidas aos 

clientes.

Os  consumidores  e  clientes  não  são  homogêneos  e  assim  surge  a  necessidade  de 

elaborar uma pesquisa de mercado para definir os segmentos de mercado e clientes em que a 

empresa irá focalizar seus esforços.

As propostas de valor são o conjunto de atributos oferecidos com a finalidade de gerar 

satisfação e fidelidade aos segmentos-alvo. São os vetores, os indicadores de tendências, para 

as medidas essenciais de resultados na perspectiva dos clientes.

A perspectiva dos clientes avalia a empresa em relação às metas e objetivos através de 

dois grupos de medidas:

• As medidas essenciais de resultados - São medidas gerais, comuns a todos os 

tipos  de  empresas,  que  são:  satisfação,  fidelidade,  retenção,  captação  e 

lucratividade.
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• As medidas de desempenho - Incorporam as propostas de valor, representam a 

avaliação das propostas de valor fornecidas aos clientes.

A satisfação dos clientes é avaliada através de pesquisa de opinião sendo três os seus 

tipos:  entrevista  pessoal,  entrevista  por  correspondência  (carta,  e-mail)  e  por  telefone.  As 

técnicas para obter os dados com veracidade e confiabilidade suficientes são caras e precisam 

de profissionais especializados.

A fidelização dos clientes se refere à participação no mercado, esta medida essencial só 

pode ser avaliada se for conhecido o mercado de atuação da empresa. A queda na participação 

do mercado pode levar a repensar toda a estratégia  da empresa e está  associada a outras 

medidas de desempenho como a satisfação do cliente e a retenção dos clientes.

A  retenção  de  clientes  também  é  medida  dependendo  do  conhecimento  prévio  do 

mercado-alvo e da identificação prévia deles para poder definir os que serão mantidos durante 

um determinado período.

Para conhecer a efetividade e produtividade do marketing da empresa, ou o poder de um 

produto novo lançado no mercado, a medida de captação de clientes é a alternativa usual e 

pode ser representada pela taxa de crescimento deles no mercado-alvo e/ou volume total de 

vendas por novos clientes ou negócios.

A lucratividade, dentre as medidas essenciais de resultado, é a principal medida, porque 

mesmo  se  todas  as  outras  mostrarem  um  quadro  positivo,  os  clientes  podem  não  estar 

oferecendo lucro à empresa. Kaplan & Norton (1997) completam: “As empresas precisam de 

algo  mais  que  clientes  felizes  e  satisfeitos;  elas  necessitam  de  clientes  lucrativos”.  A 

satisfação e a grande participação do mercado são requisitos para obtenção de bons resultados 

financeiros,  que  podem ser  medidos  através  do volume de  negócios  realizados com seus 

clientes e da conseqüente lucratividade dos negócios.

É importante analisar  a lucratividade em relação aos segmentos-alvo, porém, não se 

deve  esquecer  dos  clientes  não  específicos  que  devem ser  monitorados  ou  simplesmente 

rejeitados, dependendo da lucratividade observada. O monitoramento pode transformar estes 

clientes, antes sem atenção da empresa, em clientes-alvo.

Os  segmentos-alvo também passam a  ser  avaliados  quanto  a  sua  importância:  se  a 

lucratividade for positiva, busca-se o trabalho de retenção destes e caso não sejam lucrativos, 

dependendo de sua importância, podem ser transformados. É evidente que se os clientes-alvo 

que ainda não geram o lucro desejado podem ser uma fonte lucrativa no futuro, neste caso a 

lucratividade a longo prazo é um ponto a se considerado.
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Os  atributos,  que  representam  as  propostas  de  valor,  são  classificados  em  três 

categorias:

• Atributos dos produtos/serviços,

• Relacionamento com os clientes,

• Imagem e reputação.

Os atributos dos produtos/serviços representam basicamente a qualidade, funcionalidade 

e preço. Este atributo é avaliado diferentemente para cada tipo de cliente (segmentação de 

mercado): um cliente deseja produtos/serviços baratos e com características básicas enquanto 

outro cliente necessita de maior requinte do produto/serviço com acessórios adicionados ao 

produto mesmo pagando mais caro.

A  categoria  de  relacionamento  com  o  cliente  representa  experiência  de  compra,  a 

maneira que o serviço/produto é oferecido até o momento da entrega e engloba o tempo de 

resposta à solicitação, como é disponibilizado o acesso ao serviço/produto e o atendimento ao 

cliente.

A dimensão imagem e reputação reflete os fatores intangíveis que atraem o cliente para 

a empresa sendo representados pela publicidade e qualidade do produto/serviço. A empresa 

gera através de campanhas publicitárias a imagem de seus serviços/produtos agregando ou 

transmitindo  para  seu  público-alvo  valores  que  pretendem gerar  a  necessidade  de  uso  e 

confiança de que a empresa oferece o tipo de produto/serviço que desejam.

3.1.3 Perspectiva dos processos internos

A  perspectiva  dos  processos  internos  identifica  os  processos  mais  críticos  para  a 

realização  dos  objetivos  dos  clientes  e  acionistas,  permitindo  que  a  unidade  de  negócios 

ofereça as propostas de valor capazes de gerar e reter novos clientes e proporcionar maior 

retorno financeiro aos acionistas. Ela também define a cadeia de valor completa dos processos 

internos, trabalhando com medidas dos processos de inovação e operações. Kaplan & Norton 

(1997) sugerem três etapas genéricas para as empresas elaborarem seus processos internos:

• Processo de inovação - identificar os mercados e idealizar a oferta de produtos/ 

serviços com a criação de novos produtos/serviços;

• Processo de operações – gerar produtos/serviços, entregar produtos ou prestar 

serviços;

• Serviço pós-venda – serviços aos clientes

Segundo  estes  autores,  “No  Balanced  Scorecard,  os  objetivos  e  medidas  para  a 

perspectiva  dos  processos  internos  derivam  de  estratégias  explícitas  voltadas  para  o 
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atendimento às expectativas dos acionistas e clientes-alvo”, mostrando a relação de causa e 

efeito e a relação top down que rege a elaboração do BSC tão abordados pelos autores.

3.1.4 Perspectiva de aprendizado e crescimento

Esta perspectiva representa a preocupação da empresa em alcançar os objetivos e metas 

definidos nas perspectivas que são: financeiras, do cliente, e processos internos, através da 

preparação da empresa para implantar a estratégia com sucesso.

O aprendizado e crescimento das organizações são gerados por três fontes principais: as 

pessoas, os sistemas e procedimentos organizacionais. A organização só crescerá a manterá 

seus  níveis  de  qualidade  se  as  pessoas  estiverem motivadas  e  habilitadas  a  fazerem seu 

serviço, os sistemas de informação devem estar prontos para fornecer todas as informações 

necessárias para a boa condução da empresa e os procedimentos operacionais devem estar 

adequados a realidade da organização e dos clientes.

A perspectiva de aprendizado e crescimento é dividida em três categorias principais:

• Capacidades dos funcionários;

• Capacidades dos sistemas de informação;

• Motivação, empowerment e alinhamento.

Uma  das  mais  radicais  mudanças  no  pensamento  gerencial  dos  últimos  anos  foi  a 

transformação do papel dos funcionários. Como as empresas de serviços estão permitindo o 

acesso direto dos clientes ao processamento de transações através de avançados sistemas de 

informação e comunicação, as idéias que permitem melhorar os processos e o desempenho 

para os clientes, cada vez mais emanam dos funcionários da linha de frente. Essa mudança 

exige grande reciclagem dos funcionários, para que eles estejam preparados mentalmente e 

que  suas  capacidades  criativas  sejam  mobilizadas  para  alcançarem  os  objetivos 

organizacionais.

A maioria das empresas traça objetivos para os funcionários com base em três medidas 

de resultados:

• Satisfação dos funcionários;

• Retenção dos funcionários;

• Produtividade dos funcionários.

Pode  ser  observado  que  a  satisfação  é  vetor  da  retenção  e  produtividade  dos 

funcionários,  ou  seja,  se  um  funcionário  está  satisfeito  com  trabalho  e  a  empresa, 

naturalmente  a  produtividade  tende a  ser  melhor  e  a  retenção deste  funcionário  pode  ser 

garantida.
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Satisfação  dos  funcionários  é,  hoje,  um  aspecto  considerado  importantíssimo  pela 

maioria  das  empresas.  Um  funcionário  satisfeito  representa  ganhos  em  produtividade, 

atendimento de qualidade para o cliente e melhora na capacidade de resposta.

O moral dos funcionários nas empresas de serviços é extremamente importante, já que, 

geralmente, os funcionários com menor remuneração são os que interagem diretamente com 

os clientes. Os elementos de uma pesquisa de satisfação dos funcionários podem incluir:

• Envolvimento nas decisões;

• Reconhecimento pela realização de um bom trabalho;

• Acesso a informações suficientes para realizar um bom trabalho;

• Incentivo constante ao uso de criatividade e iniciativa;

• Qualidade de apoio administrativo;

• Satisfação geral com a empresa.

Estes elementos representam os itens que geram a satisfação dos funcionários com a 

empresa:

• Estar envolvido com as decisões da empresa faz o funcionário se sentir parte 

dela,  inclusive  o fato  do  funcionário  se  sentir  responsável  e  valorizado pela 

mesma;

• Ser  reconhecido  aumenta  o  sentimento  de  valorização  e  abre  espaço  para  a 

certeza de que o bom trabalho será recompensado.

• Ter  acesso  a  informações  ajuda  a  melhorar  o  ambiente  de  trabalho, 

possibilitando conforto e rapidez;

• Incentivar os funcionários é mostrar-lhes que eles são fonte de conhecimento 

importante para a empresa e que possuem capacidade para gerar mudanças;

• A qualidade de apoio administrativo pressupõe que se os funcionários realmente 

possuem valor então o setor deve estar adequado a eles.

A retenção dos funcionários leva em questão a necessidade de reter os funcionários 

pelos quais a empresa tem interesse a longo prazo, estes funcionários representam o capital 

intelectual da empresa, e a saída indesejada de um deles representa perda de conhecimento 

para ela.

A produtividade dos funcionários mede o quanto os clientes estão satisfeitos, a inovação 

e  a  melhoria  dos  processos  internos  influenciados  pelos  vetores  de  satisfação  dos 

funcionários. A medida mais simples é a receita por funcionário, que representa o volume de 

produção gerada por cada um deles. Deve-se estar atento às limitações de tal medida, pois 
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estabelecer uma meta para ela pode forçar o alcance da meta, de forma que os funcionários 

não  considerem  os  custos  associados.  Então,  devem  estar  associadas  a  esta  meta  outras 

medidas de sucesso econômico que possibilitem o alcance da receita almejada sem prejudicar 

a receita líquida das empresas ou retenção dos clientes e consumidores.

Após  definir  os  indicadores  para  o  grupo  de  medidas  essenciais  –  retenção, 

produtividade  e  satisfação  dos  funcionários  –  as  empresas  devem  escolher  os  vetores 

situacionais. Os vetores costumam ser extraídos de três variáveis críticas como representado 

na Tabela 3.2. Estes três vetores compreendem:

• A reciclagem dos funcionários, que devem considerar as habilidades necessárias 

além do nível de treinamento necessário,

• A disposição da infra-estrutura necessária para dar suporte aos funcionários e 

melhor avaliá-los,

• O sistema de motivação, empowerment e alinhamento.

Tabela 3.2 Vetores situacionais para a perspectiva do aprendizado e crescimento

Competência dos funcionários Infra-estrutura Clima para a ação
Habilidades estratégicas Tecnologias estratégicas Ciclo de decisões críticas
Níveis de treinamento Bancos de dados estratégicos Foco estratégico

Alavancagem das habilidades Captura de experiências Empowerment dos funcionários
Software proprietário Alinhamento pessoal

Patentes, direitos autorais Moral
Espírito de equipe

Fonte: Kaplan & Norton (1997)

Segundo Osterman (1994), a necessidade da flexibilização do trabalho está associada a 

tecnologias que exigem alta qualificação profissional; a gestão de estratégias que enfatizam a 

prestação  de  serviços,  a  qualidade  e  a  variedade  de  produtos;  e  a  inserção  orgânica  das 

atividades  individuais  em  grandes  organizações.  Para  atender  essas  novas  exigências  do 

mercado, o conhecimento torna-se fundamental e a participação dos funcionários no processo 

produtivo decisivo para a rapidez, qualidade e produtividade.

Para  Ahanotu  (1998),  os  funcionários  necessitam  ter  acesso  e  adquirir  mais 

conhecimento.  Se  não  houver  o  aperfeiçoamento  do  conhecimento,  o  funcionário  não 

consegue demonstrar todo o seu potencial para o trabalho melhorando seu desempenho. O 

funcionário que detém o conhecimento técnico e organizacional possui consciência das metas 

da empresa e das necessidades dos clientes, é confiante e responsável por suas ações, sendo 

competente e capacitado para a tomada de ação inteligente.

Para que os funcionários se desempenhem com eficácia no ambiente competitivo de 

hoje, eles precisam de excelentes informações sobre os clientes, sobre os processos internos e 

55



Capítulo 3                                                         Balanced Scorecard e sua relação com os ambientes da qualidade

sobre as conseqüências financeiras de suas decisões. Principalmente os funcionários de linha 

de frente, que precisam conhecer todas as informações sobre a relação cliente - empresa.

A medição da qualidade do sistema de informações através de indicadores prioriza as 

relações clientes-funcionários, considerando que um funcionário bem informado pode atender 

a  demanda do cliente  com mais  eficácia  e  rapidez e,  portanto,  avaliar  se os funcionários 

possuem acesso on-line às informações referentes aos clientes e aos processos é uma sugestão 

de indicador para medir a capacidade dos sistemas de informação.

É consenso no meio acadêmico e empresarial que um funcionário, mesmo dispondo de 

excelentes habilidades e apoio de qualidade, se não estiver motivado e com liberdade para 

realizar  suas  atividades,  não  contribuirá  para  o  sucesso  organizacional.  Os  trabalhos  que 

incentivam  a  implementação  de  sugestões  de  funcionários  para  a  melhoria  da  empresa, 

valorizando as idéias de quem efetivamente trabalha no processo e atende o cliente, geram 

motivação nos funcionários,  dando a  sensação de que eles  possuem valor e de que estão 

fazendo parte do conhecimento da empresa. Incentivar a participar de atividades de melhoria, 

com a formação de grupos de estudo sobre problemas na empresa e como eliminá-los ou 

reduzir seus efeitos é uma ferramenta útil para corrigir situações com o conhecimento dos 

próprios envolvidos com o problema.

3.2 Balanced Scorecard e os ambientes

No sistema de gestão da qualidade utilizar os indicadores corretos para as áreas certas é 

fundamental  para  manter  o  sistema  integrado  aos  ambientes  da  empresa,  para  avaliar 

igualmente  cada  setor  da  empresa  e  proporcionar  melhor  entendimento  da  função  destes 

indicadores. O Balanced Scorecard, utilizado inicialmente como gerenciador de indicadores, 

elaborando sua rede de relações entre cada perspectiva com o objetivo principal de preparar a 

empresa para implementar e utilizar sua estratégia, pode ser o caminho inicial para que as 

empresas utilizem em toda a sua plenitude a estratégia.

Neste contexto, conhecer a empresa através de suas reais relações internas e externas, 

conhecendo  o  tipo  de  empresa  e  os  seus  ambientes  de  trabalho  facilita  sobremaneira  a 

implementação  de  um  sistema  de  medição  de  desempenho  através  de  indicadores.  É 

importante ressaltar o valor do conhecimento amplo dos clientes e consumidores que são os 

atores principais de todo o sistema de gestão da qualidade em serviços, onde todas as ações 

têm a finalidade de melhorar o atendimento e o relacionamento da empresa com os clientes e 

consumidores.
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Para este trabalho, relacionar o Balanced Scorecard com os ambientes da qualidade para 

operações de serviço pode ser uma ferramenta que auxiliará na obtenção de uma visão da 

empresa, que pretenda: (1) Implementar o sistema de gestão da qualidade; (2) Melhorar o 

sistema  de  gestão  da  qualidade;  (3)  Avaliar  se  o  sistema  de  gestão  da  qualidade  está 

atendendo todos os requisitos.

Cada perspectiva do Balanced Scorecard tem maior alcance sobre diferentes ambientes 

da qualidade, atingindo processos de serviços diferenciados através dos indicadores definidos 

a partir de cada perspectiva.

3.2.1 Alcance da perspectiva financeira sobre os ambientes

A perspectiva financeira é direcionada para a obtenção do lucro como objetivo principal, 

estabelecendo metas que visam a alcançar este objetivo, com a avaliação destas metas através 

de  medidas  financeiras.  Para  as  instituições  sem  fins  lucrativos,  em  que  a  perspectiva 

financeira  não  possui  o  mesmo  grau  de  importância  comparado  às  empresas  com  fim 

lucrativo, o objetivo principal passa a ser o equilíbrio financeiro ou proporcionar os recursos 

necessários para o sucesso dos projetos da instituição.

A perspectiva financeira  converge seus objetivos,  em sua maioria,  para os setores  de 

apoio, apesar de o lucro ser o objetivo final da empresa e todos os objetivos terem como alvo 

a melhoria  do desempenho financeiro.  Este objetivo financeiro,  gerado pela alta gerência, 

pode ser redimensionado para cada setor que criará seus objetivos financeiros específicos para 

poder alcançar o objetivo financeiro da empresa. Reduzir o consumo de energia e reduzir o 

custo  das  instalações,  por  exemplo,  podem ser  objetivos  estratégicos  representados  pelos 

indicadores  consumo  atual  da  empresa  e  custo  das  instalações  que  serão  traduzidas  em 

medidas específicas para cada setor.

O setor de produção cria o indicador consumo médio da maquinaria, por ele ser o maior 

consumidor de energia neste setor, e compara com o consumo ideal para poder alcançar a 

meta de consumo de energia estabelecida para a empresa.

O  setor  serviços  gerais  e  almoxarifado,  com a  colaboração  de  engenheiros,  criam o 

indicador  iluminação  econômica  que  quantifica  as  lâmpadas  que  podem ser  trocadas  por 

lâmpadas  mais  econômicas  e  com este  estudo  identificam os  pontos  de  iluminação  que, 

necessariamente,  podem  ser  reposicionados  para  proporcionar  conforto  e  economia  de 

energia.
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O ambiente off-line tem maior alcance sobre a perspectiva financeira, pois nele atuam os 

formuladores  da  perspectiva  financeira  que  são  a  alta  gerência,  no  entanto,  os  outros 

ambientes também formulam seus indicadores baseados na nela.

3.2.2 Alcance da perspectiva dos clientes sobre os ambientes

A perspectiva dos clientes naturalmente se relaciona com o ambiente  on-line, este que 

enfatiza a capacidade de reação da empresa às mudanças do mercado. Portanto, a pergunta 

básica realizada quando se quer atender à perspectiva dos clientes, formulada por Kaplan & 

Norton (1992) – para alcançarmos nossa visão como poderíamos ser vistos pelos clientes? – 

que  reforça  a  necessidade  de  conhecer  os  clientes  e  consumidores  que  a  empresa  deseja 

atingir,  converge para o principal  objetivo do ambiente  on-line  que é gerar conhecimento 

necessário  para  que  a  organização  possa  adequar-se  com rapidez  ao  mercado  atual.  Esta 

capacidade  de  reação  está  vinculada  às  habilidades  dos  funcionários  como:  flexibilidade, 

aceitação de novas idéias,  adequação rápida a mudanças,  respeito a diferenças de cultura, 

conhecimento  das  tendências  de  mercado  e  conhecimento  das  ferramentas  de  análise 

situacional. Para cada tipo de funcionário da empresa demanda-se excelência em habilidades 

diferentes,  para  os  gerentes  as  últimas  habilidades  são  mais  importantes,  já  para  os 

funcionários de linha de frente o respeito às diferenças culturais  e a flexibilidade para se 

adequar às exigências dos consumidores é ponto fundamental no sucesso de venda.

Antes de escolher qual o mercado consumidor que a empresa deseja atingir ou conquistar, 

deve  haver  uma  pesquisa  com  o  objetivo  de  conhecer  melhor  os  possíveis  mercados, 

descobrindo o potencial de cada público consumidor, conhecendo suas características e suas 

necessidades, desejos, aspirações para poder aferir qual dos grupos de clientes e consumidores 

trará benefício para a organização. As pesquisas de mercado devem ocorrer com freqüência 

para  poder  obter-se  informações  sobre  qualquer  mudança  no  perfil  dos  consumidores  e 

clientes, que alterem a classificação das categorias de clientes.

3.2.3 Alcance da perspectiva dos processos internos sobre os ambientes

A perspectiva dos processos internos tem sua ação voltada para o processo produtivo, 

com indicadores que avaliam a linha de produção e o suporte à mesma, considerando cada 

etapa da geração do serviço. Com isso, os ambientes in-line e off-line se apresentam como os 

geradores dos indicadores dos processos internos que revelem a qualidade dos processos e a 

abrangência das ações voltadas para a melhoria dos processos.
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O ambiente  in-line e o processo interno determinam quais os pontos chave no processo 

produtivo, definindo quais os gargalos do processo, podendo ser utilizado o próprio corpo de 

funcionários que trabalham diretamente com o problema, e podem oferecer idéias de como 

resolvê-lo  ou  melhorar  o  processo.  Este  modelo,  freqüentemente  utilizado  nas  grandes 

empresas,  em  que  se  formam  grupos  de  trabalho  ou  equipes  de  melhoria  proporciona 

economia de energia, de insumos e de trabalho, eliminados os desperdícios.

O setor de apoio trata de disponibilizar aos componentes do processo produtivo (no caso 

os funcionários de linha de frente): (1) O ambiente adequado para o atendimento aos clientes 

e consumidores; (2) Ferramentas e tecnologias necessárias para a execução das atividades; (3) 

Informações  suficientes  para  responder  com rapidez  a  qualquer  solicitação  dos  clientes  e 

consumidores sobre seus processos e características.

Estas equipes ou setores de apoio (o departamento de recursos humanos, o departamento 

de manutenção, setor de compras e marketing, serviços gerais, etc.) trabalham indiretamente 

para  atender  aos  clientes  e  consumidores  e  diretamente  para  atender  os  funcionários  que 

participam do processo de produção do serviço, neste caso, o ambiente  off-line se relaciona 

com clientes internos para poder atingir os verdadeiros clientes e consumidores.

3.2.4 Alcance da perspectiva do aprendizado e crescimento sobre os ambientes

A  perspectiva  do  aprendizado  e  crescimento  capta  a  preocupação  atual  dos 

administradores com os seus recursos humanos, pela aceitação de que estes são a principal 

arma para gerar qualidade, baixo custo e serviços ou produtos adequados ao uso, utilizando 

criatividade, habilidades, cultura, conhecimento e motivação como vetores para o sucesso de 

cada  funcionário.  Todos  os  ambientes  da  qualidade  estão  representados  dentro  desta 

perspectiva que se apresenta como a mais poderosa em termos de geração de resultados em 

longo prazo. Os indicadores da qualidade utilizados para esta perspectiva são escolhidos para 

melhorar o desempenho dos funcionários e, conseqüentemente, o desempenho da empresa.

Indicadores que informem a evolução dos funcionários em relação ao atendimento,  à 

rapidez  na  execução  das  tarefas,  à  qualidade  na  captação  das  alterações  dos  desejos  e 

necessidades dos clientes e consumidores e ao treinamento fazem parte da perspectiva do 

aprendizado e crescimento.

Treinamento para obter eficiência, ou seja, obter a melhor forma de utilizar os recursos da 

empresa influi  diretamente sobre o processo.  O treinamento pode ser  apresentado para os 

funcionários  sobre  várias  formas:  (1)  Como  incentivo  ao  aprimoramento  e  reciclagem, 

oferecendo gratuitamente cursos, sem impor a seus funcionários a necessidade de realizá-los; 
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(2) Como investimento de melhoria do quadro de funcionários, através de cursos obrigatórios; 

(3) Como requisito para obtenção de know-how necessário para progressão funcional dentro 

da organização.

O ambiente  off-line  na perspectiva  do  aprendizado e  crescimento  é  responsável  pelo 

apoio para garantir o ambiente propício para o serviço de qualidade. Este difere do apoio para 

garantir o ambiente adequado para o atendimento aos clientes e consumidores,  pois neste 

último, o foco está nos clientes e consumidores e no primeiro, o foco está nos funcionários.

A responsabilidade do ambiente  on-line, incluindo a captação das informações sobre os 

clientes e consumidores, é a transformação dos dados em informação clara, de forma que a 

linha de frente possa captar sem problemas o que é necessário para proporcionar rapidez no 

conhecimento  dos  clientes  e  consumidores,  produzindo eficácia,  ou  seja,  gerar  resultados 

adequados para os clientes e consumidores.

A Tabela 3.3 resume as relações mais evidentes abordadas anteriormente pelo autor entre 

as perspectivas e os ambientes da qualidade propostos por Paladini (2002). 

Tabela 3.3: Atuação dos ambientes da qualidade com maior ênfase em cada perspectiva do BSC

AMBIENTES DA QUALIDADE
PERSPECTIVAS DO 

BSC

In-line Off-line On-line

Perspectiva Financeira O Lucro ou equilíbrio nas contas 
Perspectiva dos clientes Relação com os clientes

Perspectiva dos processos 

internos

Processo de execução 

do serviço
Apoio à execução do serviço

Perspectiva do 

aprendizado e 

crescimento

Treinamento para 

obter eficiência.

Apoio para garantir o ambiente 

propício para o serviço de 

qualidade

Informações que 

proporcionem rapidez 

no atendimento 

(eficácia).
Fonte: O autor

3.3 Conclusões deste Capítulo

O  Balanced  Scorecard  é  uma  das  principais  ferramentas  para  a  implementação  da 

estratégia da empresa, assim como é excelente para implementar um modelo de avaliação da 

qualidade, pois serve como base para a formulação do modelo, por apresentar várias sugestões 

de melhoria, aplicação de conceitos e estruturação de ações.

O BSC será importante na elaboração dos indicadores que serão utilizados na formulação 

do modelo de avaliação proposto neste trabalho de pesquisa.
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4. MODELO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Segundo Paladini (2004), os ambientes da qualidade descrevem áreas globais em que a 

gestão da qualidade possui características diferentes, podendo-se criar uma nova estrutura na 

empresa se for adotada a adequação ao uso como meta da qualidade. Esta nova estrutura leva 

em consideração as características organizacionais da empresa.

Conhecer  o  ambiente  da  qualidade  com  uma  descrição  dos  seus  pontos-chave  e 

deficiências pode ser a questão chave para garantir uma gestão da qualidade integrada. A 

ferramenta  Balanced  Scorecard é  um instrumento  de  avaliação  da  estratégia  e  pode  ser 

utilizada para conhecer melhor os ambientes da empresa, pois identifica os pontos críticos que 

devem ser melhorados, define em quais etapas do processo a empresa deve possuir excelência 

e evidencia seus pontos fortes diante das necessidades dos clientes.

A avaliação da qualidade é parte fundamental do sistema de qualidade e pode ser, em 

primeiro  momento,  representada  pelo  sistema  de  medição  de  desempenho  em  vigor  na 

empresa. As características de cada ambiente da qualidade descritas no Capítulo 2 servirão 

como  base  para  a  criação  do  modelo  de  análise.  Uma  característica  importante  a  ser 

considerada é a integração entre cada um dos modelos da qualidade referenciando uma meta 

fundamental no modelo de gestão da qualidade total que é a convergência nas relações entre 

todos os setores da empresa.

No entanto, pode ser gerada uma estratégia específica para cada ambiente da qualidade, 

portanto, caso esta seja a escolha, a sua ferramenta de aplicação deve ser adequada a cada 

ambiente.  Para  este  trabalho,  na  construção  do  modelo  de  avaliação  da  qualidade  dos 

ambientes, será considerado que a empresa é dividida em três grandes áreas de acordo com os 

ambientes  da qualidade:  on-line,  in-line,  off-line.  E,  para cada ambiente,  é  produzida  sua 

estratégia particular que estará em consonância com a estratégia global da empresa.

O  Balanced Scorecard pode ser  aplicado para cada unidade de negócios,  ou equipes 

atuando como ferramenta de tradução das estratégias da equipe. A criação de scorecard neste 

nível deve ser diretamente através de quem irá utilizá-lo, neste caso, os próprios funcionários. 

Esta ferramenta será um cronograma que informará se os próprios criadores estão alcançando 

seus objetivos, direcionando suas ações.
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4.1 Avaliar o ambiente in-line da qualidade

O ambiente in-line representa o processo produtivo, no caso de operações de serviços, o 

ato de oferecer  e produzir o serviço ao cliente  até seu fechamento com a sua conclusão. 

Envolve as atividades de atendimento, criação e execução do serviço.

O atendimento se refere ao período inicial em que se inicia a prestação do serviço e se 

desenvolve em etapas:

1. Recepção do cliente: ambiente de atendimento confortável e atendente pronto;

2. Recebimento do desejo, da necessidade, das informações do cliente;

3. Processamento  destas  informações  e  busca  por  dados  complementares  que 

possam auxiliar no processo de criação;

A criação representa o momento em que o atendente apresenta o pacote de serviços ou o 

serviço mais apropriado para o cliente, auxilia-o na escolha, terminando com o fechamento 

que se apresenta em duas situações: a aceitação ou não do serviço.

A aceitação leva à etapa seguinte, que é a execução do serviço, enquanto a não aceitação 

representa  um  serviço  não  concluído.  Os  dados  do  serviço  não  concluído  devem  ser 

analisados de forma que se obtenha uma definição a respeito da empresa, informando:

• Se a empresa tinha condições de atendê-lo,

• Quais as falhas no atendimento,

• O que faltou para chegar a uma aceitação

• Ou se este pedido indica que devem ser alterados os padrões de atendimento e 

serviço por ele representar as alterações do mercado.

O atendimento e a criação podem se repetir indefinidas vezes até o cliente chegar a uma 

conclusão definitiva, se aceita o serviço ou não.

A execução do serviço é a parte mais delicada do trabalho, pois garante a fidelidade do 

cliente, por ser a parte de fornecimento e utilização do serviço por ele. Qualquer mudança ou 

característica  do  produto  diferente  da  proposta  pelo  cliente  será  avaliada  negativamente. 

Também é fundamental a flexibilidade nesta etapa considerando que alterações podem ser 

sugeridas pelo cliente no ato da execução.

Três itens são levados em consideração para a qualidade do serviço: 

• O tempo de execução; 

• O preço;

• E  a  qualidade  da  execução  do  serviço  e  dos  elementos  necessários  para  sua 

concepção.
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Este último item (qualidade da execução do serviço e dos elementos necessários para sua 

concepção) representa os recursos necessários para a execução do serviço, ou seja, os recursos 

humanos, recursos materiais, recursos físicos e recursos tecnológicos. Com o passar do tempo 

a qualidade dos recursos será, cada vez mais, avaliada e será a garantia de que os outros itens 

estarão atendendo aos clientes.

Pode-se definir alguns pontos a serem analisados na prestação do serviço para o ambiente 

da qualidade in-line:

• Atendimento inicial

• Leque de serviços

• Flexibilidade

• Tempo

• Preço

• Qualidade

A perspectiva  do  aprendizado  e  crescimento  aborda  o  treinamento  dos  funcionários, 

melhoria do sistema de informações, e melhoria no aparato tecnológico. Ela trata da infra-

estrutura para geração do serviço como prioridade para alcançar os objetivos principais da 

empresa.  Para  o  ambiente  in-line na  prestação  de  serviços  esta  perspectiva  identifica  a 

situação dos funcionários em relação ao grau de especialização nas atividades relacionadas ao 

atendimento do serviço.

Vários indicadores podem ser úteis para esta abordagem, como:

• A quantidade de funcionários que conhecem todos os setores da empresa e no 

mínimo suas  atividades  básicas,  ou seja,  que já  passaram por cada estágio  da 

empresa: este indicador é utilizado por empresas que desejem ter funcionários que 

conheçam  toda  a  empresa  para  facilitar  a  tomada  de  decisões  que  envolvam 

setores  diferentes  da  empresa  e  melhorar  a  troca  de  informações  entre  eles, 

integrando as operações;

• A quantidade de funcionários que conhecem e desenvolvem todas as atividades 

relacionadas  a  um  setor  específico.  Este  indicador  informa  a  necessidade  de 

treinamento em determinadas áreas. Como exemplo pode-se citar um funcionário 

que  trabalha  no  setor  de  entrega  de  materiais  de  uma  loja  de  materiais  de 

construção e  que conhece a funcionalidade de cada material.  No momento da 

entrega, o cliente pode questionar o tipo de mercadoria que comprou ou que o 
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técnico em construções solicitou para a obra. Neste caso, o entregador tirará todas 

as dúvidas para o cliente;

• Rapidez do sistema eletrônico, que informa se o sistema de processamento atende 

às necessidades do fluxo de clientes e produz para cada um deles o resultado 

necessário  no  tempo  adequado.  Este  indicador  pode  ser  balanceado  por  dois 

termos: o tempo de execução por cliente e o tempo da fila. Este último representa 

o tempo perdido pelo cliente até ser finalmente atendido. Estes dois termos podem 

representar, cada um, um indicador. Dependendo da necessidade da empresa, só 

um dos termos pode ser trabalhado.

• Proporção de adequação, que expõe a situação do ambiente físico da empresa e 

relaciona as alterações necessárias já atendidas com as ainda a serem executadas. 

Geralmente estas sugestões devem vir dos clientes (perspectiva dos clientes), mas 

também se deve considerar que certas medidas desejadas por eles podem vir de 

encontro à funcionalidade dos serviços.

A  Perspectiva  dos  Processos  internos  atua  no  processo  e  propõe  como ele  deve  ser 

aperfeiçoado para atender à perspectiva dos clientes e dos acionistas. Para o ambiente in-line a 

ação desta perspectiva incide sobre a eficiência do processo. Aspectos como processo sem 

perdas, sem atraso e sem custos desnecessários são abordados nesta perspectiva no ambiente 

in-line. Na cadeia de valores genérica, a etapa de processo de operações, que representa a 

geração/prestação dos serviços, corresponde ao ambiente  in-line.  O processo de operações 

tem inicio com o recebimento do pedido de um cliente e termina com a prestação do serviço.

Para avaliar este ambiente, os indicadores sugeridos são os de desempenho abordados por 

Paladini  (2002)  que  informam a situação  operacional  do  serviço.  Alguns  indicadores  são 

sugeridos como exemplo a seguir:

• Avaliando a rapidez do serviço, o tempo de execução de determinada atividade;

• A quantidade de insumos utilizados, para avaliar se o consumo pode ser reduzido 

ou se está existindo excesso de utilização;

• O  número  de  pessoas  envolvidas  na  prestação  do  serviço,  para  definir  se  a 

quantidade de funcionários atende às necessidades para o serviço ou se há excesso 

de pessoas para executar determinada operação;

• O número de atividades de apoio por serviço, que informa se os funcionários de 

linha estão recorrendo aos setores de apoio com muita frequência.
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A perspectiva dos clientes tem pouca influência sobre o ambiente in-line no que tange a 

sua avaliação.  A pouca repercussão desta perspectiva sobre este ambiente é observada na 

relação de causa efeito entre as perspectivas e diretamente entre os objetivos, influenciando 

no projeto de novos serviços e na adequação do serviço para os novos rumos do mercado. 

Assim  como  a  perspectiva  dos  clientes,  a  perspectiva  financeira  não  gera  diretamente 

mudanças no ambiente in-line, novamente a influência parte da relação de causa e efeito.

Este ambiente participa de todos os tipos de processo em serviços, como exposto nesta 

dissertação, por não existir empresa ou organização em que não apareça processo produtivo 

ou atividades de execução do serviço, já que estas atividades e processos são a espinha dorsal 

do sistema de produção do serviço. Por este motivo, será elaborado o modelo de avaliação 

para este ambiente, isto servirá de base para a elaboração do modelo de avaliação para os 

outros ambientes da qualidade.

4.2 Avaliar o ambiente off-line da qualidade

O  ambiente  off-line no  setor  de  serviços  representa  as  atividades  que  fornecem  o 

ambiente  adequado  para  que  o  processo  de  elaboração  do  serviço  flua  sem interrupções 

desfavoráveis. O apoio administrativo, manutenção, almoxarifado, atendimento pós-venda e 

serviços gerais são atividades pertencentes a este ambiente.

O apoio administrativo atua na etapa burocrática com a elaboração de nota fiscal, auxílio 

no  fornecimento  de  informações  à  linha  de  frente,  organização  de  pedidos,  contato  com 

clientes e fornecedores, etc.

O almoxarifado, ainda presente em alguns setores de serviços, supre a linha de frente com 

material necessário para a execução do serviço. Encontrado em empresas do tipo fábrica de 

serviços, segundo Schmenner (1999), e serviços de massa, segundo Slack et al (2002), pela 

necessidade de organização dos recursos materiais e equipamentos.

O atendimento pós-venda - muito utilizado nos últimos anos para fidelizar clientes como 

elemento de sustentação - não sendo elemento de agregação de valor, é condição necessária, 

mas não suficiente para garantir a satisfação do cliente. É pouco utilizado no setor de serviços 

devido à característica dos serviços que não podem mais ser alterados depois de oferecidos ou 

executados. Porém, as conseqüências do serviço podem acontecer a qualquer tempo e levar o 

cliente a necessitar de apoio da prestadora de serviço, este serviço de atendimento pode ser 

uma fonte de informação sobre novos tipos ou variações de serviço que por ventura o cliente 

queira solicitar.
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As perspectivas que mais se aproximam deste ambiente da qualidade são a perspectiva 

dos processos internos e a perspectiva do aprendizado e crescimento. Os processos internos 

interagem com as equipes de suporte, e o aprendizado e crescimento preparam a empresa para 

a adequação dos serviços ao uso, servindo como ações que influenciam ou afetam o processo 

produtivo.

Para  avaliar  este  ambiente,  são  sugeridos  os  indicadores  de  suporte  abordados  por 

Paladini (2002), como por exemplo:

•  Número de quebras de equipamentos, com o objetivo de avaliar o sistema de 

manutenção da empresa;

• Reposição de ferramentas, que informa o número de ferramentas reaproveitadas 

para utilizar na prestação do serviço, com o objetivo de reduzir a zero o número 

de ferramentas reaproveitadas;

• Número  de  acessos  sem  sucesso  aos  sistemas  de  consulta  da  empresa,  que 

informa  se  o  sistema  está  respondendo  às  necessidades  dos  funcionários. 

Dependendo da quantidade  de  acessos  sem sucesso,  deverá  ser  produzido um 

programa para descobrir as falhas: se está no sistema ou na falta de conhecimento 

dos funcionários sobre o sistema.

• Grau de aceitação do setor produtivo ao novo modelo da qualidade;

O ambiente off-line pode ser pouco explorado em empresas que possuem excelência nos 

processos  e  dão  maior  ênfase  às  atividades-fim,  e  é  pouco  utilizado  em  empresas  que 

consideram como carro chefe da empresa o contato direto com os clientes, direcionando sua 

atenção para as necessidades destes e para suas mudanças. O que se discute nos últimos anos 

é que não pode ser esquecida nenhuma área em favor de outra, deve-se balancear as atenções 

em cada área de acordo com o momento e as necessidades da empresa.

4.3 Avaliar o ambiente on-line da qualidade

O contato com os clientes passou a fazer parte das atividades de qualquer empresa que 

queira se destacar  e obter sucesso. O grande avanço da informação e tecnologia trazendo 

maior rapidez na preparação do serviço, conforto e facilidade de acompanhamento do serviço 

para o cliente colaborou para a personalização do serviço. Em decorrência desta nova ordem, 

ganham  força  áreas  que  aproximam  a  empresa  do  cliente  e  traduzem  os  desejos  e 

necessidades dos clientes em serviços adequados ao uso.

O ambiente on-line representa a ligação entre a empresa e o mercado e tem como função 

aproximar os clientes da empresa, com o propósito de oferecer os meios que esta necessita 
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para se adequar, cada vez mais rápido, às mudanças ocorridas no mercado. Com isso, aumenta 

o conhecimento sobre seus clientes e apresenta serviços e produtos cada vez mais próximos 

do desejado por eles.

O serviço pós-venda pode fazer parte do ambiente  on-line na empresa, sendo um dos 

meios  utilizados  para  captar  as  mudanças  de  mercado  ou  características  desejadas  pelos 

clientes.

Medir a qualidade neste ambiente é perceber o avanço na relação cliente-empresa e os 

frutos gerados desta relação. Também é incluído na avaliação da qualidade o esforço gerado 

pela empresa para melhorar suas ferramentas de acesso aos clientes: estratégia, comunicação, 

coleta de dados, etc. Sem se esquecer da ferramenta mais importante em qualquer processo de 

melhoria, as pessoas (funcionários, fornecedores, gerência).

O modelo on-line possui características convergentes com as perspectivas do cliente e do 

aprendizado  e  crescimento,  como  proposto  no  Capítulo  4,  e  resumido  na  Tabela  4.1.  A 

perspectiva do cliente coloca em foco o cliente, considerando-o a fonte real do sucesso da 

empresa, em sintonia com a proposta de aproximação cliente-empresa do modelo on-line. A 

perspectiva do aprendizado e crescimento atua na preparação da organização para atender os 

requisitos  exigidos  pelos  clientes  para  que  a  empresa  alcance  a  funcionalidade  ideal 

atendendo ao outro aspecto abordado pelo modelo  on-line,  que é produzir as informações 

necessárias para o setor produtivo se adequar às novas mudanças do mercado. No entanto, não 

se  pode  esquecer  o  principal  propósito  do  modelo  on-line,  tornar  imediata  a  reação  da 

empresa às mudanças de mercado.

Exemplos  de  indicadores  utilizados  para  este  ambiente  da  qualidade,  os  chamados 

indicadores da qualidade propriamente ditos, são sugeridos a seguir:

• Aceitação de serviços novos no mercado, que medem a porcentagem de serviços 

novos  que  foram  prestados  em  relação  ao  total  de  serviços  prestados.  Este 

indicador serve como base para avaliar o setor de projetos.

• Número de reclamações, que informam a quantidade de reclamações por número 

de  vendas.  Proporciona  analisar  se  o  serviço  está  atendendo  ao  máximo  de 

clientes. Estabelece um parâmetro que pode representar um sinal de alerta para a 

empresa  e,  dependendo  do  número  de  reclamações,  será  dada  prioridade  ao 

estudo do que está ocorrendo com o serviço.

• Número de atendimentos realizados no serviço de atendimento ao consumidor 

por  mês,  informa  a  necessidade  de  mudanças  na  tecnologia  e  no  efetivo  de 

atendimento aos clientes.
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4.4 Modelo de avaliação do ambiente in-line da qualidade

Para  ser  construído  o  instrumento  de  avaliação  do  ambiente  in-line,  é  importante 

considerar alguns fatores descritos a seguir:

• O  ambiente  in-line é  encontrado  em  qualquer  empresa  de  serviços:  todas  as 

empresas possuem um processo produtivo do serviço, que representa o ambiente 

in-line da qualidade;

• Possui várias ferramentas voltadas para seu ambiente: as novas ferramentas da 

qualidade e as tradicionais são exemplos de ferramentas utilizadas neste ambiente;

• Sua aplicação é necessária para qualquer empresa dada a sua relevância: garantir 

qualidade na execução do serviço é fundamental  para alcançar a satisfação do 

cliente.  Em  atividades  de  serviço,  o  cliente  participa  ativamente  do  processo 

produção do serviço, e este processo está incluído no ambiente in-line.

O modelo de avaliação do ambiente in-line da qualidade, formulado pelo autor, aborda os 

elementos necessários, mas não suficientes, para a avaliação do sistema de qualidade para 

operações em serviços.

É elaborado em etapas principais, definidas a seguir, que ilustram a estrutura do modelo:

1. Definir a equipe principal para a elaboração do modelo de avaliação e envolver 

toda a empresa.

2. Pesquisar novos serviços e as especificações dos serviços que os clientes desejam.

3. Definir a área de abrangência do ambiente in-line na empresa.

4. Elaborar  o  quadro  de  atividades  desenvolvidas  na  empresa  relacionadas  ao 

ambiente em questão e quadro de pessoal, com descrição de cada uma delas com 

as suas necessidades de recursos, pessoal e tempo de operação.

5. Definir quais os itens que trarão benefícios à empresa em relação a sua estratégia.

6. Elaboração do Scorecard do ambiente in-line.

7. Realizar reavaliação das etapas anteriores com o objetivo de eliminar  qualquer 

repetição ou informação inútil e aplicar a Melhoria contínua.

Este modelo de avaliação pode ser padronizado para os outros ambientes da qualidade, 

considerando  algumas  modificações  que  podem ser  feitas  dependendo  do  ambiente  e  da 

empresa. Exemplo destas modificações: Para uma empresa que possui serviço padronizado e 

bem aceito pelo seu público alvo e não possui concorrência para ele, a segunda etapa deste 

modelo pode ser eliminada, ou seja, pode ser alterado o seu objetivo, neste último caso, pode-
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se trocar a pesquisa por novos serviços pela pesquisa por itens que agreguem valor ao serviço 

já existente, incentivando os clientes a compra-los.

A Figura 4.1 representa a seqüência das etapas a serem seguidas para a formulação do 

instrumento de avaliação.

Figura 4.1: Modelo de Avaliação da Qualidade

Fonte: Autor

Algumas considerações  devem ser  postas  para que o leitor  compreenda o processo e 

possa situar-se melhor:

• O modelo de avaliação da qualidade considera que a empresa de serviços possui 

uma estratégia global definida;

• A empresa dispõe de pessoas qualificadas que podem distribuir seu conhecimento 

sobre o modelo da qualidade para todos os funcionários;

• A direção  da  empresa  deve  estar  envolvida  diretamente  com a  qualidade  e  a 

implantação do modelo de avaliação;

• A  utilização  de  ferramentas  gerenciais,  de  fácil  conhecimento  e  utilização,  é 

proposta para tornar o modelo mais acessível;

• A empresa dispõe de um sistema de informações em funcionamento e uma equipe 

que trabalha com os elementos externos;

Estas  considerações  são necessárias  para que se faça uma avaliação da empresa e  se 

determine quais as condições que ainda não foram atendidas. Encontradas evidências de que 

algum  fator  não  está  sendo  alcançado,  a  empresa  terá  que  se  adequar.  Esta  condição  é 

6. Elaboração do 
Scorecard de cada 

ambiente da qualidade

7. Reavaliação das 
etapas anteriores e 
Melhoria contínua

2. Pesquisa com  os 
clientes 

1. Definir a equipe de 
coordenação e envolver 

toda a empresa.

3. Definir a área de 
abrangência do ambiente 

in-line

4. Descrever as 
atividades do ambiente e 

o pessoal

5. Definir quais os itens 
que trarão benefícios à 

empresa em relação a sua 
estratégia.

69



Capítulo 4                                                                                                       Modelo para Avaliação da Qualidade

necessária para que a empresa não tenha problemas na implantação do modelo de avaliação 

da qualidade.

4.4.1 Etapa 1- Definir a equipe principal para a elaboração do modelo de avaliação.

O trabalho de elaboração deste modelo deve ter a participação de todos os envolvidos no 

processo, possuindo como líder do projeto um representante indicado pela alta gerência que 

tenha a capacidade de gerenciar o trabalho, podendo ser funcionário da linha de frente. Esta 

participação não necessariamente deve ser obrigatória e também não significa participação 

efetiva, o que se quer é o envolvimento mínimo de todos os funcionários, seja em palestras, 

reuniões, ou através de sugestões fornecidas pelos mesmos.

A equipe principal ficará responsável pela coordenação e organização do projeto, ficando 

a critério dela a necessidade de formação de equipes para auxiliar o trabalho. A equipe deve 

definir os objetivos e metas para este projeto, que servirá para nortear suas ações.

A escolha do líder deve se basear nas habilidades gerenciais necessárias ao processo de 

gerenciamento, que são:

• A  habilidade  técnica,  que  consiste  na  capacidade  de  aplicar  conhecimentos, 

técnicas, métodos e equipamentos necessários para a execução de tarefas.

• A habilidade humana, que é a capacidade e o discernimento de trabalhar com e 

por meio das pessoas.

• A habilidade conceitual, que é a capacidade de entender a organização como um 

todo e saber definir onde cada área se enquadra na empresa, agindo de acordo 

com os objetivos globais da empresa (HERSEY & BLANCHARD, 1986).

Estas  habilidades  são  percebidas  em estágios  diferentes  da  organização,  nas  funções 

operacionais, a habilidade técnica é fundamental e mais utilizada. Na alta administração, a 

habilidade conceitual deve ser mais desenvolvida.

Da definição de liderança “é o processo de influenciar as atividades de um indivíduo ou 

de um grupo pra a consecução de um objetivo numa dada situação”,  pode-se separar três 

variáveis  das  quais  o  processo  de  liderança  é  função:  o  líder,  o  liderado  e  as  variáveis 

situacionais (Hersey & Blanchard, 1986).

Deve-se considerar as habilidades da equipe para obter um grupo coeso e equilibrado 

com foco nos objetivos organizacionais e com as habilidades necessárias para alcançar estes 

objetivos. Hersey & Blanchard (1986) acrescentaram que para o desenvolvimento de equipes, 

evitando os conflitos de personalidades e aumento da probabilidade de construir sobre a força 

70



Capítulo 4                                                                                                       Modelo para Avaliação da Qualidade

dos outros, é importante escolher subordinados que compreendam as funções uns dos outros e 

tenham em mente os mesmos objetivos, ainda que seus estilos sejam diferentes.

Os elementos que formarão a equipe podem representar os ambientes da qualidade que 

possuem maior ênfase em cada tipo de operações de serviços. E, dependendo da abrangência 

e  complexidade  de  cada  ambiente,  pode  ser  útil  criar  equipes  para  cada  ambiente  a  ser 

avaliado.

Para  o  tipo de  processo  em operações  de  serviços  profissionais  segundo Slack  et  al 

(2002) as empresas de serviços geralmente possuem um pequeno número de funcionários e 

devido a sua peculiaridade característica ser baseada em pessoas e não nas atividades, possui 

uma estrutura hierárquica para estas empresas definida com mais facilidade.

Alguns tipos de serviços profissionais segundo esses autores representam atividades que 

são dirigidas e executadas por praticamente uma única pessoa, sendo que algumas atividades 

básicas  são  executadas  por  outros  funcionários.  Como  exemplo  cita-se  um  consultório 

médico,  que pode ser  composto por um único médico e uma secretária  que organiza sua 

agenda de consultas e também é responsável pela limpeza do ambiente. Este tipo de serviço 

necessariamente não possui alterações no conceito do que é qualidade para os clientes. Ter um 

bom serviço é ter experiência ou excelente qualificação, ter equipamentos de apoio modernos 

necessários e um ambiente agradável. A avaliação da qualidade para este serviço pode ser 

feita pelo próprio médico em conjunto com outros médicos de outros consultórios que possam 

contribuir  para  definir  quais  os  itens  que  podem  ser  melhorados,  ou  seja,  realizar  um 

Benchmarking.

Em  serviços  de  massa,  segundo  Slack  et  al (2002),  empresas  como  aeroportos  ou 

supermercados representam bem suas características: alto volume e baixa variedade, baixa 

interação  e  customização  para  o  cliente  e  baixo  grau  de  intensidade  de  mão-de-obra.  A 

formação de equipes que montem uma lista de sugestões para cada setor, de acordo com os 

objetivos gerais, e a geração de formulários para captar quais são os funcionários com perfil 

de  líder  em cada setor  são  elementos  que  podem contribuir  para  a  criação  da  equipe  de 

avaliação da qualidade.

Além destas ferramentas,  podem ser úteis,  a apresentação de palestras  e a criação de 

reuniões para apresentar as propostas da avaliação da qualidade e selecionar os funcionários 

mais envolvidos com o tema.

Estudar os meios de avaliação da qualidade e suas adequações para o tipo de processo da 

empresa se faz necessário, tanto no inicio do trabalho como durante sua implementação, assim 

como nas revisões. Portando, formar um grupo permanente de estudos sobre a qualidade é 
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fundamental  para que todo o trabalho não se desgaste ao longo do tempo. Este grupo de 

trabalho pode derivar da equipe formada para criar o modelo de avaliação dos ambientes da 

qualidade.

É necessário que sejam divulgadas para os componentes da empresa todas as decisões e a 

evolução do processo de criação do modelo de avaliação, para isso, todos os funcionários 

devem estar preparados para receber estas informações. Deste modo, palestras demonstrando 

a necessidade deste trabalho e sua importância são necessárias para que a função deste projeto 

seja alcançada.

A formação dos círculos da qualidade – composta pela mão-de-obra voluntária e com a 

proposta de melhorar algum processo identificado pelos próprios componentes e que faz parte 

de seu trabalho – é útil para familiarizar as pessoas com a qualidade.

Motivar os funcionários faz parte do processo de avaliação devido ao entendimento de 

que o funcionário será avaliado e ele deve estar preparado para tal, eliminando qualquer falta 

de motivação.

Inicialmente, a equipe principal para a elaboração do modelo de avaliação será a única a 

estudar os métodos de avaliação da qualidade existentes e terá dois objetivos principais:

• Definir o método de avaliação mais apropriado para o ambiente da qualidade na 

empresa;

• Envolver  toda  a  empresa,  de  forma  que  se  apresentem  as  vantagens  de  um 

programa de avaliação;

Os modelos de avaliação podem ser resumidos nos cinco elementos básicos para os quais 

a avaliação da qualidade direciona: os consumidores e clientes; os objetivos da empresa; o 

processo produtivo; a mão-de-obra; e o suporte ao processo (Paladini, 2002).

A avaliação com base nos clientes e consumidores  possui  características  idênticas ao 

ambiente da qualidade on-line, como: monitorar os consumidores, medir o grau de ajuste do 

serviço à demanda, pesquisar as tendências futuras. A ênfase da avaliação é a relação entre as 

expectativas dos clientes e as características dos serviços. Esta relação esta representada pelo 

gap  5  do  Modelo  Conceitual  da  Qualidade  em  Serviços,  segundo  Junior  (2003)  apud 

Parasuraman; Zeithaml e Berry (1990) apresentada no Capítulo 2 e na Figura 2.3. Para esta 

avaliação, a perspectiva dos clientes certamente possuirá maior visibilidade, ganhando mais 

destaque através da rede de indicadores definidos pelas relações de causa e efeito.

A avaliação com base nos objetivos da empresa busca confrontá-los com os resultados. A 

empresa deve estar estruturada e com uma estratégia implantada. Na análise dos objetivos 

consideram-se:  a  adequação  dos  objetivos,  principalmente  aos  desejos  dos  clientes  e 
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consumidores;  a  forma  como  são  alcançados  estes  objetivos;  o  tipo  de  mensuração;  a 

aceitação dos objetivos na empresa. As perspectivas do  BSC se apresentam como excelente 

ferramenta para auxiliar na análise com base nos objetivos, pois o BSC utiliza como elemento 

principal os indicadores organizados de forma que venham a refletir a estratégia da empresa 

através de seus objetivos.

O processo produtivo é uma arma poderosa para empresas com antigos processos ou 

processos  constantemente  alterados  para  acomodar  as  novas  tendências  de  mercado.  A 

avaliação  da  qualidade  no  processo  é  a  parte  do  sistema  de  gestão  mais  relevante 

historicamente, pois a produção da qualidade surgiu a partir dos esforços para melhorar os 

processos produtivos. 

Esta avaliação é a que possui mais ferramentas e estratégias, muitas de fácil utilização, 

que  avaliam,  em  geral,  o  impacto  que  certas  mudanças  no  processo  produzem  sobre  a 

qualidade.  As  ferramentas  mais  conhecidas  e  utilizadas,  por  sua  fácil  aplicação,  são  os 

gráficos  de  controle  de  Shewhart,  gráficos  de  Pareto,  folhas  de  checagem,  histogramas, 

fluxogramas  e  diagramas  de  dispersão,  representando  as  ferramentas  tradicionais  da 

qualidade.  Juntamente  com  estas,  também  são  muito  utilizadas  as  chamadas  novas 

ferramentas  da  qualidade,  que  são:  o  diagrama-matriz,  o  diagrama  seta,  o  diagrama  de 

dependência, o diagrama de similaridade, o diagrama de programação da decisão e a matriz 

de análise de dados, estas que estão voltadas para a otimização.

O setor de serviços, por possuir a característica de interagir com o cliente em sua maioria, 

naturalmente necessita ser flexível a ponto de se ajustar às necessidades do cliente. Isto se 

considerarmos a individualidade ou personalidade do cliente, como elemento que indica como 

a empresa deve se relacionar  com ele.  As mudanças constantes  na execução do processo 

exigem que a qualidade nos processos seja avaliada continuamente.

Para  a  avaliação  da  qualidade  centrada  na  mão-de-obra  é  dada  importância  para  as 

relações entre esta e a empresa. Nesta avaliação, considera-se o que a empresa requer dos 

empregados  (dedicação,  produtividade,  qualidade,  eficiência,  etc.)  e  o  que  eles  precisam 

receber  da  empresa  (segurança,  salário,  equipamentos,  etc.)  para  poder  atendê-la.  São 

elementos pertencentes à avaliação: a aceitação dos funcionários aos objetivos da empresa; a 

motivação; a competência; a viabilização de recursos; o investimento em cursos capacitação e 

atualização; o acesso aos objetivos; e os ambientes adequados para a produção dos resultados.

Todos os ambientes da qualidade estão inseridos na avaliação da qualidade com base na 

mão-de-obra por estar incluído nesta avaliação o agente principal da qualidade: as pessoas, 

estas que fazem parte de todos os ambientes.
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A  perspectiva  do  BSC com  maior  influência  nesta  avaliação  é  a  do  aprendizado  e 

crescimento, por ter como característica principal a preparação da mão-de-obra, com a infra-

estrutura necessária, para o alcance dos objetivos da organização.

A avaliação da qualidade centrada no suporte ao processo propõe considerar as atividades 

de suporte à atividade-fim, e por meio de uma avaliação indireta, medir o desempenho das 

atividades de suporte. Neste caso, procura-se avaliar o processo de forma que permita definir 

a  contribuição  do  setor  de  apoio  ao  processo.  O  ambiente  off-line está  intimamente 

relacionado com a avaliação da qualidade centrada no suporte ao processo, por representar as 

atividades de suporte.

Os serviços profissionais, segundo Slack et al (2002), de acordo com suas características, 

como flexibilidade e alto índice de grau de instrução, necessariamente geram os ambientes 

que  se  precisa  para  avaliar-se  com mais  rapidez.  Estes  serviços  dispõem de  pessoal  que 

absorvem com mais facilidade a necessidade da avaliação, embora não seja difícil encontrar 

resistência  dentro  das  áreas  gerenciais,  gerando  atrasos  na  implantação  do  modelo  de 

avaliação.

Os serviços de massa, segundo Slack et al (2002) devem elaborar modelos de avaliação 

que facilmente se adaptem ao contingente de trabalho que, em sua maioria, possui atividades 

com procedimentos estabelecidos. A motivação dos funcionários deve ser ponto-chave para 

prepará-los para o processo de avaliação.

As lojas de serviços, segundo esses autores, possuem efetivo misto, ou seja, as atividades 

de apoio e atividades-fim se complementam na execução do serviço, a atenção ao processo e 

ao produto propõe elaboração de avaliação da qualidade mais complexa e que considere todas 

as relações internas, gerando uma análise balanceada das suas atividades.

Lojas de serviço, segundo Slack  et al (2002), compreendem as empresas que possuem 

processos  que  estão  entre  os  serviços  profissionais  e  serviços  de  massa.  O  serviço  é  a 

combinação da linha de frente com atividades de apoio, de pessoas com equipamentos e do 

serviço com o processo, portanto, devem ser considerados na composição da equipe cada 

componente destas combinações em empresas com estas características.

4.4.2 Etapa 2-  Pesquisar novos serviços e as especificações dos serviços que os 

clientes desejam.

Esta  etapa  se  propõe  a  conhecer  o  cliente  com mais  profundidade  e,  a  partir  disto, 

delinear as especificações dos serviços para indicar que grau de ajuste será necessário para 

atender aos clientes.
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Nesta  etapa,  serão  úteis  todas  as  informações  sobre  os  clientes  ou  mercado-alvo  da 

empresa,  utilizando dados  colhidos  através  de  entrevistas  com os  mesmos  e  informações 

percebidas pelos funcionários sobre eles.

Nas  entrevistas  com  os  clientes  poderão  ser  colhidas  várias  informações  através  de 

perguntas, dentre elas:

• Como desejam ser atendidos?

• Quais os serviços que desejam?

• No caso  de  serem clientes  antigos,  o  que  precisa  melhorar  no  atendimento  e 

serviço?

• Existe um novo serviço que queiram que seja prestado por esta empresa?

• Qual a qualidade no atendimento da empresa?

• Qual a qualidade dos serviços da empresa?

• Quais os aspectos que considera importantes, na sua concepção, para considerar 

nossa empresa como possuidora de qualidade? Quais os serviços que poderiam 

ser acrescentados as nossas atividades e que trariam benefícios aos clientes?

• Já utilizou serviços de outra empresa similar? O que achou? Quais os serviços que 

utilizou?  A pesquisa  sobre  a  concorrência  se  faz  necessária  para  acompanhar 

qualquer mudança em sua estratégia, além de novos serviços.

• Quais os serviços que mais lhe atraem na empresa e por quê?

• Quais os serviços que não lhe atraem na empresa e por quê?

Esta coleta de dados pode ser feita em três situações:

• No ato da compra do serviço: para esta ocasião deve-se colher as informações 

com cautela pois o cliente está lá com a expectativa de que a empresa supra seus 

desejos e esteja preparada para atender a todas as suas necessidades, e ir contra as 

suas expectativas pode ser o fim de uma situação de compra. Este momento vai 

depender da percepção de quem o atendeu, o funcionário tem que estar atento 

para a receptividade do cliente às perguntas ou ao pedido para responder algum 

questionário. Alguns clientes se sentem incomodados com a pergunta, outros se 

sentem importantes e fazem questão de participar da pesquisa.

• Através de empresas de pesquisa: esta escolha deve ser a mais recomendada, pois 

são especialistas em obter informações seguras e trarão informações sobre um 

ponto de vista isolado,  além de poder  tratar  da pesquisa da concorrência  com 

maior isonomia;
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• Através  de  entrevista  com clientes  cadastrados:  esta  entrevista  se  dará  com o 

convite dado pela empresa a clientes antigos para participarem da avaliação da 

empresa para melhor servi-los;

Com os dados desta pesquisa pode-se:

• Identificar e classificar os clientes que a empresa trabalha facilitando a criação de 

meios de atender a cada tipo de cliente, personalizando o seu atendimento.

• Apontar erros no atendimento;

• Identificar problemas na execução do serviço;

• Identificar gargalos no processo;

• Sugerir novos serviços ou novos métodos para executar os serviços já existentes;

• Mostrar  quais os itens que garantem o sucesso da empresa ou representam os 

pontos positivos que já existem nela e que devem ser intensificados.

Uma escala pode ser produzida para representar as informações dadas pelos entrevistados 

para algumas destas perguntas, estes dados poderão representar indicadores que farão parte do 

Scorecard. A escala será apresentada ao entrevistado após a resposta à pergunta.

Para a pergunta “Está satisfeito com o nosso serviço?”, a escala pode ser representada por 

um conjunto de respostas associadas a números ( 10 – ótimo / 09 – bom / 08 – regular / 07 –

ruim / 06 – péssimo). Estas informações podem gerar o quadro de satisfação com a empresa, 

que informará a proporção de clientes para cada componente da escala.

A pergunta “O que a empresa pode fazer para melhorar o atendimento?”, pode gerar uma 

escala que informe o número de pessoas que sugeriram mudanças em relação ao número de 

pessoas que estão completamente satisfeitas.

O questionário  deve  estar  embasado nas  mais  modernas ferramentas  de investigação, 

muito difundidas em pesquisa operacional.

Após conhecer o ambiente externo à empresa, deve-se garantir o pleno conhecimento 

interno da empresa, que será estudado na próxima etapa.

4.4.3 Etapa 3- Definir a área de abrangência do ambiente in-line na empresa.

Esta etapa tem por objetivo estudar o ambiente in-line na empresa e suas relações com os 

outros ambientes da qualidade, caso existam na empresa, pois existem atividades que tanto 

participam do ambiente in-line quanto dos outros dois ambientes.

Portanto, esta etapa procura definir a abrangência de cada ambiente da qualidade, ou seja, 

quais as áreas e setores em que cada ambiente atua, definindo também os setores em que mais 

de um ambiente da qualidade atua conjuntamente. Esta etapa é importante em dois aspectos:
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1. Conhecer a empresa com mais profundidade,

2. Facilitar na elaboração do sistema de indicadores da qualidade.

Quanto mais se estudam as relações da empresa e suas características mais se conhece 

sobre ela, facilitando a descoberta de seus pontos fortes e fracos, gargalos e nichos ainda não 

desenvolvidos, enriquecendo sua estratégia e, conseqüentemente, direcionando a criação das 

medidas de desempenho.

Caracterizar a empresa de serviços através dos seus tipos de processos para a relação 

variedade-volume,  e  os  requisitos  intensidade  de  mão-de-obra  e  grau  de  interação  e 

customização  são  uma  forma  de  identificar  a  influência  sobre  os  objetivos  e  sobre  as 

atividades de projeto.

Avaliar  o  grau  de  dependência  entre  os  ambientes  significa  estabelecer  quais  as 

atividades correlatas e as atividades que se relacionam entre si, desta maneira contribui-se 

para  que  se  estabeleça  a  real  situação  entre  setores,  equipes  e  departamentos  no que  diz 

respeito à relação cliente-fornecedor. Todas as atividades internas da empresa, em que um 

setor funciona como cliente e o outro como fornecedor, podem fornecer dados importantes, 

como:  existência  de  gargalos  e  suas  causas  e  características;  definição  dos  objetivos;  e 

sugestões de indicadores.

4.4.4 Etapa 4- Descrever as atividades do ambiente e o pessoal

Após  conhecer  o  alcance  do  ambiente  da  qualidade  in-line na  empresa  é  necessário 

estudar dentro dos setores e áreas pertencentes a este ambiente todas as atividades e elementos 

que participam deles.

Esta  etapa  descreve  passo  a  passo  as  atividades  desenvolvidas  em  cada  processo  e 

caracteriza  os  tipos  de  processos  envolvidos  no  ambiente  estudado,  e  ela  se  propõe 

basicamente a:

• Elaborar o fluxograma dos passos de cada atividade, definindo qual tipo de 

processo representa.

• Informar quais as necessidades de recursos, papel, matéria-prima etc. estudar 

com os fornecedores qual o estado da arte em relação aos recursos e a sua 

viabilidade.

• Relatar as ferramentas utilizadas para cada atividade,  qual a sua situação, o 

tempo de troca, se a tecnologia é a mais recente e a viabilidade de melhoria.

• Informar o quadro de pessoal que participa ou pode substituir eventualmente 

algum componente da atividade, suas habilidades e situação na empresa.
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• Definir o tempo necessário para desenvolver cada passo da atividade.

A  utilização  do  fluxograma  na  qualidade  refere-se  à  determinação  de  um  fluxo  de 

operações  bem definidos,  permitindo  uma visão  global  do  processo  e,  ao  mesmo tempo, 

ressalta os pontos críticos ou gargalos. Esta ferramenta possibilita um rápido entendimento 

das operações no processo através da fácil visualização de cada etapa das atividades.

Saber quais recursos físicos são necessários para a execução do processo, saber a sua 

disponibilidade em estoque e propostas de reposição de material novo eliminam a paralisação 

do  processo  por  falta  de  recursos.  Conhecer  os  recursos  físicos  mais  modernos  e  sua 

viabilidade técnica e financeira para utilização no novo processo como proposta de melhoria 

para  melhor  atender  às  exigências  dos  clientes  deve  ser  um  assunto  pesquisado 

continuamente.

A  relação  das  ferramentas  utilizadas  no  dia-dia  do  serviço  e  sua  vistoria  periódica 

proporcionam agilidade na troca e possibilitam a organização espacial e a conservação das 

ferramentas no ambiente de trabalho. Portanto, trabalhar com os fornecedores para melhorar a 

qualidade dos recursos físicos e ferramentas é indispensável para a efetivação da melhoria 

contínua.

Conhecer as habilidades dos funcionários é necessário para poder avaliar qual a melhor 

contribuição que poderia ser dada pelos funcionários para a empresa. A situação do pessoal na 

empresa  corresponde  a  sua  posição  na  mesma,  ao  ganho  financeiro,  à  possibilidade  de 

progressão ou ascensão e a sua saúde física e psicológica.

O tempo de execução de uma certa atividade pode definir se a produção está alcançando 

sua produtividade ideal, quais os gargalos da empresa, e se em um determinado momento 

algum elemento do processo está interferindo na qualidade do serviço, definindo em que setor 

ou área ou atividade do processo está ocorrendo o problema.

Este conjunto de informações produzido nesta etapa representa a descrição minuciosa de 

todas as atividades executadas dentro da empresa.

Para  o  setor  de  serviços,  alguns  processos  não  possuem  suas  atividades  claramente 

definidas devido à característica de adaptabilidade do serviço às necessidades dos clientes, 

portanto para cada cliente o serviço se processo diferente.

Este é o caso dos serviços profissionais,  segundo Slack  et al (2002), que é altamente 

flexível  aos  desejos  dos  clientes.  Portanto,  para  este  tipo  de  serviço,  o  fluxograma  das 

atividades  não será  completo  sendo sugerido  criar  o  fluxograma com base  nas  perguntas 

necessárias  para  se  descobrir  quais  as  possibilidades  para  cada  fase  do  processo.  Não 
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necessariamente se deseja descobrir  as possibilidades,  que podem ser infinitas,  mas sim o 

caminho que leva a tentar descobri-las.

Em serviços de massa, segundo estes autores, os processos são geralmente padronizados, 

a  atuação  da  linha  de  frente  possui  poucas  atividades  de  julgamento,  devendo  seguir 

procedimentos previamente estabelecidos.

Para lojas de serviços, ainda segundo os autores, existe uma combinação de atividades 

predefinidas (que não mudam a maneira de serem desenvolvidas) com atividades flexíveis 

(que se tornam adequados aos desejos dos clientes) e que devem ser descritas igualmente.

As  empresas  de  serviços  devem  se  preparar  para  receber  os  clientes,  tornando-se 

organizadas e preparadas para atender os clientes da melhor maneira, conhecer os clientes e a 

empresa  são  fundamentais  para  descobrir  a  potencialidade  e  as  fraquezas  dela  e,  neste 

contexto, melhorar os seus pontos fortes e eliminar os pontos negativos.

4.4.5 Etapa 5- Definir quais os itens que trarão benefícios à empresa em relação a 

sua estratégia.

Os itens que deverão ser definidos como os que trarão benefícios à empresa devem estar 

associados  aos  objetivos  desta  definidos  em  sua  estratégia.  Geralmente  a  estratégia  da 

empresa  é  formulada de  forma genérica,  englobando toda  ela,  permitindo  que  cada setor 

produza sua estratégia particular, tomando as medidas necessárias para que contribuam para o 

sucesso da estratégia global. Portanto, é considerado que para cada ambiente da qualidade 

haverá uma estratégia específica.

O benefício almejado para a empresa será obtido através da melhoria de um processo, ou 

um método, ou uma atividade que está com baixo rendimento ou que traz bom rendimento 

porém, pode ser melhorado. Só serão considerados itens que tragam benefícios para a empresa 

e que estejam nos seus objetivos.

Na formulação da estratégia,  são fundamentais  alguns elementos:  clientes,  acionistas, 

capacidades individuais, capacidades organizacionais, processos internos críticos, proposições 

de valor e objetivos. São criados objetivos para a melhoria dos processos internos críticos, 

através das capacidades individuais e da organização, de forma que atendam às proposições 

de valor sugeridas aos clientes e alcancem os objetivos internos dos acionistas.

Portanto, a própria formulação da estratégia informa os pontos que trarão benefícios à 

empresa e, desta forma, gera um conjunto de metas e objetivos. A estratégia global descreve 

como a empresa deseja estar no futuro, e as estratégias de cada ambiente da qualidade podem 

representar como cada um deles pode contribuir para que a empresa alcance esta posição.
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A elaboração da estratégia para cada ambiente da qualidade facilitará o entendimento da 

estratégia global e fortalecerá o seu alcance, por considerar que cada ambiente da qualidade 

possui foco diferente.

A estratégia  do ambiente  in-line possui  foco  no processo produtivo,  considerando os 

processos  críticos  e  as  capacidades  organizacionais  e  individuais.  Estão  incluídos  nesta 

estratégia a flexibilidade, a rapidez, os custos e a confiabilidade. A estratégia do ambiente off-

line possui  foco  no  suporte  ao  processo,  tratando de  proporcionar  o  apoio  necessário  ao 

ambiente  in-line para  a  execução das  atividades.  A estratégia  do ambiente  on-line visa  a 

atender de forma rápida às necessidades do cliente, integrando a empresa para o atendimento.

A  análise  das  relações  entre  os  ambientes  da  qualidade  pode  gerar  novos  itens  de 

melhoria para o processo, assim como a descrição das atividades, proposta na etapa anterior, 

fornecerá a viabilidade da melhoria.

Nos serviços profissionais, segundo Slack et al (2002), esta etapa, em sua maioria, deve 

considerar como pontos fundamentais: a interação com os clientes, o pronto atendimento a 

qualquer alteração proposta pelo cliente e o alto nível de execução dos serviços.

Em  serviços  de  massa,  segundo  estes  autores,  temas  como  o  alto  desempenho  do 

processo,  a  produtividade  e  o  custo,  geralmente  devem  participar  dos  itens  que  trarão 

benefícios à estratégia. A existência de elementos que produzam tanto melhoria do processo 

como  melhoria  no  atendimento  devem  ser  estudadas.  No  caso  de  um  supermercado,  a 

exposição da área de produção da padaria e de embalagem de frios e carnes pode proporcionar 

a  sensação de limpeza,  qualidade no manuseio dos alimentos  e  transporta  para o  próprio 

cliente o poder de fiscalizar, inibindo o cometimento de qualquer irregularidade na atividade.

Para lojas de serviços, ainda segundo os autores, o trabalho com os dados produzidos e 

coletados diretamente das relações com os clientes e fornecedores poderá fornecer algumas 

sugestões  de  melhoria  para  o  relacionamento  com os  clientes,  execução  das  atividades  e 

novos serviços. As escolas, por exemplo, possuem todo um histórico do aluno, incluindo o de 

sua  família,  com  informações  sobre  seu  desempenho  acadêmico,  envolvimento  social  e 

características pessoais. Estas informações podem ser úteis para elaborar as propostas de valor 

para os alunos e pais. No entanto, é importante ressaltar que estas informações não podem 

interferir na liberdade pessoal dos envolvidos, sendo necessário sigilo sobre elas, exigindo 

comportamento ético dos funcionários que se utilizam destes dados.
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4.4.6 Etapa 6- Elaboração do Scorecard do ambiente in-line.

Esta etapa se propõe a definir os objetivos e os indicadores associados em função das 

etapas  anteriores.  Os objetivos  definidos  para  cada ambiente  devem surgir  embasados  na 

estratégia geral e objetivo geral, ligados numa cadeia de relações causa-efeito.

A  relação  do  indicador  com  o  ambiente  a  ser  avaliado  (caracterizado  por  quatro 

informações  básicas:  o  objetivo,  a  justificativa,  o  ambiente  e  o  padrão)  e  sua  estrutura 

(definido por três características: o elemento, o fator, a medida) é desenvolvida nesta etapa.

As etapas  anteriores,  junto  com a  estratégia,  fornecerão  elementos  suficientes  para  a 

elaboração do Scorecard de cada ambiente. Serão necessários:

• Os itens de melhoria associados ao ambiente da qualidade em avaliação (etapa 5);

• A relação das atividades associadas a estes itens de melhoria (etapa 4);

• A situação do ambiente in-line na empresa (etapa 3).

O projeto de implementação da avaliação da qualidade será apresentado pela equipe nesta 

etapa, com toda a sua estrutura, incluindo:

• Os objetivos;

• Os indicadores;

• As suas relações de causa e efeito para cada perspectiva;

• Sua representação gráfica através do mapa estratégico;

• Como serão aplicadas medidas para que o processo de avaliação obtenha sucesso.

A elaboração do mapa estratégico expõe a distribuição dos indicadores pelas perspectivas 

e as relações de causa e efeito entre os indicadores, como pode ser visto na Figura 4.2. O 

mapa  estratégico  descreve  a  lógica  da  estratégia,  mostrando  os  objetivos  dos  processos 

internos críticos que geram valor e os valores intangíveis que darão suporte ao alcance dos 

mesmos. Estes valores intangíveis compreendem o capital humano, o capital da informação e 

o capital organizacional da empresa (KAPLAN & NORTON, 2004).

A primeira coluna da Figura 4.2 apresenta as relações de causa e efeito encontradas entre 

os objetivos das perspectivas através de setas. Neste exemplo de mapa estratégico para se 

alcançar o aumento  de receita é necessário fidelizar  os clientes,  o que por sua vez exige 

propostas de valor para eles. A segunda coluna apresenta os objetivos relacionados na coluna 

anterior para cada perspectiva, a terceira aponta os indicadores relacionados aos objetivos, e a 

quarta expõe os planos de ação propostos para que as metas dos objetivos sejam atingidas.

81



Capítulo 4                                                                                                       Modelo para Avaliação da Qualidade

MAPA ESTRATÉGICO OBJETIVOS INDICADORES
PLANOS DE 

AÇÃO

Perspectiva

financeira

Aumento de 

receita

Retorno sobre o 

investimento 

(roc)

Perspectiva

dos clientes

Fidelizar os 

clientes

Nº de retorno de 

clientes

Programa de 

fidelização

Propostas de 

valor

Compras de 

novos itens

Facilidades de 

compras

Perspectiva dos

processos internos

Rapidez no 

atendimento

Tempo de 

atendimento

Eliminação de 

perdas

Redução de 

retrabalho

Otimização do 

processo

Perspectiva do

aprendizado e crescimento

Funcionários 

habilitados em 

mais de uma 

área

Nº de 

funcionários 

habilitados em 

mais de uma área

Treinamento

Melhoria do 

sistema de 

informação

Disponibilidade 

do sistema de 

informação

Modernização 

do sistema de 

informação

Funcionários 

motivados

Participação dos 

funcionários

Participação 

nos lucros

Figura 4.2: Exemplo de Mapa estratégico

Fonte: adaptado de Kaplan & Norton (2004)

Kaplan & Norton (2004) sustentam que a estratégia para as empresas, atualmente, deve 

valorizar os seus ativos intangíveis para gerar valor para seus clientes e, conseqüentemente, 

obter  sucesso  financeiro.  Os  ativos  intangíveis  criam valor  atuando  indiretamente,  geram 

melhoria  na  qualidade dos  processos,  o  que,  espera-se,  produzirá  satisfação  no cliente  e, 

conseqüentemente, aumentará a fidelidade, trazendo aumento de vendas.

Na construção do mapa estratégico devem se estabelecer as relações de causa e efeito, 

descrever  os  objetivos  e  indicadores  e  criar  os  planos  de  ação  para  cada  perspectiva.  A 

organização deve criar  um conjunto de ações que levarão a  empresa a  alcançar  as metas 

AUMENT O DA 
RECEIT A

Fidelizar clientes

Propostas de valor para os 
clientes

Capacitação dos 
recursos humanos

Capacitação do 
sistema

 de informação

Motivação

Produtividade Qualidade dos 
serviços
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estabelecidas. Kaplan & Norton (2004) sugere que, para cada indicador, sejam pesquisadas 

quais as medidas necessárias para que seja alcançada a meta.

Para o ambiente da qualidade in-line, como o foco está no processo, a perspectiva mais 

influente será a  dos processos,  e os indicadores mais importantes  estão nesta  perspectiva. 

Conseqüentemente, a maior fonte de investimento se dará nos planos de ação para o alcance 

das  metas  referentes  aos  indicadores  de  desempenho  ou  de  produtividade  que  medem  a 

eficiência do processo, ou seja, a produtividade.

A perspectiva financeira será a base para todos os ambientes, por ser o objetivo final 

que influenciará a todos os outros.

Na perspectiva dos clientes são fornecidas as propostas de valor que impulsionam as 

mudanças nos processos e recursos para atender aos clientes. Estas propostas geram objetivos 

de melhoria nos processos internos (perspectiva dos processos internos) e, conseqüentemente, 

na infra-estrutura da empresa (perspectiva do aprendizado e crescimento).

O Scorecard do ambiente da qualidade será gerado a partir do  Scorecard estratégico, 

este  contendo  as  quatro  perspectivas.  Para  cada ambiente  podem ser  criadas  perspectivas 

particulares,  como serão  propostas  a  seguir.  Neste  capítulo,  em tópicos  anteriores,  foram 

abordadas as relações entre as perspectivas e os ambientes da qualidade que farão parte da 

construção do  Scorecard  de cada um deles. Cada ambiente da qualidade contribuirá para a 

execução  dos  objetivos  do  Scorecard estratégicos,  podendo  exprimir  relações  entre  eles 

através  de  suas  perspectivas,  ou  seja,  um  ambiente  da  qualidade  com  sua  perspectiva 

específica  pode possuir  um ou mais  objetivos  que são importantes  para o  alcance de um 

objetivo criado em outra perspectiva de outro ambiente da qualidade.

O  Scorecard do  ambiente  in-line pode  ser  dividido  em  duas  perspectivas:  a  dos 

processos e a da infra-estrutura. Para a primeira serão avaliados os processos em sua fase de 

execução.  Para  a  segunda  serão  avaliados  os  elementos  que  possibilitarão  melhoria  nos 

recursos. Estas perspectivas pretendem responder às seguintes perguntas:

• Como melhorar  os  processos  para  atingir  o  grau de  qualidade  exigido pelos 

clientes com os menores custos possíveis?

• O que devo mudar  na  infra-estrutura  do  processo  para  alcançar  a  qualidade 

desejada?

Estas  e  outras  perguntas  podem  ser  elaboradas  em  função  das  características  das 

operações em serviços.

Nos  serviços  de  massa,  segundo Slack  et  al (2002),  o  grande  volume  e  sua  baixa 

variedade podem exigir que eles sejam oferecidos de forma rápida e contínua. No caso dos 
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serviços de telecomunicação,  a necessidade de oferecer  o serviço continuamente sugere a 

seguinte pergunta: os meus serviços estão suportando, ou irão suportar, o fluxo de clientes por 

quanto tempo? Esta situação poderia ser incluída na avaliação da qualidade do modelo  in-

line.

Para lojas de serviços, segundo estes autores, a sua interligação entre os dois tipos de 

serviços permite a utilização das análises para os outros dois tipos de serviços.  A grande 

mudança é  que  não há foco  nem no processo nem nos clientes,  podendo ser  repartida  a 

prioridade entre estes dois temas.

4.4.7 Etapa 7- Realizar reavaliação das etapas anteriores com o objetivo de eliminar 

qualquer repetição ou informação inútil e aplicar a Melhoria contínua.

É importante  que  uma analise  seja  realizada  ao  fim de  cada  etapa  deste  modelo  de 

avaliação da qualidade, para evitar desperdício de tempo e produção de erros em cadeia. Em 

cada etapa, o autor sugere que seja revisto todo o trabalho feito até o momento, devendo ser 

considerado o tempo desta reavaliação e a necessidade de se aprofundar nesta tarefa. Para esta 

etapa, basta uma revisão simples, visto que, a cada etapa foi feita uma revisão detalhada.

O tempo é peça fundamental, pois atualmente, não há limites entre a concorrência, entre 

as mudanças políticas e sociais, e cada tempo perdido pode acarretar problemas no futuro.

As informações sobre os clientes são as mais importantes, pois delas é que se retiram as 

ações-chave  para  obter  sucesso  na  prestação  de  serviços,  devendo  ser  realizadas  análises 

rigorosas das informações sobre os clientes, para não se correr o risco de gerar serviços para 

clientes que inexistem.

Esta  etapa pode ser  realizada  por  elementos externos  como consultores,  auditores  ou 

grupos de pesquisa acadêmicos, desta maneira será mais valioso, por obter uma visão externa 

do processo que poderá acrescentar novas idéias ao sistema de avaliação. Para se ter uma 

definição apurada do modelo de avaliação é necessário utilizar três pontos de vista: o dos 

clientes e consumidores; o da empresa; e o de um elemento externo. Mas é necessário ter 

cautela com a avaliação externa e, após esta avaliação, realizar uma nova análise para definir 

o modelo mais adequado.

É  necessário  estudar  as  implicações  da  implantação  do  sistema  de  medição  e  as 

conseqüências em relação aos temas importantes na manutenção da qualidade, como custos, 

tempo, melhoria, infra-estrutura, recursos humanos, tecnologia, etc., para abastecer a equipe 

de coordenação do sistema de qualidade com as informações necessárias para sua atualização 

e melhoria.

84



Capítulo 4                                                                                                       Modelo para Avaliação da Qualidade

Esta  última etapa  é  posta  neste  modelo para  reforçar  a  necessidade de  se  analisar  o 

modelo todo o tempo, o que é  resultado da constante  evolução e mudança  na sociedade, 

alterando os padrões do mercado.

Os itens de melhoria podem ser definidos de acordo com uma pesquisa de mercado ou 

entrevistas e consultas com seus clientes, como proposto na Etapa 2.

Considerando  as  peculiaridades  dos  serviços,  como  a  forte  influência  dos  clientes, 

compor um grupo formado por clientes da empresa que possam avaliar pontos específicos 

deste projeto pode oferecer maior valor e aderência aos objetivos deste projeto.

Este modelo busca oferecer suporte à empresa, no caso dela não possuir um sistema de 

avaliação  ou  um sistema  de  medição  de  desempenho  ou  um sistema  de  qualidade,  para 

construção  de  uma  visão  mais  dinâmica  de  suas  operações,  a  fim  de,  a  partir  deste 

conhecimento, elaborar sistemas mais sofisticados para sua medição, avaliação e correção de 

suas atividades. Este modelo pode incluir funcionários no processo da qualidade, sendo parte 

de um treinamento específico para os componentes da empresa que desejam aumentar as suas 

habilidades dentro dela ou almejam progressão.

4.5 Conclusões deste Capítulo

Os ambientes da qualidade podem compor estratégias diferentes e, por isso, podem gerar 

um quadro de indicadores particular, portanto, a sugestão de propor perspectivas relativas a 

cada ambiente da qualidade utilizando o BSC aplicado aos serviços é bastante útil mostrando 

a flexibilidade desta ferramenta de avaliação.

Os serviços se relacionam com facilidade aos ambientes  da qualidade e ao  BSC pela 

possibilidade de criar novas perspectivas para estes que são utilizados em grau de intensidade 

diferente  para  os  serviços.  Muitos  serviços  possuem  ambientes  com  representatividade 

insuficiente para poder ser referenciados em um modelo de avaliação. Este procura englobar 

os conceitos adotados nesta dissertação, propondo a utilização das mais variadas ferramentas 

para construir, medir e avaliar a qualidade.
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5. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  capítulo  tem por  objetivo  apresentar  as  conclusões  e  considerações  finais  deste 

trabalho, bem como suas limitações,  e por fim, trazer as sugestões e recomendações para 

trabalhos futuros.

Este trabalho partiu de um estudo dos principais aspectos que norteiam a administração 

de qualquer empresa nas últimas décadas: como conhecer a empresa; como gerenciar, avaliar 

e  medir  a  qualidade;  quais  as  ferramentas  utilizadas  para  tal;  e  a  escolha  de indicadores 

adequados. Foi dado destaque às empresas de serviços que a cada ano ganham mais espaço no 

campo da administração.

Nesta  dissertação  foram  estudados  os  conceitos  da  qualidade,  de  serviço  e  suas 

classificações,  gestão  da  qualidade,  ambientes  da  qualidade,  indicadores  e  a  ferramenta 

Balanced Scorecard, para embasar teoricamente o trabalho.

Em seguida, se estudaram as relações entre os tipos processos em operações de serviços e 

os  ambientes,  assim como as  relações  entre  os  ambientes  e  as  perspectivas  do  Balanced 

Scorecard. Finalmente, concluiu-se a dissertação com a proposta do modelo de avaliação da 

qualidade para os ambientes da qualidade.

5.1 Conclusões e considerações finais

A qualidade é mutável, transformando-se a cada novo mercado consumidor que surgir, 

e  se  altera  de  acordo com a evolução da sociedade,  ou melhor,  com a transformação do 

mercado. Portanto, não há receita que garanta o sucesso infinito sem que ela seja flexível às 

mudanças. As empresas devem estar em constante contato com o seu mercado consumidor e 

atentas aos novos nichos de mercado, com a intenção de atender ao presente e ao futuro.

Os  ambientes  da  qualidade  clareiam  a  organização  sobre  suas  relações  internas  e 

externas fornecendo informações ricas sobre a maneira como atuam em relação à qualidade. 

A organização  pode  ser  visualizada  por  um enfoque  diferente,  ou  seja,  pela  atuação  dos 

Ambientes  de  Qualidade  On-line,  In-line  e  Off-line e  seus  respectivos  indicadores.  Esses 

ambientes ajudam a visualizar as áreas e as pessoas envolvidas em prol da qualidade.

O Balanced Scorecard desenvolvido por Kaplan & Norton possui dois caminhos básicos, 

o  primeiro  é  atuar  como  ferramenta  de  avaliação  de  desempenho  como  foi  inicialmente 

concebido pelos autores. O segundo, que é bem mais abrangente, é ser um sistema gerencial 

de implantação da estratégia da empresa. Para este trabalho foi utilizado o primeiro caminho, 

no entanto, foi considerada para o trabalho a forte ligação que a medição de desempenho deve 
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possuir com a estratégia da empresa. A estrutura do mapa estratégico facilita a visualização da 

situação da empresa e como ela irá atuar a partir de sua avaliação.

A grande força interna da empresa está no seu quadro de funcionários que pertence à 

base de qualquer ação e é o indicador de todos os aspectos relevantes da empresa. Esta força 

interna atua na elaboração, na implementação, na sustentação e na alteração da estrutura da 

empresa,  seja  ela  operacional,  física  ou  organizacional.  A  grande  força  externa  que  a 

impulsiona para o sucesso são seus próprios clientes. Eles pedem e exigem o serviço, e ao 

mesmo tempo são a fonte de informações preciosas a fim de que a empresa evolua para o 

fornecimento e execução do serviço ideal. Os clientes e consumidores, como foram definidos 

neste trabalho, representam a sociedade que interage com a empresa.

Para  possuir  um  ambiente  de  excelência  é  necessário  que  os  componentes  deste 

ambiente estejam preparados e em consonância com os objetivos gerais da empresa, e, mais 

do que isso,  é necessário que todos os ambientes  percebam que um deles não atinge,  ou 

melhor, não supera suas metas sem o apoio dos outros, e que as metas de um fazem parte 

indiretamente da meta de outro ambiente, pois o fim de toda esta trama está no fortalecimento 

da organização.

O  BSC pode atuar  em setores  específicos  de uma empresa,  o que foi  proposto neste 

trabalho foi a utilização desta ferramenta para cada ambiente da qualidade, considerando suas 

características.  Com a  intenção  de  melhorar  o  entendimento  sobre  esta  aplicação,  foram 

estudadas as possíveis relações entre o  BSC  e os ambientes da qualidade que geraram um 

quadro de relações básicas entre eles. Estas relações foram estudadas para que auxiliem na 

melhor compreensão da situação da empresa e a posicionem com o propósito de facilitar a sua 

decisão na preparação do sistema de avaliação de desempenho.

As  estratégias  utilizadas  pelas  empresas  em  algumas  situações  podem  exigir  que 

algumas etapas do modelo não sejam utilizadas, ou sejam executadas parcialmente devido à 

execução antecipada da etapa na elaboração da estratégia.

A  criação  do  modelo  proposto  é  fruto  de  análises  de  idéias  que  interferem  na 

organização da empresa e na mudança de foco dela, como, por exemplo, o foco nos recursos 

humanos. Aqui não se consideram somente os clientes, mas sim a sociedade como um todo, 

sendo somados aos clientes, os funcionários e destes dois surge a família de cada um deles, 

que é fonte multiplicadora de idéias e de nova maneira de agir.

O modelo de avaliação da qualidade proposto realiza várias ações dentro da empresa:
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• Gera o envolvimento de todos na empresa,  propondo: a criação de equipes,  a 

geração de cursos e palestras, a criação de meios de informar os resultados da 

análise da qualidade e a motivação dos funcionários;

• Possibilita o conhecimento de toda a empresa por todos os funcionários, ficando à 

disposição dos funcionários os resultados da classificação de suas operações, da 

definição  dos  ambientes  da  qualidade  e  os  estudos  sobre  cada  uma  das  suas 

atividades;

• Integra a estratégia da organização à qualidade, ao associar os objetivos para os 

ambientes aos objetivos estabelecidos na estratégia global;

• Gera  informações  sobre  o  mercado,  na  medida  em  que  sugere  pesquisa  de 

mercado  e  entrevistas  com  os  clientes  e  consumidores,  para  captar  qualquer 

mudança que venha a ocorrer, inclusive descobrir as possíveis de acontecer antes 

que realmente ocorram no mercado;

• Propõe avaliar a qualidade através de ativos intangíveis e tangíveis, valorizando 

os recursos humanos da empresa;

• Integra toda a empresa em busca da qualidade;

Portanto, o modelo de avaliação da qualidade proposto e aplicado para o ambiente in-

line é  uma  fonte  poderosa  para  criar  um  ambiente  favorável  a  mudanças  na  empresa, 

indicando a valorização dos funcionários e clientes e proporcionando o conhecimento total da 

empresa sobre sua situação e qual o caminho que deseja seguir.

É importante que as empresas adotem o modelo proposto neste trabalho e, utilizando 

como  ajuda  complementar  as  ferramentas  propostas  nele  e  outras  sugeridas  por  alguns 

autores,  estudar  a  possibilidade  de  contratação  de  uma  consultoria  externa.  O  modelo 

proposto é elemento norteador para a criação de bases sólidas de um Sistema de Gestão da 

Qualidade.

5.2 Limitações, sugestões e recomendações para trabalhos futuros

A escolha dos indicadores para a empresa depende da estratégia de cada uma delas e de 

suas características particulares, portanto, criar uma rede de indicadores básicos facilitaria no 

início de sua implementação, e a gama de indicadores sugeridos serve como exemplo.

O envolvimento da empresa é fundamental para o sucesso de qualquer projeto, devendo-

se evitar pressa na implementação do sistema de avaliação. Só é recomendado que iniciá-lo 

quando toda a empresa estiver envolvida com a qualidade.
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Investir  em técnicas motivacionais  e reestruturação da empresa,  no que se refere ao 

quadro de funcionários, é primordial. É importante avaliar se o funcionário terá no futuro, o 

desempenho almejado, com a intenção de formar um grupo coeso e com espírito de equipe 

dentro da empresa.  Portanto,  uma das chaves para o sucesso é a educação para formar a 

cultura da empresa.

Uma  restrição  deste  trabalho  são  os  poucos  exemplos  práticos  que  elucidariam  as 

relações analisadas entre os conceitos e ferramentas.

O trabalho com os temas qualidade, serviços e indicadores de desempenho é sempre 

atual  e  em  evolução,  portanto,  o  contínuo  desenvolvimento  de  projetos  de  pesquisa 

relacionado com estes temas é fundamental para a modernização dos sistemas produtivos.

É  necessário  possuir  amplo  conhecimento  sobre  tratamento  de  dados,  incluindo  um 

sistema de captação de informações, de tratamento e disposição destas informações para que 

todos da empresa estejam informados dos rumos que ela seguirá. Incluir no desenvolvimento 

deste modelo de avaliação uma etapa específica para o tratamento de informações representa 

o avanço da empresa em relação a sua fase de implementação. Este modelo é o início do 

processo de avaliação, faltando incluir a captação dos dados, o seu tratamento e as conclusões 

que trarão como resultados novas conclusões,  medidas e decisões que afetarão a maneira 

como a empresa é vista.

Para  trabalhos  futuros  sugere-se  uma  revisão  deste  modelo  com acréscimo de  novas 

etapas e estudo teórico atualizado para embasar a sua elaboração.

Implementar  este  modelo  em  empresas  de  serviços  de  forma  qualitativa  seria  a 

continuação do projeto.

Outra  sugestão  seria  a  produção  de  sistemas  gerenciais  que  enfoquem  as  pequenas 

empresas com seu modelo de avaliação da qualidade.

Uma proposta de trabalho é o estudo de implementação da perspectiva do aprendizado e 

crescimento e geração de indicadores que representem os avanços em relação à mesma. De 

acordo com os próprios autores do BSC, esta perspectiva teve pouca evolução, tendo em vista 

que  o  sucesso  de  implantação  e  manutenção  da  qualidade  na  empresa  necessariamente 

começa nesta perspectiva.
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