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“Se eu fosse um homem de negócios, a primeira 

providência que, hoje, eu tomaria seria certificar-me 

se, na minha empresa, a produtividade continua sendo 

o recurso chave para o seu crescimento. Dos recursos 

de que uma empresa dispõe o tempo é o mais caro.” 

                                                Peter Drucker 
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RESUMO 

 
 

Com a privatização do Sistema Telebrás em 29 de julho de 1998, a TELEMAR 

orientada para atender ao Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Telefônico 

Comutado definidas pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, adotou um 

novo modelo de gestão para a manutenção da rede de acesso, transferindo para as empresas 

prestadoras de serviços todas as atividades de instalação e manutenção de redes de acesso em 

Pernambuco.  

A rapidez no atendimento, a qualidade da mão-de-obra, os custos operacionais entre 

outros, são fatores que têm relação com a produtividade. Os gestores e técnicos deste setor 

vêm admitindo que a baixa produtividade é o elemento desencadeante do processo de 

renovação das empresas contratadas pela TELEMAR.    

Assim, a grande motivação deste trabalho é a preocupação com a renovação empresarial 

que vem crescendo e comprometendo a permanência destas empresas operando no mercado 

de telecomunicações. 

Com base nestas informações, foi elaborado um plano de ação, propondo melhorias para 

o processo de reparo de terminais telefônicos. A partir da fundamentação teórica e da pesquisa 

de campo foram estabelecidos os pilares e a base de sustentação para dar suporte ao 

gerenciamento do processo de reparo de terminais telefônicos.  

Por fim, a proposta de melhoria do processo de reparo de terminais telefônicos visa 

promover mudanças em três níveis: gerencial, relacionamento com os clientes e estrutura 

organizacional, objetivando: eliminar as perdas, diminuir o lead time de atendimento aos 

clientes, diminuir os custos operacionais e aumentar os índices de produtividade empresarial. 

 

Palavras chave: produtividade, perdas no processo produtivo, redes de acesso, lead time. 
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ABSTRACT 

 
At  July 29th 1998 occurred the privatization of  Telebrás Sistem, thus the TELEMAR 

led to attend to the General Plan of Aims of Quality for the Commuted Telephonic Service 

which was defined by National Telecommunications Agency – ANATEL, which adopted a 

new model of management to maintain the access net, transferring to the telephonic service 

companies all the activities such as: installation and maintenance of access net in 

Pernambuco. 

The fast attendance, the qualified workmanship and the operative costs among other 

factors are related to the productivity. The managers and technicians have been admitting that 

the low productivity is the initial element from the process of renovation of the companies 

hired by TELEMAR.  

Therefore, the great motivation of this work is the worry about the enterprising 

renovation, which has been increasing and committing the maintenance of these companies 

working in the telecommunication market. 

Based on this information, it was made a plan of action, proposing improvement for the 

process of repairing of the telephonic terminals. From this theoretical fundamentals and 

collecting data were established the pillars and the base of sustaining to support the 

management of the process of repairing of telephonic terminals.  

Finally, the purpose of improvement for the process of repairing of telephonic terminal 

aims to promote changes on the three levels: managerial, relationship with the clients and 

organizational structure, still aiming: eliminate losses, reduce the lead time of attendance to 

the clients, reduce the operative costs and increase the enterprising productivity. 

Keyword: productivity, losses during the productive process, access net, lead time. 
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1. INTRODUÇÃO    

 

Num ambiente de concorrência acirrada, onde as empresas buscam ser competitivas, a 

produtividade passou a ter uma vital importância na rotina empresarial. Produzir bens ou 

serviços de alta qualidade com baixos custos de produção, eliminar os desperdícios e 

aumentar a eficiência do processo produtivo e da mão-de-obra, tornou-se a obsessão dos 

gestores em todos os segmentos de negócios. Para uma empresa ser competitiva e ter altos 

níveis de produtividade é uma questão de sobrevivência num mercado cada vez mais 

concorrido.  

No entendimento de (KOTLER, 1980), as empresas não podem correr atrás de todas as 

oportunidades que surgem no mercado; em primeiro plano, porque algumas oportunidades são 

incompatíveis com as outras; em segundo plano, porque os recursos são insuficientes para 

perseguir todas as oportunidades que aparecem e; em terceiro plano, porque os níveis de 

atratividade das oportunidades são desiguais, o que não enseja motivação empresarial 

suficiente para o aproveitamento sinérgico das mesmas. 

Com a privatização do sistema de telecomunicações, cabe a TELEMAR a gestão de: 

planejamento, implantação, expansão e manutenção da rede de acesso (rede externa), que 

permite a interconexão entre clientes. 

A manutenção, com este novo modelo de gestão, foi totalmente terceirizada restando a 

TELEMAR fiscalizar e auditar os resultados dos serviços prestados pelas empresas 

contratadas. Estas, a seu turno, passaram a ter, agora, maior relevância no contexto de poder, 

devendo ofertar serviços de telecomunicações de excelente qualidade aos clientes da 

TELEMAR, que não podem prescindir de uma manutenção com baixo tempo de resposta, alta 

qualidade e confiabilidade. 

A intenção deste trabalho é de estudar a produtividade das empresas prestadoras de 

serviços de manutenção de rede (rede externa) da TELEMAR, procurando-se conhecer o 

relacionamento entre empresa contratante, empresas contratadas e clientes, e o processo 

produtivo de serviços de manutenção de rede de acesso.  
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1.1 Histórico das Telecomunicações no Brasil 

 

As telecomunicações vêm mudando desde há muito tempo a face do planeta, 

eliminando distâncias e facilitando as comunicações. Atualmente, a rede mundial de 

telefones, computadores, satélites, cabos metálicos e cabos de fibras ópticas trazem-nos os 

grandes acontecimentos mundiais em tempo real. 

A rigor, as telecomunicações têm menos de 150 anos, tendo surgido com a invenção do 

telégrafo por Samuel Morse em 1844. A evolução rápida desse surgimento deve-se à invenção 

do telefone por Graham Bell em 07 de março de 1876, e do rádio de Marconi em 1895, pontos 

de partida de um crescimento fabuloso até os dias de hoje.  

A história das telecomunicações brasileiras foi marcada por vários eventos de relevância 

ao longo do tempo, desde o invento do telefone, passando pela estatização do sistema e por 

fim pela sua privatização, registrando, assim, a existência de três fases históricas:  

implantação, estatização e estruturação do sistema de telecomunicações brasileiro e 

privatização. 

 

1.1.1 A Fase de Implantação 

 

Afirma SIQUEIRA (1999), que no primeiro momento, final do século XIX, coube a 

Dom Pedro II garantir a primazia da implantação do novo invento (o telefone) na cidade do 

Rio de Janeiro, antes de qualquer outra cidade fora dos Estados Unidos. 

A telefonia expandiu-se lentamente no país. Os primeiros onze assinantes da 

concessionária paulistana, a Companhia de Telegraphos Urbanos, iniciaram o uso dos 

telefones no dia 08 de janeiro de 1884. 

A cidade de Porto Alegre foi a primeira a inaugurar uma central automática em 1922, e 

a terceira das Américas depois de Chicago e Nova York.  A segunda do Brasil a utilizar este 

sistema foi cidade a gaúcha, Rio Grande em 1925 antes mesmo de Paris e Estocolmo. A 

terceira foi São Paulo, inaugurando em julho de 1928 sua estação pioneira na capital paulista, 

que até pouco tempo tinha  o prefixo “66”. O Rio de Janeiro só ganhou sua primeira central 

automática em 1929.  
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A partir do governo de Dom Pedro II, o Brasil evolui lentamente mesmo com os 

primeiros telefones instalados fora dos Estados Unidos; e as experiências extraordinárias do 

padre Landell de Moura – que realizou sua primeira demonstração pública de telefonia sem 

fio em São Paulo em 1893 – e o trabalho ciclópico de Rondon, que participou das Comissões 

de Construção de Linhas Telegráficas do Estado de Mato Grosso, que interligavam as já 

existentes do Rio de Janeiro, de São Paulo e do Triângulo Mineiro à Amazônia, no período de 

1890 a 1916, instalando mais de 5 mil quilômetros de linhas telegráficas. 

No período compreendido entre os anos 20 e 60, o ritmo de desenvolvimento da 

telefonia brasileira foi dos mais lentos, notando-se um longo período de estagnação. Só após a 

segunda guerra mundial, o Brasil começou a tomar consciência do profundo atraso de seus 

serviços de telecomunicações. No entanto, quase nada foi realizado antes da promulgação do 

código brasileiro de telecomunicações (lei nº 4.117 de 27 de agosto de 1962).  Com o código, 

o país formulou uma política nacional para o setor, instalou o CONTEL – Conselho Nacional 

de Telecomunicações e a EMBRATEL – Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A., 

iniciando a implantação de amplo e moderno sistema de comunicações de longa distância. 

 

1.1.2 A Fase de Estatização e Estruturação 

 

A fase de estatização e estruturação do sistema de telecomunicações está compreendida 

entre o período de 1972 e 1998. O presidente Castelo Branco criou o Ministério das 

Comunicações em fevereiro de 1967. O Presidente Médici criou a Telecomunicações 

Brasileiras S.A. – TELEBRÁS em novembro de 1972.  Os anos 70 determinam o período de 

grande desenvolvimento setorial vivido pelas telecomunicações.  

A TELEBRÁS, empresa holdind, efetivamente, instalou-se e deu início ao processo de 

incorporação de mais de novecentas pequenas concessionárias municipais e particulares. A 

partir daí, foram criadas vinte e sete operadoras estaduais que absorveram as pequenas 

concessionárias, estatizando assim o sistema de telecomunicações brasileiro. 

A missão da TELEBRÁS foi de planejar os serviços públicos de telecomunicações; 

gerir a participação acionária do governo federal nas empresas de serviços públicos de 

telecomunicações do país; coordenar e prestar assistência técnico-administrativa às empresas 

de serviços públicos de telecomunicações; promover a captação, em fontes externas, de 

recursos a serem aplicados pela sociedade ou pelas empresas de serviços públicos de 
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telecomunicações na execução de planos e projetos aprovados pelo Ministério das 

Comunicações; promover, por intermédio de subsidiárias ou associadas, a implantação e 

exploração de serviços públicos de telecomunicações no território nacional e no exterior; 

promover e estimular a formação e o treinamento de pessoal especializado para o setor. 

A EMBRATEL, empresa criada em 1962, passou a integrar o país e o mundo e a 

interligar todas as unidades da federação, com a implantação da discagem direta à distância 

(DDD) e a discagem direta internacional (DDI) até 1975. A relação da EMBRATEL com o 

Sistema Telebrás é idêntica a relação construída com as demais operadoras locais, a diferença 

é que a Embratel ficou com a missão de operar os troncos interurbanos de longa distância, 

utilizando o sistema de discagem direta à distância (DDD) e o sistema de discagem direta 

internacional (DDI). 

Neste momento, o governo criou o Fundo Nacional de Telecomunicações (FNT) com 

recursos oriundos de uma sobretarifa de até 30% sobre as tarifas dos serviços públicos de 

telecomunicações, objetivando financiar as atividades da EMBRATEL. 

A fase de ouro do modelo estatal teve início com o general José Antônio de Alencastro 

e Silva na presidência da TELEBRÁS.  É o grande responsável por esse segundo momento, 

tendo presidido a TELEBRÁS por onze anos, de 1974 a 1985, período em que moldou o 

sistema telebrás, sendo o responsável direto pelo que de melhor se fez no setor das 

telecomunicações brasileiras. 

A gestão do presidente da TELEBRÁS, general Antônio de Alencastro e Silva, 

imprimiu profissionalismo e seriedade gerencial à empresa, tendo criado em 1976 o Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento Padre Roberto Landell de Moura (CPqD), em Campinas. Maior 

centro de pesquisa e desenvolvimento do hemisfério sul, que concentra a maior parcela de 

conhecimento tecnológico em telecomunicações do país, sendo responsável por várias 

conquistas notáveis como: a criação das centrais eletrônicas digitais Trópico, o 

desenvolvimento da fibra óptica brasileira e outros grandes avanços nas comunicações via 

satélite, na comunicação de dados e em software. O General José Antonio de Alencastro e 

Silva é também o idealizador e construtor de dois centros de treinamento de grande porte 

como o Centro Nacional de Treinamento da TELEBRÁS (CNTr), construído em Brasília, e o 

Centro de Treinamento da TELPE, construído em Pernambuco. 

Ainda nesta fase, a indústria brasileira de telecomunicações – que inclui fabricantes de 

equipamentos de telecomunicações, construtoras de redes, instaladoras, mantenedoras e 
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demais empresas de serviços do setor, foi convocada para trabalhar e dar sua contribuição 

dentro do modelo brasileiro de substituição das importações.   

Os anos 70 marcam fortemente a fase de estruturação do sistema TELEBRÁS com as 

grandes expansões das redes de telefonia local das operadoras estaduais, como também dá 

início a turbulência do mesmo Sistema TELEBRÁS. Começaram a surgir os problemas mais 

sérios do monopólio estatal, porém o crescimento ainda continua. Todo o Brasil observa o 

crescimento da rede de telecomunicações. Sua rede telefônica ganha o DDD, o DDI, a 

implantação do sistema de comunicações via satélite doméstico Brasilsat, também chamado 

Sistema Brasileiro de Telecomunicações via Satélite (SBTS); e por fim, o sistema de cabos 

submarinos ligando o Brasil à Europa, aos Estados Unidos e à África. 

Exatamente entre os anos de 1982 e 1994, o Sistema TELEBRÁS começa a dar sinais 

claros de sua crise institucional, que se agravou no período de 1985 a 1994, resultando no 

represamento volumoso da demanda, na desprofissionalização e na politização das diretorias 

da TELEBRÁS e de suas subsidiárias, e também na defasagem dos novos serviços como: 

telefonia celular, comunicação de dados, serviços telemáticos, rede de valor agregado, etc. 

Vale salientar que na visão de SIQUEIRA (1999), até o início dos anos 80, as 

telecomunicações parecem um oásis de trabalho produtivo e uma exceção honrosa entre as 

estatais brasileiras. O caso Brasil é citado em relatórios do Banco Mundial como exemplo de 

país bem-sucedido, no setor de telecomunicações, com a EMBRATEL apresentando os 

melhores índices de confiabilidade nas comunicações internacionais e sendo elogiada em todo 

o mundo. 

Observa-se que de 1982 a 1994, entretanto, a situação vai piorando num processo rápido 

de congestionamento do sistema. Os clientes começam a ter dificuldade em completar as 

chamadas (ligações) tanto locais, interestaduais ou internacionais. A sociedade sente essa 

crise de forma dura e implacável. Os telefones tornam-se cada dia mais escassos. A qualidade 

dos serviços degradam-se mais e mais. Os planos de expansão ficam mais caros e as 

operadoras passam a não cumprir os prazos prometidos, promovendo um verdadeiro inferno 

na vida dos usuários. 

A inexistência de novas linhas faz explodir o mercado paralelo em todo o Brasil, em 

São Paulo, por exemplo, nos anos 80, um telefone residencial chega custar até 10.000 dólares. 

A baixa qualidade do serviço de telecomunicações passa a ser notado quando completadas as 

chamadas locais, sofrem interferências, desde ruídos até o cruzamento de linhas, 

inviabilizando as comunicações.  As Chamadas de longa distância não encontram rotas 
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disponíveis após da 10 horas da manhã ou entre 15 e 16 horas da tarde. Os clientes de grande 

porte – tais como: bancos, corporações internacionais e companhias aéreas – enfrentam e 

acumulam toda sorte de problemas: carência de redes digitais de alta velocidade, dificuldade 

na interligação de seus computadores, má qualidade dos circuitos e das linhas, demora no 

atendimento e tarifas muito elevadas para os novos serviços especiais.  

É neste contexto, que o sistema de telecomunicações brasileiro encerra a fase de 

estatização e estruturação, passando para a fase de privatização com a criação da Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL, que assume o papel de novo órgão regulador das 

telecomunicações no Brasil. 

 

1.1.3 A Fase de Privatização 

 

No terceiro momento, uma emenda constitucional aprovada pelo Congresso, em 29 de 

julho de 1998, elimina o monopólio estatal exercido pela TELEBRÁS, e o Sistema passa a ser 

privatizado, encerrando a era gloriosa do modelo então estatal vigente. 

Com a privatização da Telebrás, o governo passou do papel de provedor ao de 

fiscalizador e regulamentador dos serviços de telecomunicações. A Lei nº 9.472, de 16 de 

julho de 1997, dispõe, sobre a organização dos serviços e telecomunicações, a criação e 

funcionamento de um órgão regulador e outros aspectos institucionais nos termos da Emenda 

Constitucional nº 08 de 1995. No Livro II Do Órgão Regulador e das Políticas Setoriais,   

Título I, Da Criação do Órgão Regulador no seu Artigo 8º, cria a Agência Nacional de 

Telecomunicações, entidade integrante da Administração Pública Federal indireta, submetida 

a regime autárquico especial e vinculada ao Ministério das Comunicações, com a função de 

regulador das telecomunicações, com sede no Distrito Federal, podendo estabelecer unidades 

regionais. 

O Plano Geral de Metas para a Universalização do Serviço Telefônico Fixo Comutado 

Prestado no Regime Público foi aprovado pelo Presidente da República, Sr. Fernando 

Henrique Cardoso, através do Decreto Nº 2.592, de 15 de maio de 1998.  

Coube ao Presidente da ANATEL, Sr. Renato Navarro Guerreiro, através da Resolução   

nº 30, de 29 de junho de 1998, aprovar o Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço 

Telefônico Fixo Comutado. No Capítulo I – Das Disposições Gerais, no seu Artigo 1º, este 

plano estabelece as metas de qualidade a serem cumpridas pelas prestadoras de Serviço 
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Telefônico Comutado, destinado ao uso público em geral (STFC), prestado nos regimes 

público e privado.  

1.2 A Política de Qualidade da Anatel 

 
A Agência Nacional de Telecomunicações utiliza em suas funções produtos, serviços e 

princípios da qualidade, que buscam beneficiar a sociedade brasileira. Esses princípios fazem 

parte de um conjunto de ações que estão inseridas na Política da Qualidade, inspirada na 

missão, nos objetivos essenciais e no postulado ético que nortearam a criação da ANATEL. 

Segundo a ANATEL, a sua missão é: “promover o desenvolvimento das 

telecomunicações no País, de modo a dotá-lo de moderna e eficiente infra-estrutura de 

telecomunicações, capaz de oferecer à sociedade serviços adequados, diversificados e a 

preços justos em todo território nacional”. 

O postulado ético defendido pela ANATEL é “atuar com independência, 

imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade no relacionamento com a 

sociedade”. 

Os objetivos essenciais foram traçados em sintonia com a missão e o postulado ético, 

visando atender plenamente as necessidades e os desejos da sociedade: 

• Promover a universalização dos serviços de telecomunicações, a fim de possibilitar o 

acesso de todos os cidadãos e de instituições de interesse público, independente de localização 

geográfica e condição socioeconômica; 

• Implantar a competição entre as empresas operadoras dos serviços de 

telecomunicações, com vistas à diversificação e ampliação da oferta dos serviços de 

telecomunicações para os clientes; 

• Estimular, no ambiente das operadoras, a busca permanente da qualidade na prestação 

dos serviços de telecomunicações à sociedade, baseando a conduta das concessionárias nos 

preceitos contratuais, técnicos, regulamentares e legais. 

 

1.2.1 Metas de Atendimento às Solicitações de Reparo 

 
O grande compromisso das concessionárias privadas que substituíram a TELEBRÁS é 

com as metas de atendimento quantitativas como também qualitativas. Neste contexto, a lei é 

muito rigorosa. As operadoras que não cumprirem as obrigações contratuais (ofertar mais e 
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melhores serviços) poderão sofrer punições, desde multas até a perda da concessão de operar 

e de manter os serviços de telecomunicações. 

Tomando por base os princípios da qualidade que devem estar em conformidade com a 

missão, objetivos e postulado ético, a ANATEL definiu metas de atendimento às solicitações 

de reparo, criando, assim, parâmetros  para os indicadores operacionais de qualidade que 

serão exigidos das operadoras e alterados progressivamente até 2005: 

• O número de solicitações de reparo, por cem acessos em serviço, por mês, não deverá 

exceder a: 3,0 solicitações, a partir de 31/12/1999; 2,5 solicitações, a partir de 31/12/2001; 2,0 

solicitações, a partir de 31/12/2003; 1,5 solicitações, a partir de 31/12/2005 (as prestadoras de 

serviço deverão dispor de sistemas de supervisão para atuar preventivamente na detecção de 

defeitos); 

• O atendimento das solicitações de reparo, de usuários residenciais, deverá se dar em até 

24 horas, contadas a partir de sua solicitação, em: 95% dos casos, a partir 31/12/1999; 96% 

dos casos, a partir 31/12/2001; 97% dos casos, a partir 31/12/2003; 98% dos casos, a partir 

31/12/2005 (em nenhum caso, o atendimento deverá se dar em mais de 48 horas, contadas a 

partir de sua solicitação); 

• O atendimento das solicitações de reparo, de usuários não residenciais, deverá se dar 

em até 8 horas, contadas a partir de sua solicitação, em: 95% dos casos, a partir 31/12/1999; 

96% dos casos, a partir 31/12/2001; 97% dos casos, a partir 31/12/2003; 98% dos casos, a 

partir 31/12/2005 (em nenhum caso, o atendimento deverá se dar em mais de 24 horas, 

contadas a partir de sua solicitação); 

• O atendimento das solicitações de reparo, de usuários que são prestadores de serviços 

de utilidade pública, como Corpo de Bombeiros, Polícia e Instituições de Saúde, deverá se dar 

em até 2 horas, contadas a partir de sua solicitação, em: 98% dos casos, a partir 31/12/1999    

(em nenhum caso, o atendimento deverá se dar em mais de 6 horas, contadas a partir de sua 

solicitação). 

 

1.3 Apresentação da TELEMAR 

 

A TELEMAR surgiu em 1998, fruto de um consórcio de empresas, que na ocasião da 

privatização da rede de empresas estatais ligadas ao sistema TELEBRÁS, adquiriu uma parte 

das operadoras de telefonia fixa. A TELEMAR é uma empresa privada, cuja missão é vender 
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serviços na área de telecomunicações. Um dos principais serviços por ela prestados, e que está 

contido no objeto deste estudo, é o serviço de voz, ou seja, serviço telefônico fixo comutado.  

Neste mercado, as operadoras trabalham com o objetivo de reduzir, ao máximo, o 

número de falhas e interrupções no serviço que são causadoras de chamadas perdidas, 

geradoras de renda cessante e de desgaste na imagem da empresa concessionária de serviços 

de telecomunicações junto aos seus clientes. 

A nova operadora, TELEMAR, assumiu a prestação do serviço telefônico fixo 

comutado, com ofertas de abrangência local e de longa distância.  A simplicidade de uso, 

capilaridade e interconexão com as redes de suporte de outros serviços móveis e fixos, 

nacionais e internacionais, fazem do serviço telefônico fixo comutado o mais difundido e 

utilizado entre os serviços de telecomunicações, atendendo clientes residenciais, micro, 

pequenos, médios, grandes negócios e clientes corporativos, formando, assim, uma grande 

massa de clientes geradores da receita operacional da empresa. 

A área de prestação de serviços coberta pela TELEMAR abrange toda a região 

Nordeste, parte da região Sudeste (exceto o estado de São Paulo), e parte da região Norte 

(exceto os estados do Acre e Tocantins). Devido esta extensão territorial, a TELEMAR foi, 

inicialmente, estruturada administrativamente para a atividade de Gerência de Rede da 

seguinte forma: 

• Sede – localizada no Rio de Janeiro. As decisões tomadas à respeito das políticas da 

empresa são definidas por um departamento localizado na sede; 

• Centros de gerência – a responsabilidade pela gerência da rede de telecomunicações 

está dividida em áreas geográficas. Os Centros de Gerência estão estruturados da seguinte 

forma: 

• Rio de Janeiro (abrange os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo); 

• Belo Horizonte (abrange o estado de Minas Gerais); 

• Salvador (abrange os estados da Bahia, Sergipe e Alagoas); 

• Recife (abrange os estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte); 

• Fortaleza (abrange os estados do Ceará, Piauí, Maranhão e estados da região Norte). 

Em Pernambuco, a Planta da Região Metropolitana do Recife, objetivo deste estudo, é 

composta de 773.542 (setecentos de setenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois) terminais 

telefônicos instalados e distribuídos nos diversos bairros. Os serviços de manutenção de redes 

na região metropolitana do Recife são realizados por 02 (duas) empresas contratadas pela 

TELEMAR e que serão apresentadas a seguir no capítulo dois. 
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1.4 Justificativa   

 
Ao se analisar um sistema de telecomunicações, a rede de acesso (rede externa) é o 

seguimento mais vulnerável à falhas e interrupções. A rede aérea é construída, utilizando-se 

de posteação de uso mútuo (rede de energia/rede de telecomunicação), que estando 

desabrigada, sofre as interferências das descargas elétricas ocasionadas por problemas 

originados na rede de energia, descargas atmosféricas oriundas dos fenômenos naturais, 

acidentes com veículos e acidentes durante a podação de árvores realizada pelas prefeituras ou 

pelas empresas terceirizadas da concessionária de energia. A rede canalizada também é 

agredida por roedores, produtos químicos, acidentes gerados por empresas construtoras que 

trabalham na rede de água e esgotos e em implantações de postes para rede de energia e de 

telecomunicações. 

Para dar suporte a toda essa demanda por serviços de manutenção de rede, em um 

ambiente altamente competitivo, a TELEMAR conta com uma gigantesca e moderna rede, 

integrada e gerenciada com alta capacidade de transmissão de voz, dados e imagem, que 

assegura: rapidez, disponibilidade, segurança e confiabilidade aos sofisticados produtos e 

serviços que compõem o portifólio de Soluções TELEMAR. 

É neste cenário competitivo, que as prestadoras de serviço de manutenção de rede de 

acesso são requeridas para garantir a integridade, operabilidade e a qualidade dos serviços 

prestados aos clientes de telefonia fixa da TELEMAR. A qualidade dos serviços está baseada 

nas metas de atendimento às solicitações de reparo estabelecidas pela ANATEL e devem ser 

implantadas e corrigidas progressivamente até 2005.  

O não atendimento aos parâmetros de qualidade de atendimento às solicitações de 

reparos definidos pela ANATEL, tem implicações, para as operadoras que vão desde sofrer 

multas de valores elevados até a perda da concessão para operar e manter os serviços de 

telecomunicações. Caso as empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR não 

atendam às metas de qualidade traçadas pela ANATEL, também serão penalizadas com 

multas e cancelamento dos contratos, contribuindo assim para aumentar a renovação 

empresarial.  

  A rapidez no atendimento, a qualidade da mão-de-obra, os custos operacionais entre 

outros, são fatores que têm uma estreita relação com a produtividade. Os gestores e técnicos 

deste setor, a partir de inferência, vêm admitindo que a baixa produtividade é o elemento 

desencadeante do processo de renovação das empresas contratadas pela TELEMAR.    
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1.5 Objetivos do Trabalho 

 
A grande motivação deste trabalho é a preocupação com a renovação empresarial que 

vem crescendo de forma assustadora e comprometendo a permanência destas empresas 

operando no mercado de telecomunicações, assim, a pesquisa está estruturada em dois níveis: 

• Objetivo geral; e 

• Objetivos específicos. 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 
Estudar as causas da baixa produtividade das empresas prestadoras de serviços 

contratadas pela TELEMAR. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

• Analisar o processo de reparo de terminais telefônicos; 

• Elaborar um plano de ação para melhoria do processo de reparo de terminais 

telefônicos, baseado na adoção de algumas ferramentas utilizadas com sucesso no “Sistema 

Toyota de Produção”, desenvolvido no Japão, que possa atender, em tempo hábil, a demanda 

de solicitação de reparo dentro dos padrões definidos pela ANATEL, melhorando a 

produtividade e aumentando o ciclo de vida das empresas prestadoras de serviço de 

manutenção de rede da TELEMAR. 

 

1.6 Organização do Trabalho 

 
O estudo foi direcionado para a identificação e solução de um problema concreto, 

observado nas empresas prestadoras de serviços de manutenção de rede de acesso contratadas 

pela TELEMAR. As empresas escolhidas para a elaboração deste estudo atuam nas diversas 

áreas geográficas das centrais telefônicas da Região Metropolitana do Recife. 

O trabalho busca atender aos objetivos do estudo e está organizado em sete capítulos. 

Neste capítulo, a introdução apresenta uma visão geral sobre o sistema de telecomunicações 

no Brasil. Inicia-se com um resumo histórico das telecomunicações no Brasil, partindo da fase 
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de implantação, passando pela fase de estatização e estruturação das telecomunicações: 

apresenta a fase de privatização com uma breve abordagem sobre a criação, funções e política 

de qualidade da ANATEL, metas de atendimento às solicitações de reparo. Apresenta também 

a TELEMAR sua área geográfica de atuação, por fim aparece a justificativa e os objetivos que 

ratificam a razão deste trabalho. 

No segundo capítulo, é mostrada a problemática, salientando a baixa produtividade das 

empresas prestadoras de serviços. Em seguida, são comparados os modelos de gestão 

contratual. As empresas que foram, inicialmente, selecionadas para a pesquisa são 

apresentadas, onde é feita uma abordagem do problema a ser investigado. 

A fundamentação teórica é apresentada no terceiro capítulo que foi dividido em dois 

blocos de estudos. O primeiro bloco consiste em estudar os conceitos gerais de produtividade, 

ligando aos temas que influenciam a mesma de forma direta ou indireta. O segundo bloco 

trabalha as especificidades do segmento em estudo, que têm ligação direta com os processos 

produtivos de serviços de manutenção de redes. 

O quarto capítulo busca delinear o trabalho, trata os procedimentos metodológicos, 

classifica o tipo de pesquisa, identifica o universo e a população a ser trabalhada em campo, 

descreve as empresas pesquisadas com um breve histórico, apresenta suas estruturas 

organizacionais e áreas geográficas de atuação. 

A análise dos resultados é feita no quinto capítulo, a partir da tabulação e interpretação 

dos dados coletados com a pesquisa, somando-se a estes alguns relatórios gerenciais e 

indicadores de desempenho operacional e de qualidade, para facilitar o mapeamento das 

perdas no processo de reparo atual de terminais telefônicos. 

No sexto capítulo, elabora-se um plano de ação para melhoria do processo de reparo de 

terminais telefônicos, que está em consonância com as definições, conceitos e ferramentas 

utilizadas pela engenharia de produção.  

Finalmente, o sétimo capítulo apresenta às considerações finais do trabalho, suas 

conclusões, suas limitações e propostas para outros futuros trabalhos dentro e fora do 

segmento de telecomunicações.   
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Com a privatização do Sistema TELEBRÁS em 29 de julho de 1998, a TELEMAR 

orientada para atender ao Plano Geral de Metas de Qualidade para o Serviço Telefônico 

Comutado definidas pela ANATEL, adotou um novo modelo de gestão para a manutenção da 

rede de acesso, transferindo às empresas prestadoras de serviços todas as atividades de 

instalação e manutenção de redes de acesso em Pernambuco.  

O novo modelo de gestão adotado, concebido para atender o atual ambiente 

competitivo, exige uma melhor preparação e qualificação das empresas prestadoras de 

serviços contratadas pela TELEMAR, a fim de alcançar as metas de atendimento às 

solicitações de reparo dos terminais telefônicos traçadas pela ANATEL no Plano Geral de 

Metas de Qualidade. 

Entretanto, a baixa produtividade do processo de reparo de terminais telefônicos das 

prestadoras de serviço contratadas pela TELEMAR, associada ao novo modelo de gestão 

contratual praticado entre a TELEMAR e as mesmas, vêm se mostrando como um problema 

de alta relevância com implicações na renovação das empresas prestadoras de serviço de 

manutenção de rede da TELEMAR. 

Sabe-se que até o momento da privatização em 1998, A Telecomunicações de 

Pernambuco S/A – TELPE, trabalhava com 14 (quatorze) empresas prestadoras de serviços 

contratadas para realizar a manutenção da rede de acesso. Com a privatização, as empresas 

prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR foram se renovando e a grande maioria 

saindo do mercado. Atualmente, a TELEMAR conta com 03 (três) empresas prestadoras de 

serviços contratadas para manter a rede de acesso, 02 (duas) empresas atuando na Região 

Metropolitana do Recife e 01 (uma) empresa atuando no Interior do Estado. 

 Dentro desta perspectiva, como a baixa produtividade do processo de reparo de 

terminais telefônicos pode influenciar a renovação e a diminuição do número de empresas 

prestadoras de serviços de manutenção de rede da TELEMAR? 

Mediante o problema apresentado, pretende-se então, com este trabalho, estudar a 

produtividade das empresas prestadoras de serviços de manutenção de rede de acesso (rede 

externa) da TELEMAR.  Para isto, foram adotadas como metodologias, o mapeamento do 
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fluxo de valor, estudo do perfil de chamadas e algumas ferramentas utilizadas pelo Sistema 

Toyota de Produção. 

 

2.1 Comparação entre os Modelos de Gestão Contratual  

 
Para um melhor entendimento do problema apresentado, serão comparados alguns 

fatores importantes do modelo de gestão contratuais anterior praticado pela empresa estatal, 

Telecomunicações de Pernambuco S/A – TELPE com o modelo de gestão contratual vigente 

praticado pela empresa privada, TELEMAR junto às demais empresas contratadas: 

• Contrato de prestação de serviços – no modelo da empresa estatal, os contratos de 

prestação de serviços de manutenção de redes apresentavam longa duração e não criavam 

expectativas de perda do contrato em função da qualidade do serviço prestado; já no modelo 

privado de gestão praticado atualmente, os contratos apresentam prazos de curta duração com 

grandes possibilidades de cancelamento, caso as contratadas não atendam às exigências da 

contratante; 

• Remuneração dos serviços prestados – a remuneração dos serviços prestados na 

empresa estatal era função da quantidade de mão-de-obra disponibilizada para a empresa 

contratante: quanto mais mão-de-obra alocada maior o faturamento; enquanto o modelo 

privado definiu a remuneração como um valor fixo por acesso (terminal telefônico), 

independente da variação da demanda de serviço, que em algumas situações pode requerer o 

aumento da mão-de-obra sem aumentar o faturamento; 

• Preços pagos por atividade – os preços atuais praticados pela TELEMAR estão bem 

abaixo dos preços praticados na época pela empresa estatal;  

• Quantidade de mão-de-obra – no modelo antigo a mão-de-obra alocada por área 

geográfica era à disposição. No contrato atual, a demanda é que regula o volume de mão-de-

obra a ser alocado com implicações nos custos operacionais das contratadas; 

• A produtividade – no modelo estatal, a produtividade não interferia nos custos 

operacionais das empresas contratadas; já no modelo privado, a produtividade tem uma 

relação direta com os custos das empresas terceirizadas, exigindo um controle rigoroso dos 

fatores de produtividade; 
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• Concorrência – praticamente, não existia concorrência entre as empresas do setor no 

modelo estatal de gestão. No modelo atual, há uma acirrada concorrência em busca da 

sobrevivência. 

• Custos operacionais das empresas contratadas – no modelo de gestão antigo eram altos 

e compartilhados com a empresa contratante, já que a mão-de-obra era alocada à disposição. 

O modelo atual exige um rigoroso controle dos custos operacionais, buscando viabilizar a 

permanência das empresas em operação.  

 

2.2 Apresentação das Empresas Pesquisas 

 

Nesta seção, será apresentado um resumo histórico das duas empresas contratadas para 

prestar serviço de manutenção de rede de acesso da TELEMAR na Região Metropolitana do 

Recife. 

 

2.2.1 Empresa Reis Telecomunicações 

 
A empresa Reis Telecomunicações iniciou suas atividades no ano de 1986, utilizando a 

razão social de ELETROFONE Ltda. 

A ELETROFONE Ltda., empresa pernambucana, com uma história de 17 anos de 

atividades, vem pautando a sua trajetória de crescimento e de desenvolvimento na exata 

cadência das mutações do mercado, procurando dar como suporte de sustentação desse 

crescimento, uma intransigente busca por melhores padrões de qualidade, entendendo que, 

atualmente, um dos fatores mais importantes da competitividade é, exatamente, a satisfação 

do cliente. 

Essa filosofia existe desde a criação da empresa. Já no seu nascedouro como prestadora 

de serviços de telecomunicações, a ELETROFONE Ltda. procurou desenvolver um processo 

de qualificação de seus profissionais, de forma que, mesmo pequena, fosse alicerçando as 

condições básicas para galgar novos patamares no mercado, mais pela avaliação qualitativa de 

seus serviços do que pelo porte econômico. Este último constituído à base de cuidadosa 

política de reinversão de resultados. 
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 A ELETROFONE Ltda., sem dúvidas, em 17 anos de existência, mostrou ser uma força 

empreendedora dentro do mercado de telecomunicações. Por isso, prepara-se com muita 

dedicação, para os novos tempos, com a percepção de que, ao lado da solidez econômica, o 

grande trunfo para o futuro, é a busca contínua da qualidade, o meio ambiente, a interação 

com seus empregados e a satisfação do cliente, o que afirma o seu inabalável otimismo e a 

disposição de colocar-se sempre à frente, no objetivo de se edificar como uma organização 

genuinamente moderna e próspera. 

Na atualidade, a ELETROFONE Ltda. mudou sua razão social para Reis 

Telecomunicações com o objetivo de continuar prestando serviços no segmento de 

manutenção de redes de telecomunicações da TELEMAR, buscando desenvolver um melhor 

relacionamento com a mesma e os seus clientes finais, usuários dos serviços de 

telecomunicações. 

A Reis Telecomunicações assumiu a Gerência de Rede de Acesso (GRA) da área Leste 

da Região Metropolitana do Recife, sendo responsável pela manutenção de 25% da rede de 

acesso da TELEMAR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 – Organograma da Reis Telecomunicações 

Fonte: Reis  (2004) 
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2.2.2 EMREL Empresa de Redes Ltda 

 

A EMREL – Empresa de Redes Ltda., foi fundada em Manaus no ano de 1989. Iniciou 

suas atividades empresariais atuando em todo o Estado do Amazonas, abrindo, em seguida,  

uma filial no Estado de Roraima. A filial de Pernambuco só foi inaugurada no ano de 2001, 

quando assumiu o controle da Gerência de Rede de Acesso (GRA) das áreas Oeste e Norte. 

Em dezembro  de 2002, a empresa assumiu também o controle do GRA Sul, passando a 

gerenciar a rede de acesso de 75% da Região Metropolitana do Grande Recife.   

As áreas administrativas apóiam, simultaneamente, todas as áreas da empresa. A 

gerência de manutenção de redes é realizada através de equipes de supervisores que 

coordenam as ações de manutenção nos diferentes GRA´S da Região Metropolitana do 

Grande Recife. A figura 2.1 abaixo mostra a estrutura organizacional da EMREL.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 – Organograma da Emrel 

Fonte: Emrel (2004) 
* Detalhamento da Diretoria Técnica 
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TELEMAR que exige respostas rápidas das empresas prestadoras de serviços, estabelecendo 

um ambiente empresarial de concorrência acirrada. Apresentou-se a descrição das empresas 

pesquisadas historiando-se um pouco de cada empresa e falando-se da estrutura 

organizacional e das áreas por elas controladas. 

Por fim, as informações contidas, neste capítulo, servirão para balizar a fundamentação 

teórica que será trabalhada no capítulo três. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA   

 

O estudo da Competitividade Empresarial é uma das linhas de pesquisa do Programa de 

Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFPE – PPGEP.  Neste trabalho, procura-se 

mostrar a importância da produtividade no mundo empresarial como mola mestra para a 

sobrevivência das empresas e das nações. 

Será analisada a fundamentação teórica que norteará a pesquisa e as ações que poderão 

ser adotadas após a conclusão deste trabalho. 

    

3.1 Conceitos Gerais de Produtividade 

 
A produtividade é um dos fatores de competitividade empresarial e faz parte do escopo 

central deste estudo, que visa levantar definições, conceitos, metodologias, ferramentas e 

modelos de gestão, que possam melhorar a dinâmica do processo produtivo das empresas 

prestadoras de serviços de manutenção de rede de acesso da TELEMAR. 

Nesta seção, a fundamentação teórica será apresentada em um bloco de estudo que  

abordará os conceitos gerais de produtividade, ligando os fatores que determinam os ganhos 

de produtividade no ambiente empresarial. 

 

3.1.1 Definição de Produtividade  

 
Antes de se aprofundar no estudo da produtividade, é importante lembrar que ainda 

existe confusão sobre os conceitos das palavras produção e produtividade. A sinonímia 

atribuída, indevidamente, não apresenta sustentação alguma nos campos teórico e prático. São 

palavras com significados diferentes, não havendo justificativa para a existência de tal 

confusão. 

Para melhor entendimento, torna-se necessário o conhecimento de algumas noções 

básicas. Segundo (FONTES, 1966): “A produção é o conjunto de operações bem definidas 

por meio das quais certos bens são transformados em outros bens ou serviços. Produzir é, 

pois, criar riquezas, é criar utilidades”.  

Os economistas apontam três fatores que influenciam, necessariamente, na produção: 
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• A natureza – é vista como o meio físico de onde tudo provém, sem o qual não haveria 

produção; 

• O capital – é tudo que for produzido pelo homem com o fim de auxiliar a produção 

posterior, ou seja, é o conjunto de riquezas utilizadas na produção;  

• O trabalho – é toda atividade humana existente no processo produtivo, visando criar 

condições de adaptabilidade às suas necessidades, as coisas e as forças da natureza.  

Logo, a produção é o fruto da combinação desses fatores naturais ou equipamentos com 

o trabalho para obtenção de bens ou serviços destinados ao mercado consumidor.  

O bem é tudo que possa gerar a satisfação de uma necessidade humana. É classificado 

pelos economistas de bem econômico. Para que exista um bem econômico, BARRE apud 

FONTES (1966) aponta três condições a serem preenchidas: 

• Necessidade concreta do indivíduo e uma ligação estabelecida por este entre a 

necessidade e o objeto que julgar habilitado para satisfazê-la; 

• Condições do indivíduo aplicar o objeto para satisfazer suas necessidades e desejos; 

• Limitação das quantidades disponíveis versus necessidades do homem. 

Portanto a produtividade pode ser definida como o resultado do quociente da produção 

por um dos fatores de produção. Pode-se adotar produtividade da matéria-prima, do capital,  

ou do trabalho, conforme a relação da mesma com um dos fatores.  

Dentre os vários fatores que tornam a empresa moderna competitiva, a produtividade 

aparece com um grau de importância muito elevado, visto que tem uma relação direta com os 

custos de produção, rapidez no atendimento entre outros.  Neste trabalho de pesquisa, o objeto 

de estudo é a produtividade das empresas prestadoras de serviços de manutenção de redes da 

TELEMAR, que vem apresentando uma queda significativa ao longo do tempo.    

Os primeiros estudos sobre produtividade datam do século passado e foram preparados 

pela agência do governo norte-americano, Bureau of Labor. Com o advento da segunda guerra 

mundial, esses estudos evoluíram significativamente, entretanto só a partir da década de 

sessenta que o mundo empresarial entende a  produtividade como uma questão estratégica ou 

mesmo de auto-sobrevivência.   

KRUGMAN apud (HOPE, 2000) lembra que “A depressão, o descontrole inflacionário 

ou a guerra civil podem empobrecer um país, mas somente o aumento da  produtividade é 

capaz de torná-lo rico”. A produtividade pode ser entendida como um dínamo gerador que 

alavanca o crescimento econômico, tanto de um determinado país como de uma organização 
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produtora de bens ou serviços. A sua melhoria pode ser avaliada através do processo de 

comparação da produção ou do valor agregado a um conjunto de insumos transformados, tais 

como pessoas, tecnologias e materiais ao longo de um determinado período de observação.    

No mundo globalizado, para se manter competitiva no mercado, a empresa necessita ter 

ganhos de produtividade com baixos custos operacionais e altos níveis de qualidade de 

produtos ou serviços. Segundo (FRANKENFELD, 1990), ao se considerar um conjunto de 

fatores que identificam a produtividade, a organização aparece como o mais importante, pois 

é dela que se obtém a otimização dos recursos materiais disponíveis, fator relevante para que 

a empresa eleve sua eficiência e aprimore sua eficácia com vistas aos ganhos de 

competitividade.   

A produtividade de uma empresa ou de uma nação para que tenha sentido, terá, 

necessariamente, que ser referida à produtividade de outra empresa ou nação, e ainda tem que 

ser avaliada dentro de um quadro evolutivo no tempo. MOREIRA (1994). 

Como parâmetro para análise do resultado da pesquisa e desenvolvimento deste 

trabalho, serão utilizadas as definições de produtividade apresentadas abaixo, em abordagens 

distintas por FRANKENFELD & SEVERIANO FILHO. 

Apontada por FRANKENFELD (1990) a definição clássica de “produtividade é a 

capacidade de se produzir mais e melhor, em menos tempo, com menor esforço, sem alterar 

os recursos disponíveis”. 

Ainda na visão de (SEVERIANO FILHO, 1999), a produtividade pode ser vista como o 

resultado da relação entre as saídas e as entradas (insumos) utilizadas por um sistema de 

produção de bens ou serviços. Em termos de taxa, define-se a produtividade utilizando a 

seguinte expressão: Produtividade = Soma das Saídas / Soma das Entradas. A produtividade, 

quando tomada em sentido econômico, é o resultado do rateio entre o que se produz e o que é 

requerido para produzir. Normalmente, o rateio é expresso por uma média que utiliza o total 

de saídas de uma determinada categoria de bens ou serviços dividido pelo total de entradas 

(insumos).  

 

3.1.2 Medida de Produtividade  

 
Para MOREIRA (1991), as medidas de produtividade são instrumentos auxiliares que 

servem na identificação de problemas e no acompanhamento efetivo do desempenho dos 
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sistemas de produção que forem submetidos à análise. Não devem substituir ou dispensar 

quaisquer outros indicadores tradicionais de eficiência, tais como os diversos indicadores 

econômicos que, geralmente, são usados para definir o perfil evolutivo da nação e dos setores 

mais importantes, como também os indicadores financeiros consagrados no âmbito 

empresarial, ou ainda os padrões de desempenho criados pelos setores de engenharia e 

métodos nas empresas.  

A medida de produtividade deve ser vista como uma ferramenta a mais, que fará parte 

do complexo sistema de monitoramento e avaliação, e deve vir acompanhada, para atender a 

seus propósitos de informações. 

Na visão de FONTES, GOTTSCHALC & BORBA (1983), as comparações estatísticas 

obtidas das medidas de produtividade podem ser de grande valia para redirecionar as ações e a 

estrutura produtiva de certas empresas, propiciando o aprimoramento do processo produtivo, 

refletindo na produção de bens e serviços de melhores qualidades com menor custo de 

produção. 

 A medida da produtividade e a análise de suas causas e elementos podem ser 

utilizadas, para, em estudos econômicos gerais, e servem para avaliar a eficácia da mão-de-

obra, da direção e por fim dos diversos níveis da administração empresarial.  

A medida física da produtividade analisada por FRANKENELD (1990) é o fruto da 

relação entre os resultados de uma produção (toneladas, quilogramas, litros, etc.) e os recursos 

(homens, máquinas, energia, áreas) empregados na sua obtenção: 

• Pfp=Qt/Qfp                                                                                                                 (3.1) 
 
onde: 
 

• Pfp = Produtividade do fator de produção considerado; 

• Qt = Quantidade total produzida; 

• Qfp = Quantidade do fator de produção utilizada na obtenção de Qt.  

 
Apesar de existir um grande número de indicadores que podem ser calculados, tais 

como produtividade da mão-de-obra, produtividade do equipamento e a produtividade relativa  

ao faturamento versus custos, neste trabalho de pesquisa serão utilizados apenas os índices de 

produtividade relacionados à mão-de-obra e a relação faturamento versus custos operacionais, 

expressos pelas fórmulas matemáticas a seguir: 

• P = Produção mensal (total) / Número de operários (total)                                        (3.2) 
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a produtividade é o resultado da produção mensal (total) dividido pelo número de operários 

(total). 

• P = Homem-hora (seção) / Produção mensal (total)                                                   (3.3) 

a produtividade é o resultado do total de homem-hora (seção) dividido pela produção mensal 

(total). 

• P = Faturamento / Custos (total)                                                                                 (3.4) 

a produtividade é o resultado do faturamento dividido pelos custos  diretos com a produção 

mensal (total). 

 

3.1.2.1 Usos das medidas de produtividade 

 
Com o objetivo de instrumentalizar melhor  os gestores de empresas produtoras de bens 

e serviços, buscando facilitar a aplicação das definições e conceitos sobre produtividade, 

MOREIRA (1991) apresenta algumas situações, em que se identifica a necessidade do uso das 

medidas de produtividade como forma de realinhar e otimizar os processos produtivos:  

• Ferramenta gerencial – o controle e medida dos índices de produtividade podem ser 

associados aos demais indicadores utilizados, complementando o conjunto de informações 

sobre o andamento dos negócios. As medidas podem ser usadas para: aferição dos resultados 

de mudanças organizacionais, introdução de novos processos de produção, reformas no 

layout, novas técnicas de gestão dentro ou fora da produção, programas de eliminação de 

refugos e desperdícios, programas de treinamento de pessoal, abertura de novos mercados e 

lançamento de novos produtos.  

• Instrumento de motivação – o simples fato da existência de estimativa da produtividade 

pode servir para estimular funcionários e gestores a buscarem a eficácia dos processos e a 

preocupar-se com ela. As medidas devem fazer parte da rotina da empresa, tornado-se 

elemento obrigatório nas reuniões de planejamento e avaliação, podendo estimular uma 

competição saudável entre os departamentos de uma empresa. O uso da produtividade com 

finalidades motivacionais devem ser comunicadas de forma explícita para todos os níveis da 

organização. Os funcionários devem ser orientados, buscando-se uma linguagem simples e 

acessível, sobre o que é e para que serve a produtividade, evitando incorrer em erros comuns.  

• Previsão de necessidades futuras de mão-de-obra – utilizando-se da previsão de 

expansão da demanda futura e das tendências de aumento de produtividade, pode-se 
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determinar a força de trabalho necessária para atender à produção. Os dados obtidos podem 

ser úteis para formulação de políticas de pessoal e no planejamento de desenvolvimento da 

mão-de-obra. 

• Comparação de uma empresa com outra no setor a que pertence – uma determinada 

empresa pode comparar a sua produtividade periodicamente, utilizando medidas da mesma 

natureza, disponíveis para o setor de negócios ao qual está inserida. Pode-se utilizar a divisão 

em subsetores menores, facilitando a identificação de semelhanças entre empresas segundo 

algum critério definido. 

• Instrumento de análise das fontes e crescimento econômico – a produtividade pode ser 

usada como indicador da evolução do agregado econômico, de sua ligação com a riqueza e 

bem-estar, na previsão da força de trabalho em função da previsão dos  produtos setoriais do 

PIB ou PNB.  

 

3.1.2.2 Cuidados com o uso das medidas de produtividade 

 
As utilizações freqüentes das medidas de produtividade podem levar os gestores e 

analistas a cometerem erros e equívocos durante suas aplicações. Neste caso, MOREIRA 

(1991) lista algumas situações em que há necessidade de cuidados especiais com o uso das 

medidas de produtividade, buscando evitar cometer erros, garantir a análise dos índices de 

produtividade e otimizar os processos produtivos de bens e serviços:  

• As medidas são imprecisas – as dificuldades na coleta de dados geram índices 

imprecisos, como também o fato de que vários conceitos são envolvidos na definição, onde os 

próprios conceitos estão sujeitos a críticas e problemas metodológicos. Devido esse motivo, 

pequenas variações nos índices de produtividade podem não traduzir nenhum significado 

especial, devendo o analista usar do bom senso, verificando e valorizando mais as tendências 

do que as pequenas variações. 

• Relações de causa e efeito – na análise da relação causa e efeito não basta constatar que 

duas variáveis tenham padrões semelhantes de variação para se concluir a existência de tal 

relação. Pode ocorrer variação fruto do mero acaso ou apenas representem a influência oculta 

de uma terceira variável, não identificada, provocando o efeito observado. Havendo índices de 

produtividade e uma série de variáveis correlacionadas matematicamente, aconselha-se ao 

analista valer-se da análise lógica causa-efeito, considerando que em bases matemáticas causa 

e efeito jamais serão provados (MOREIRA, 1991). 
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• Índices parciais não medem eficiência – sempre que se utilizar índices parciais de 

produtividade, deve-se adicionar explicações que complementem o número obtido. 

• Produtividade e produção são medidas diferentes – a produção é entendida como uma 

medida absoluta, que não se refere aos insumos utilizados para a sua obtenção.  No entanto, 

esta ligação é feita através da utilização dos índices de produtividade colhidos da relação entre 

as entradas (insumos) e as saídas (produtos acabados ou serviços). 

• Produtividade e lucro nem sempre caminham juntos – normalmente, para o empresário 

o grande indicador de desempenho é a taxa de retorno sobre o capital investido ou o seu lucro. 

A crença difundida de que uma maior produtividade levará a empresa a um maior lucro e que, 

inversamente, a baixa produtividade é inimiga do lucro. Esta última afirmação é muito 

perigosa, pois nem sempre os resultados acontecem desta forma, pois o lucro final de uma 

empresa não está na dependência direta apenas da eficiência da combinação dos recursos 

produtivos. Efetivamente, a ineficiência em um ambiente competitivo acabará por levar a 

empresa a obter lucros menores. 

 

3.1.3 Indicador de Desempenho como Instrumento de Aferição da Produtividade 

 
 A necessidade de exercer um controle efetivo sobre um determinado sistema de 

produção de bens ou serviços, exige do gestor a definição dos indicadores de desempenho que 

sirvam de instrumento de aferição do processo produtivo. Esta avaliação dar-se-á através da 

utilização das medidas de produtividade, que buscam garantir a qualidade e elevar os níveis 

de produtividade empresarial. É bom lembrar que alguns indicadores utilizados pelas 

empresas não traduzem a verdade dos fatos, induzindo a tomada de decisões equivocadas e 

elevando os custos operacionais das empresas.   

 Segundo (KARDEC, FLORES FILHO & SEIXAS, 2002), indicadores de desempenho 

são guias que permitem aos gestores aferir os resultados das ações tomadas, avaliando os 

desvios entre os valores planejados (metas) e o realizado. 

Ainda segundo GIL apud (RIBEIRO, 2002), indicador de desempenho é o termômetro 

que permite à alta administração e aos acionistas auscultar o diálogo ambiente 

externo/empresas, particularmente aquele exercido entre as linhas de negócios.   

De ROLT apud RIBEIRO (2002) destaca que a finalidade dos indicadores de 

desempenho é medir os níveis de eficiência e eficácia de uma organização, ou seja, medem os 
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resultados dos processos produtivos, relacionados a vários fatores inclusive a satisfação do 

mercado consumidor. 

Por fim, sem a definição dos indicadores de desempenho, que possibilita os gestores 

procederem às avaliações sistemáticas, torna-se impossível gerir a produtividade da empresa 

devido a inexistência dos parâmetros avaliativos.  

 

3.1.4 Sistema Toyota de Produção (STP) 

 
Nos meios acadêmicos e industriais no mundo inteiro, o STP vem ganhando 

importância, principalmente, devido ao impacto do just-in-time sobre os métodos de 

gerenciamento da produção atual. 

Buscando-se entender o Sistema Toyota de Produção, OHNO apud GHINATO (1996), 

aponta a completa eliminação das perdas como a base do STP e os pilares de sustentação são 

o just-in-time (JIT) e a autonomação (Jidoka).  

Segundo GHINATO (1996), a autonomação ocupa uma posição de extrema importância 

para o perfeito funcionamento do STP. Outros elementos do sistema mantêm uma relação de 

dependência direta com a autonomação, como é o caso do JIT. 

SHINGO (1996) reforça, dizendo que o STP é 80% eliminação das perdas, é 15% um 

sistema de produção e o kanban apenas representa 5%. Ainda na abordagem feita pelo autor, 

em japonês, o just-in-time significa “no momento certo”, “no momento oportuno”. 

Traduzindo para o inglês o just-in-time significa exatamente no momento estabelecido, um 

pouco antes, com certa folga. 

 

3.1.5 Kanban 

 
Em sua abordagem sobre o STP, OHNO (1997) afirma que o kanban foi uma idéia 

tirada dos supermercados americanos. No Japão, o primeiro supermercado com o estilo 

americano apareceu em meados dos anos 50. Como conseqüência, esse tipo de loja tornou-se 

moda no Japão devido à curiosidade japonesa e à sua inclinação em copiar. Os japoneses 

estabeleceram uma relação entre os supermercados e o sistema just-in-time. 

Observando-se a dinâmica de um supermercado, um cliente pode obter: o que é 

necessário; no momento em que é necessário; na quantidade necessária. Os operadores dos 



Capítulo 3                                                                                                                             Fundamentação Teórica 

 
 
 

41

supermercados devem garantir que os clientes possam comprar o que precisam em qualquer 

momento. 

O Kanban é reconhecido como o método de operação do Sistema Toyota de Produção, 

sendo sua forma mais freqüente de utilização um pedaço de papel dentro de um envelope de 

vinil retangular. Neste papel as informações são divididas em três categorias: informação de 

coleta; informação de transferência; informação de produção.  

Segundo GHINATO (2002), com a utilização do kanban, o processo subseqüente vai ao 

processo anterior e retira apenas a quantidade de material necessária para realizar a produção 

solicitada. 

O kanban atende aos seguintes objetivos: controle e manutenção do fluxo contínuo de 

produção; eliminação das perdas; reposição baseada no consumo/demanda, deixando o 

operador independente; controle visual do fluxo ao longo da cadeia de valor. A figura 3.1 

mostra um operador retirando material do processo subseqüente. 

 

Fig. 3.1 – Operador utilizando o kanban (fonte: Ghinato,2002) 
 

3.1.6 Perdas no Sistema de Produção e a Baixa Produtividade  

 
A capacidade dos gestores das prestadoras de serviço em identificar as perdas que são 

geradas no processo produtivo, como também eliminá-las ou minimizá-las, trará mais 

vantagens competitivas às empresas, podendo melhor conviver com as dificuldades inerentes 
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ao mercado de prestação de serviços de manutenção de rede cada vez mais exigente e 

concorrido. 

Uma das formas de aumentar ou manter o lucro de uma determinada empresa, 

considerando que o preço de venda é determinado pelo mercado, é através da redução dos 

custos com a conseqüente melhoria da produtividade. A abordagem feita por (OHNO, 1997) 

relaciona a redução dos custos e a melhoria da produtividade com a eliminação do desperdício 

e o aumento da eficiência da mão-de-obra. 

Na visão de GHINATO (1996), “as perdas são operações ou movimentos 

completamente desnecessários que geram custo e não agregam valor e que portanto devem ser 

imediatamente eliminados”. 

 O Sistema Toyota de Produção visa, sistematicamente, eliminar as sete perdas que 

foram identificadas nos processos produtivos: 

• Perda por Superprodução – fato de produzir além do necessário. É a perda mais difícil 

de ser eliminada e a mais danosa; apresenta a possibilidade de esconder as outras perdas; 

• Perda por Transporte – atividade que não agrega valor, devendo ser minimizada, pois o 

transporte utiliza 45% do tempo de produção de um item; 

• Perda por Processamento em si – fases do processo que poderiam ser eliminadas sem 

afetar as características ou funções básicas do produto ou serviço; 

• Perda por Fabricação de Produtos Defeituosos – produção de bens ou serviços que 

apresentam anomalia em uma de suas características da qualidade; 

• Perda por Movimentação – fruto dos movimentos desnecessários que são realizados 

pelos operadores na produção de um bem ou serviço; 

• Perda por Espera – é o resultado da perda gerada em um intervalo de tempo sem 

nenhum processo ou operação sendo executada pelo operador ou pelas máquinas; 

• Perda por Estoque – acontece quando o material está sendo processado e/ou quando os 

produtos acabados aguardam expedição para o cliente. 

 

3.1.7 Lead Time Produtivo como Fator de Produtividade 

 
Após a definição estratégica do objetivo e missão da empresa, a função produção pode 

propiciar à organização uma vantagem competitiva baseada nos cinco objetivos de 
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desempenho, tais como: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo, podendo, 

assim, melhorar a produtividade para garantir a operabilidade junto ao mercado. 

Apresentado por TUBINO (1999), lead time, ou tempo de atravessamento, é o tempo 

necessário para um sistema produtivo transformar matérias-primas em produtos acabados ou 

serviços. É o somatório dos tempos gastos em cada etapa do processo produtivo de bens ou 

serviços. Pode-se, também, considerar esse tempo de forma ampla, denominando-o lead time 

do cliente, analisando o tempo desde o momento da geração do pedido até a entrega do 

produto ou serviço. Por fim, quanto menos perdas forem apresentadas em um processo 

produtivo, menor será o lead time de atendimento ao cliente, melhorando assim a 

produtividade empresarial. 

Durante o fluxo produtivo de um bem ou serviço, pode-se identificar quatro grupos 

distintos de tempos formadores do lead time, conforme figura 3.2 tais como: tempo de espera, 

tempo de processamento, tempo de inspeção e o tempo de transporte. O tempo de espera para 

o processamento do bem ou serviço é o resultado do somatório dos tempos consumidos com a 

programação da produção, com a espera na fila do recurso e com a espera para completar o 

lote. O tempo de processamento é definido como o tempo gasto para transformar a matéria-

prima em um bem acabado ou serviço (é o único que agrega valor). O tempo de inspeção é o 

tempo utilizado para verificar se o produto/serviço está de acordo com as especificações 

exigidas. O tempo de transporte é o tempo empregado para movimentar o item segundo um 

fluxo de fabricação ente os recursos produtivos. 

A redução dos lead times produtivos é função do melhoramento da performance do 

sistema quanto aos tempos de espera, processamento, inspeção e transporte simultaneamente. 

A filosofia JIT/TQC trata de forma simples a questão da redução dos lead times,  

apresentando  soluções que devem ser implementadas antes de se recorrer a grandes 

investimentos em automação. 

Por fim, devido a rapidez ser considerada como um fator de competitividade, quanto 

maior for o lead time produtivo menor será a produtividade, menos vantagens competitivas 

terá a empresa. A partir desta visão, verifica-se a necessidade premente das empresas 

buscarem a melhoria dos tempos nas diversas etapas do processo produtivo de bens ou 

serviços para que possa obter ganhos de produtividade com o conseqüente aumento das 

vantagens competitivas. 
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Fig. 3.2 – Composição do Lead Time Produtivo (fonte: Tubino,1999) 

 

3.1.8 Flexibilidade da Mão-de-obra e a Produtividade 

  

Buscando eliminar as perdas e desperdícios, redução dos custos operacionais e a 

melhoraria da produtividade, (SCHONBERGER, 1992) mostra que o objetivo da flexibilidade 

da mão-de-obra consiste em possibilitar: transferência de trabalhadores de um serviço para 

outro com a finalidade de evitar fabricação de peças antes do momento em que ela se faça 

necessária; transferência de operários para evitar a fabricação de peças com possíveis 

defeitos; redução de trabalhadores de uma linha de fabricação que funcione tranqüila, para 

outra, onde surjam problemas a serem eliminados; transferência dos montadores para 

produzirem peças, que estejam escasseando na montagem final, ou transferência de operários 

da fabricação para montagem final se a programação exigir; transferência de operários para 

serviços de obras, alterações de obras, alterações de máquinas ou manutenção, de acordo com 

a necessidade; alocação de trabalhador para incumbir-se de diversas tarefas dentro de mesmo 

centro de serviços. 

Para atender as flutuações de demanda no Sistema Toyota da Produção, (MONDEN, 

1984) aconselha a utilização do Shojinka que é a capacidade de alterar (reduzir ou aumentar) 

o número de operadores em função da variação da demanda de produção, empregando mão-

de-obra flexível para garantir a melhoria dos índices de produtividade. 

Shojinka pode ser visto como o aumento racional da produtividade, a partir de ajuste e 

reprogramação dos recursos humanos, utilizando operadores multifuncionais nas diversas 
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fases do processo produtivo de bens e serviços. A implementação de fato do conceito de 

Shojinka depende da observação cuidadosa dos pré-requisitos: projeto adequado do layout das 

máquinas; operadores versáteis e bem treinados: por exemplo, um operador multifuncional; 

avaliação contínua e revisões periódicas das rotinas de operações padronizadas. 

O autor informa ainda que o relacionamento do layout de máquinas com o conceito de 

Shojinka é fruto de uma combinação de linhas em forma de U com a utilização dos 

operadores multifuncionais. A adoção do layout tipo “U” propicia a aproximação do operador 

em relação aos pontos de entrada de insumos em processamento e de saída de produtos 

acabados ou serviços, reduzindo as distâncias a serem percorridas pelo operador. A forma 

côncava da célula além de estimular a ajuda mútua entre operadores contribui também para 

reduzir o isolamento desses operadores, fato comum observado nos arranjos dos processos em 

linha. 

Segundo a abordagem de MONDEN (1984), a multifuncionalidade é obtida com 

“operador experiente em qualquer tipo de trabalho e em qualquer processo”.  O Sistema 

Toyota habilitou esta ferramenta através da aplicação dos sistemas de rotação do trabalhador 

desenvolvida em três etapas: rotação dos supervisores - primeira etapa, de maneira que os 

supervisores podem dar o exemplo de melhor orientação aos subordinados; rotação dos 

trabalhadores - objetivando torná-los capazes de operar qualquer equipamento em sua área de 

trabalho; rotação do trabalho - somente aplicada quando a segunda etapa (rotação dos 

trabalhadores) atinge altos níveis. 

A multifuncionalidade também é apresentada por GHINATO (1996) em duas 

modalidades: sistema de operação de múltiplas máquinas, onde o trabalhador opera diversas 

máquinas simultaneamente, sendo aplicado em diferentes processos ao longo do fluxo de 

produção de um produto em particular; sistema de operação de múltiplos processos, onde o 

trabalhador opera diversas máquinas seguindo o fluxo de fabricação do produto, sendo este 

mais vantajoso que o primeiro. 

A flexibilidade e a multifuncionalidade da mão-de-obra associada ao layout em U, 

conforme a fig. 3.3 são fatores importantes na melhoria da produtividade das empresas 

produtoras de bens ou serviços.  
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                                      Figura 3.3 – Operadores multifuncionais e o layout tipo U 

                                                          (Fonte: Ghinato, 2002) 
 

3.2 Especificidades do Segmento em Estudo 

 
Nesta etapa, será apresentada a fundamentação teórica referente às especificidades do 

segmento de negócio, objeto deste estudo.  

 

3.2.1 Rede Telefônica 

 
A rede telefônica é composta por redes locais e redes interurbanas. As redes locais 

formadas pelas centrais locais, distribuidores, armários de distribuição, cabos primários, cabos 

secundários e fios externos que interligam os clientes com o sistema telefônico local. As redes 

interurbanas formadas pelas centrais interurbanas, interestaduais e internacionais, além dos 

respectivos entroncamentos, que interligam duas centrais telefônicas distintas, através de 

cabos metálicos ou cabos de fibras ópticas.  

 As redes telefônicas locais têm por objetivo ligar dois sistemas de rede locais, sendo 

assim são responsáveis pelo estabelecimento de ligações urbanas. As redes interurbanas são 

responsáveis pelas conexões entre dois sistemas de cidades diferentes, as redes interestaduais 

são responsáveis pelas ligações entre sistemas de Estados diferentes e as redes internacionais 

são responsáveis pelas chamadas entre dois países. A figura 3.3 apresenta um sistema 

telefônico local simplificado.  
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Figura 3.4 Sistema telefônico local 
                                                         Fonte: Telemar (2003) 

 

3.2.2 Sistemas de Produção de Serviços 

 
Produzir serviços de manutenção de rede de acesso na Região Metropolitana do Recife 

é o objeto do contrato entre Telemar e as empresas prestadoras de serviços.   

Neste contexto, verifica-se que nas empresas as funções produção e operações 

harmonizam e processam todos os recursos necessários à oferta de bens ou serviços. Estas 

funções desenvolvem um papel central devido o seu produto ou serviço ser a razão da 

existência da organização, (SLACK, 1996) e (MOREIRA, 2000). A função produção está 

ligada às atividades industriais, enquanto a função operações refere-se as atividades voltadas à 

produção de um serviço. 

 Há algum tempo o setor de serviços vem crescendo e ganhando importância em muitos 

países que, tiveram sua economia dirigida para a atividade industrial. Com o processo de 

urbanização das populações e com o aumento da qualidade de vida, houve a necessidade da 

introdução da inovação tecnológica, buscando atender as demandas crescentes por novos 

serviços. Estes, dentre outros, são fatores que contribuem para o crescimento do setor de 

serviços nos países industrializados e em fase de industrialização (GIANESI & CORRÊA, 

1996). 

Em função da necessidade de se assegurar maior profissionalismo na administração das 

operações de serviços nas empresas modernas, tem-se procurado conceber formas de 

adaptação das técnicas de administração industrial, desenvolvidas originalmente para o setor 

de manufatura, buscando atender às condições do ambiente de produção de serviços.  
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Logo, o setor de serviços necessita desenvolver conceitos e metodologias que  sejam 

adequados, tanto aos novos tempos, quanto às especificidades de suas operações, visando 

atender mais e melhor aos clientes e usuários de cada segmento deste setor. 

 

3.2.2.1 Definição de serviços 

 

Avaliando a economia de forma global, TÉBOUL (1999) lembra que a agricultura 

representa o setor primário da economia, enquanto a indústria e as atividades de mineração, o 

setor secundário, e as atividades relativas aos serviços, o setor terciário, implicando em dizer 

que o setor de serviços engloba todas as atividades cuja produção não resulta em um bem 

físico. A conclusão dos autores clássicos é que os serviços são caracterizados pela 

simultaneidade do consumo e da produção. 

Segundo a abordagem de LOVELOCK (2001) são apresentadas duas definições para o 

setor de serviços que estão em sintonia com o momento atual: a primeira, serviço é uma ação 

ou conjunto de ações desenvolvidas por uma parte chamada provedora que oferece um 

determinado benefício à outra. Embora o processo tenha ligação com um  produto físico, o 

desempenho é essencialmente intangível e, geralmente, não resulta em propriedade de 

nenhum dos fatores da produção; a segunda, serviço é o produto resultante de atividades 

econômicas que têm a capacidade de criar valor, gerando benefícios para os clientes em 

momentos e lugares definidos, como decorrência de uma mudança processada para atender 

uma necessidade. 

O conceito de serviço traduz a missão do sistema de operações, ou seja, mostra a 

definição daquilo em que o sistema de operações tem que atingir a excelência. Com a 

definição deste conceito de forma clara, o gerente de operações terá condições de priorizar 

suas ações, e mais ainda, criar um padrão de decisões em todos os diversos níveis do sistema, 

podendo atender às expectativas dos clientes.   

Segundo GIANESI & CORRÊA (1996), na determinação do conceito de serviço, deve-

se considerar alguns elementos importantes, tais como segmentação do mercado, 

posicionamento e definição do conceito de serviço: 

• Segmentação do Mercado – a definição do segmento de mercado no qual a empresa 

pretende atuar é fundamental para a garantia do foco nas operações. Os grupos ou segmentos 

de consumidores precisam ser identificados, suas necessidades percebidas e desenvolvido um 
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conceito de serviço que crie vantagens competitivas para a empresa aos olhos dos 

consumidores.  

A segmentação é vista como um processo que identifica grupos de consumidores com 

suficientes características em comum, tornando possível o projeto e a oferta de um produto ou 

serviço que possa atender às necessidades específicas de cada grupo. A segmentação pode ser 

feita tomando os dados demográficos e/ou psicográficos. 

Os dados demográficos referem-se a idade, renda, nível de educação, tamanho familiar, 

localização, etc. A obtenção é relativamente fácil através de consulta aos censos 

governamentais ou pesquisa de mercado. A análise dos dados demográficos tem menos 

utilidade que a análise dos dados psicográficos, pois não revela o motivo pelo qual os 

consumidores compram os serviços de uma empresa. 

As empresas de sucesso, em geral, desenvolvem a segmentação do mercado utilizando 

os dados psicográficos. Esta categoria de dados está ligada a dimensões como: propensão ao 

prazer, medo, inovação, tédio, vaidade, estilo de vida, ou seja, dimensões de natureza 

comportamentais que buscam explicar como as pessoas agem e como vivem, conforme a fig. 

3.5 abaixo. 

    

Orientação  
Exigência Para a interação com a  

Tecnologia 
Para o contato com as  
Pessoas 

 
Alta 

Exige eficiência, 
competência e ausência de 
enganos 

Quer status, poder e 
reconhecimento 

 
Baixa 

Submete-se ao processo ou 
sistema usado  
 

Precisa de contato e  
atenção pessoal 

                                    Figura 3.5 – Modelos de comportamento consumidor  
                                                (Fonte:Gianesi & Corrêa, 1996) 

 

• Posicionamento – processo que procura responder às questões: O que é um bom 

serviço aos olhos dos consumidores pertencentes ao segmento de mercado escolhido? Em que 

medida a concorrência oferece um bom serviço? Em que medida o conceito de serviço 

proposto oferece um bom serviço?  A finalidade do posicionamento é criar um diferencial no 

serviço perante os clientes e em relação aos concorrentes, como mostra a figura 3.6 

A questão de maior relevância é a determinação do que é um bom serviço ou o que os 

clientes naturalmente esperam de um bom serviço. Neste contexto, é necessário que se 

conheçam com profundidade as expectativas dos clientes, o que só pode ser conseguido 
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através de contato intenso com os consumidores. Logo é vital para a empresa identificar as 

dimensões ou critérios pelos quais o consumidor avalia o serviço prestado. Com o 

conhecimento desses critérios, pode-se com mais clareza, posicionar o conceito de serviço, 

buscando atender às expectativas dos clientes e criar barreiras às entradas dos possíveis 

concorrentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6– A Dinâmica do Posicionamento 
( Fonte:Gianesi & Corrêa, 1996 p.111) 

 

• Definição do Conceito do Serviço – na produção de serviços não são gerados produtos 

físicos e padronizados, mas uma percepção no consumidor que indica a experiência vivida. 

Esta percepção depende do prestador de serviços, e também da predisposição do cliente. 

Sendo intangível, o serviço em algumas situações não pode ser traduzido em especificações 

objetivas de operação que o definam com segurança.  

Na operação de uma lanchonete do tipo fast food, o serviço tem uma componente 

tangível (os alimentos), onde uma grande parte das operações é realizada no back room, fora 

do contato direto com os consumidores, cabendo o desenvolvimento de especificações 

objetivas e rígidas da operação que definem grande parte do serviço prestado.  

Neste contexto, surge a necessidade da definição do conceito de serviço em função das 

percepções que a empresa deseja gerar nos consumidores. Assim, o conceito do serviço torna-

se fundamental para que se transmita aos funcionários, principalmente àqueles da linha de 

frente, os quais têm diretamente contato com os clientes, como se deseja que o serviço seja 

percebido por estes. 
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O conceito ou missão do serviço é a base da integração entre as funções de marketing e 

de operações por ser o elo comum. A função “marketing” procurará criar expectativas nos 

consumidores, enquanto a função “operações” buscará gerar a percepção, observando a 

coerência entre os componentes do serviço. 

3.2.2.2 Especificidades dos serviços 

 

Vale salientar que as empresas estudadas nesta pesquisa são prestadoras de serviços de 

manutenção de rede da TELEMAR. Para atender ao objetivo deste trabalho, é necessária a 

compreensão das características que diferenciam a lógica de produção de bens da lógica de 

produção de serviços, o que influencia diretamente a forma como os recursos transformadores 

e transformados são organizados. 

O gerenciamento de uma empresa prestadora de serviços é diferente do gerenciamento 

de uma organização que produz bens físicos. É tão importante reconhecer esta diferença, 

quanto compreender quais são as características especiais dos serviços que tornam a gestão de 

suas operações diferentes da gestão da manufatura. Tais especificidades estarão presentes no 

dia-a-dia do gerente de operações, influenciando, naturalmente, suas decisões. GIANESI & 

CORRÊA (1996). 

Para uma melhor compreensão, são apresentadas, com detalhamento, as principais 

características das operações de serviços: 

• Intangibilidade – os serviços não podem ser tocados, vistos ou sentidos até serem 

comprados. Os serviços apresentam-se como experiências vividas pelos clientes e são difíceis 

de se avaliar o resultado e a qualidade da prestação do serviço. Pela dificuldade inerente de  

avaliação antes da compra, os riscos são mais facilmente percebidos pelos clientes do que na 

aquisição de um bem físico, baseando-se, principalmente, em referências obtidas de terceiros 

ou na reputação que a empresa prestadora de serviço adquiriu junto ao mercado.  

• Participação do cliente no processo de produção – o cliente está diretamente envolvido 

no processo, algumas vezes é o elemento que dispara a operação em termos de quando e como 

deve ser realizada, constituindo uma entrada para o sistema de operações e não recebe 

controle direto da gestão. Neste caso, o cliente ou um bem de sua posse recebe tratamento do 

sistema, que exige sua presença, dissipa tempo e gera custos com o deslocamento do cliente 

às instalações, contribuindo como fatores considerados para a tomada de decisão econômica 

da localização do negócio. A utilização de tecnologia vem alterando algumas das 
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conseqüências do alto grau de contato entre a empresa prestadora de serviço e o cliente. 

Notadamente, uma das mudanças consiste em maior aplicação de bens de capital, tais como 

(computadores, por exemplo) em setores como comunicações (correios, empresas de 

telefonia), saúde, ensino, serviços bancários entre outros, que atuavam anteriormente 

intensivos em mão-de-obra. A tecnologia também cria a necessidade do não contato físico 

com o cliente, possibilitando, assim, que os serviços sejam prestados como: na rede bancária, 

nas empresas que trabalham com massas (pizzarias), nas corretoras de seguros, com 

estratégias utilizadas para diminuir a demanda de clientes no ambiente das empresas, tornando 

possível o atendimento em domicílios. 

• Produção e consumo simultâneos – na operação de  um serviço, geralmente, não existe     

uma etapa intermediária entre a produção e o consumo do mesmo pelo cliente. Observa-se, 

como conseqüência, que os serviços não podem ser estocados, não havendo a condição de 

isolamento do sistema de operações das possíveis variações do ambiente externo, através da 

formação de estoques. Daí, resulta que em grande parte dos casos é mais difícil utilizar a 

capacidade produtiva de forma eficiente em sistemas de prestação de serviços. Na 

impossibilidade de estocagem dos serviços, a capacidade produtiva disponibilizada o que não 

for utilizada por falta de demanda será perdida para sempre. A demanda por serviços sofre 

variações ao longo dos dias, semanas, meses e até ao longo de um ano. Esta característica, 

observada no setor de serviço, cria uma grande necessidade de flexibilidade para atender a 

variação de volume nos sistemas de operações de serviços, implicando em definir estratégias 

para gerir a demanda de serviços. 

 

3.2.2.3 Estratégias para administrar a demanda de serviços 

 

Exercer o controle sobre as variações na demanda de um determinado serviço, trata-se 

de uma tarefa difícil e requer dos gestores análise e identificação dos fatores que influenciam 

o ciclo de demanda. Os fatores sazonais tais como: sol, chuvas, neves, geadas, frio e o calor 

afetam diretamente a utilização de serviços de recreação, assistência à saúde, reparo e 

manutenção, envolvendo uma série de atividades que são desenvolvidas através de uma lógica 

seqüencial. Na visão de LOVELOCK (2001), isto implica dizer que a capacidade de uma 

organização prestadora de serviços em satisfazer a demanda é limitada pelas instalações 

físicas, equipamentos, recursos humanos e pelo número e seqüência de serviços fornecidos. O 
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sucesso financeiro das empresas que têm sua capacidade limitada está associado, na maioria 

dos casos, à habilidade da administração em otimizar a utilização da capacidade produtiva, 

buscando a eficiência e a maior lucratividade possível. 

Por outro lado, GIANESI & CORRÊA (1996) aconselha que ao se analisar as gestões 

de operações nunca se deve obedecer a critérios puramente econômicos. Deve-se procurar 

obedecer também a critérios estratégicos, que traduzem a forma como a empresa compete no 

mercado.  

Em uma operação de serviço bem planejada, bem concebida e gerenciada, a capacidade 

das instalações, equipamentos de apoio e pessoal de atendimento devem estar em equilíbrio. 

Seguindo esta concepção, serão projetadas operações seqüenciais, buscando minimizar os 

riscos de gargalos nos diversos pontos do processo produtivo. Observa-se que esta é a 

condição ideal, porém, pode ser difícil de ser alcançada. Tanto o nível de demanda varia no 

curso do tempo – muitas vezes de forma aleatória – como também o esforço requerido para 

processar situações com pessoas ou objetos podem variar, fortemente, em qualquer ponto do 

processo. Geralmente, o tempo de serviços processados com pessoas é mais variável do que 

para bens acabados, refletindo assim níveis variáveis de prontidão. Tanto para os serviços 

profissionais especializados como nas atividades de reparo e manutenção, o tempo de 

diagnóstico, tratamento e solução variam de acordo com a natureza dos problemas 

apresentados pelos clientes. 

Para o atendimento da demanda de serviços, faz-se necessário entender o serviço como 

um processo produtivo, capaz de satisfazer as exigências do mercado consumidor a partir de 

modelos que atendam aos requisitos de rapidez, qualidade, produtividade a baixos custos. 

 

3.2.2.4 Capacidade dos processos e sistema: solução para atendimento aos serviços 

 

Considerando que a efetividade de uma determinada empresa de prestação de serviços 

está intimamente ligada à qualidade do desempenho dos processos em operação na mesma, 

isto implica dizer que o resultado global do sistema é o somatório dos desempenhos 

individuais em cada posto de trabalho, onde o êxito das operações reside em fazer o que é 

certo, de forma certa, da primeira vez. 

Relacionando insumos, tarefas e produtos, (CERQUEIRA, 1994) propõe a definição de 

processo como sendo um conjunto de tarefas ordenadas, onde o produto de um posto de 
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trabalho torna-se insumo para o posto seguinte, e assim, sucessivamente, até a produção 

completa de um bem ou serviço. O processo transforma as entradas (insumos, máquinas, 

equipamentos, ferramentas e pessoas) em saídas (produto final, bem ou serviço). Já as 

operações, segundo (SHINGO, 1996) são ações realizadas pelos trabalhadores e máquinas 

sobre o material trabalhado. 

Shingo aponta ainda cinco elementos de processo que são identificados no fluxo da 

transformação de matérias-primas em bens ou serviços: 

• Processamento – é o resultado de uma mudança física no material ou na sua qualidade 

(montagem ou desmontagem); 

• Inspeção – poder de comparação do produto ou serviço com um padrão  previamente 

estabelecido; 

• Transporte – é a movimentação de materiais, informações ou produtos, alterando suas 

posições ao longo do fluxo do processo; 

• Espera – é o período de tempo decorrido, durante o qual não há processamento, 

inspeção ou transporte. A espera pode ser de dois tipos – espera do processo e espera do lote. 

  Uma visão mais completa à cerca da empresa, exige, além do entendimento do 

processo, o entendimento também dos sistemas em operação no âmbito da organização, onde 

o sistema pode ser definido como um conjunto de processos sobre os quais existe algum tipo 

de interesse e ação gerencial. 

Na fabricação dos bens físicos, os profissionais da área de marketing, geralmente, não 

necessitam conhecer os detalhes do processo produtivo –  isto é responsabilidade das pessoas 

que gerenciam a fabricação ou manufatura. Entretanto, na prestação de serviços a situação é 

diferente. Por considerar o envolvimento freqüente dos clientes na produção do serviço, os 

profissionais de marketing precisam compreender a natureza dos processos nos quais seus 

clientes serão expostos.  

Os processos no segmento de serviços aparecem desde procedimentos relativamente 

simples, envolvendo algumas pessoas – como abastecer um tanque de um carro – até 

atividades com alto nível de complexidade, como transportar passageiros em um vôo 

internacional ou manter um sistema de telecomunicações. 

Na visão de GIANESI & CORRÊA (1996), a capacidade de um sistema de produção é o 

potencial produtivo que o mesmo apresenta. De um modo geral, a capacidade pode ser 

expressa em volume de saídas do sistema considerando a unidade de tempo.  
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Estudando o setor de serviços SHOSTACK apud (MOREIRA, 2000) lembra que as 

falhas nos serviços são produzidas por incompetência humana. No entanto, a causa raiz 

principal das falhas reside na ausência de métodos sistemáticos para o projeto e controle dos 

serviços. A maioria dos novos serviços é concebida através de tentativas e erros, e que na 

ausência de um projeto detalhado não pode assegurar qualidade e uniformidade aos serviços.  

  Para um melhor entendimento deste trabalho, a fim de estudar um serviço a ser 

implantado ou melhorado, SHOSTACK apud MOREIRA (2000), sugere ações que se bem 

planejadas e executadas tornam os serviços capazes de ganhar velocidade na prestação, 

capacidade de cumprir os prazos de entrega e facilitar o planejamento e atendimento às 

demandas, garantindo, assim, as realizações da área de manutenção que na sua essência 

resulta na prestação de um serviço:  

• Identificar os processos – trata da etapa inicial referente ao mapeamento de todos os 

processos formadores do serviço. Ao se registrar a identificação e descrição das atividades, 

uma das vantagens é que os insumos e os resultados associados a cada uma delas podem ser 

detalhados; 

• Identificar os pontos de falha real e potencial – logo após a identificação dos processos, 

deve-se identificar as atividades mais vulneráveis a falhas e a sua  natureza. Esta medida 

permitirá a tomada de decisões para corrigir e/ou previr as falhas; 

• Estabelecer tempos de execução – levando em conta que o tempo de execução costuma 

ser crucial no setor de serviços, podendo até macular a imagem do serviço junto ao cliente, 

como também pelos custos envolvidos, deve-se estabelecer tempos padronizados de execução 

das atividades, permitindo-se alguns desvios em condições normais de trabalho – o que não 

compromete o nome da organização junto ao mercado; 

• Analisar a rentabilidade e produtividade – todo atraso na execução das atividades do 

serviço podem afetar a lucratividade da organização. A entrega além do tempo permitido, 

paga-se um preço que, muitas das vezes, pode ser irrecuperável, pois o cliente não está 

disposto a esperar a entrega, se o atraso implica em não atendimento às suas expectativas. 

  



Capítulo 3                                                                                                                             Fundamentação Teórica 

 
 
 

56

3.2.3 Manutenção 

 

A manutenção é o conjunto de ações técnicas e administrativas combinadas, onde se 

incluem a gestão e a supervisão, visando manter ou recolocar um item em um estado, onde 

possa desenvolver sua função quando requerida. (NBR 5462-1994). Manter é o resultado da 

realização de ações sistemáticas e esforços necessários que possam assegurar que um 

equipamento ou sistema continue a desempenhar as funções definidas em projeto, quando da 

sua concepção, num nível de desempenho previamente exigido. 

Numa visão geral (XENOS, 1998) admite que, basicamente, as atividades de 

manutenção foram desenvolvidas com o objetivo de suavizar ou evitar a degradação dos 

equipamentos, instalações e sistemas causados pelo seu desgaste natural promovido pelo 

tempo de utilização. Esta manifestação apresenta-se de diversas formas de degradação, 

podendo ser observada desde a má aparência externa dos equipamentos e instalações, 

culminando com as perdas de desempenho que implica na paralização do processo produtivo, 

fabricação de produtos de baixa qualidade e ainda com prejuízos incalculáveis ao meio 

ambiente.   

O conceito moderno de manutenção foi introduzido por (KARDEC, FLORES FILHO & 

SEIXAS, 2002), que traduz sua missão como: garantia da disponibilidade da função dos 

equipamentos, instalações e sistemas de modo a atender a um processo de produção de bens 

ou de serviços, utilizando um determinado padrão de confiabilidade e segurança, preservando 

o meio ambiente e adequando os custos a cada tipo de serviço prestado.   

 

3.2.3.1 Métodos de manutenção 

 

Diversas formas e métodos são aplicados, diariamente, durante as atividades de 

manutenção de equipamentos, instalações e sistemas. Buscando facilitar os gestores e 

propiciar uma melhor compreensão à cerca dos processos de produção de serviços de 

manutenção MIRSHAWKA & OLMEDO (1993), TAVARES (1996) & XENOS (1998), 

apresentam uma classificação elencando as tarefas componentes das atividades técnicas de 

manutenção a seguir: 
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• Manutenção corretiva – realizada sempre depois da ocorrência da falha. Este método, 

em sua essência, geralmente é utilizado como opção de manutenção que leva em conta fatores 

econômicos. Analisando o custo de manutenção, a manutenção corretiva é mais barata do que 

prevenir possíveis falhas nos equipamentos, instalações ou sistemas. No entanto, tal opção 

pode causar grandes perdas por interrupção da produção ou prestação do serviço. 

 Alguns fatores importantes que devem ser considerados antes de se definir pela 

utilização da manutenção corretiva são expostos a seguir: tomada de ações preventivas para 

evitar a ocorrência de falhas no equipamento, instalação ou sistema; em muitos casos, na 

dificuldade de prever o momento da ocorrência da falha, existe possibilidade de haver 

interrupções no processo produtivo de forma inesperada; optando-se pela manutenção 

corretiva para algumas partes menos críticas do equipamento, instalação ou sistema, é 

necessário ter disponível – peças de reposição, mão-de-obra e ferramental – para ação 

imediata, buscando a redução de possíveis impactos de falha na produção. Em alguns casos, 

ainda é viável ter componentes previamente montados em estoques regulares para substituição 

rápida na área da ocorrência da falha. O componente danificado será reparado posteriormente 

pela própria empresa ou por uma empresa terceirizada. 

• Manutenção preventiva – planejada e realizada de forma periódica, a manutenção 

preventiva deve ser entendida como a atividade principal de manutenção independente do tipo 

de empresa. A rigor, a manutenção preventiva é o coração das atividades de manutenção, pois 

envolvem tarefas que devem ser desenvolvidas sistematicamente, tais como as inspeções, 

reformas e trocas de peças. Sempre que for estabelecida a manutenção preventiva no ambiente 

organizacional esta deve ter caráter obrigatório para o bom andamento do serviço. 

Comparada com a manutenção corretiva, somente observando o custo de manutenção, a 

manutenção preventiva á mais onerosa, pois as peças têm que ser trocadas e os componentes 

têm que ser reformados antes de atingirem seus limites de vida útil. Conseqüentemente, a 

freqüência de ocorrência de falhas diminui, aumentando a disponibilidade dos equipamentos, 

instalações e sistemas, diminuindo também as interrupções inesperadas da produção. 

 Considerando os custos totais envolvidos com as paralisações em várias situações, a 

manutenção preventiva torna-se mais barata que a manutenção corretiva, pelo simples fato de 

deter o domínio das paradas dos equipamentos, instalações ou sistemas, ao invés de se sujeitar 

às paradas inesperadas ocasionadas por falhas. 
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• Manutenção preditiva – TAVARES (1996) observando que os estudos voltados para a 

confiabilidade têm recebido, nos últimos anos, a atenção de especialistas em diversos ramos 

de empresas que são ligados às atividades de manutenção. Analisou diversos trabalhos já 

desenvolvidos e outros em fase de desenvolvimento, visando a aplicação da manutenção 

preditiva ou manutenção previsiva, ou ainda controle preditivo de manutenção, objetivando 

executar a manutenção preventiva em equipamentos, instalações e sistemas, no momento 

exato em que eles interferem na confiabilidade dos mesmos.  

 O controle preditivo de manutenção é a capacidade de determinar o ponto ótimo para se 

realizar a manutenção preventiva em um determinado equipamento, instalação ou sistema, ou 

seja, o ponto em que a probabilidade de existência de falhas assume valores indesejáveis. A 

determinação desse ponto resulta em índices ideais de prevenção de falhas, tanto sob aspecto 

técnico quanto econômico, já que a intervenção no equipamento, instalação ou sistema não é 

feita durante o período em que ainda está em condições de prestar serviço, nem no período em 

que suas características de operação estão comprometidas.  

A manutenção preditiva possibilita otimizar a substituição das peças ou reforma dos 

componentes e estender ainda o intervalo de manutenção, permitindo assim realizar previsões 

quando a peça ou componente estarão próximos do seu limite de vida útil, XENOS (1996). 

As tarefas da manutenção preditiva devem fazer parte do planejamento da manutenção 

preventiva, pois a manutenção preditiva é mais uma maneira de inspecionar os equipamentos, 

instalações e sistemas em operação. Portanto, faz-se necessário entender com clareza que a 

manutenção preditiva é mais um elemento da manutenção preventiva. 

Atualmente, existem dezenas de técnicas de manutenção preditiva, algumas bastantes 

onerosas e sofisticadas. Entretanto, as empresas devem e podem praticar a manutenção 

preditiva, que é uma metodologia de manutenção bastante simples e eficaz e que produz 

ótimos resultados. Por exemplo, monitorando a vibração do equipamento pode-se prever o 

momento de troca dos rolamentos. É possível prever o momento de reformar componentes 

mecânicos analisando o óleo lubrificante. Todavia, ainda existem algumas limitações de 

tecnologia que não possibilita a adoção da manutenção preditiva para todos os tipos de 

componentes ou peças de um equipamento, instalação ou sistema.   

• Melhoria de equipamentos, instalações e sistemas – cabe ressaltar outro importante 

método de manutenção que é a melhoria – ou kaizen – dos equipamentos, instalações e 

sistemas. O kaizen significa realizar melhorias e tem sua origem no Japão. A utilização desta 
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palavra (kaizen), indica a natureza gradativa e contínua das melhorias. Dentro deste contexto, 

adotar o kaizen na manutenção dos equipamentos, instalações e sistemas significa melhorá-los 

gradativa e continuamente, superando as suas especificações originais de projeto. 

Por exemplo, quando da ocorrência de uma falha, onde, normalmente, os equipamentos 

retornam às suas condições de origem, busca-se promover a melhoria contínua dos 

equipamentos, instalações e sistemas, alterando inclusive, conforme necessário, o seu projeto, 

padrão de operação e manutenção. Para tal, faz-se necessária uma investigação exaustiva das 

causas fundamentais das falhas encontradas. Notadamente, este ainda é um dos pontos fracos 

da manutenção observada nas empresas brasileiras.   

• Prevenção de manutenção – são atividades promovidas e conduzidas juntamente com o 

fabricante, desde a fase de projeto do equipamento, instalação ou sistema, visando a redução 

do volume de serviços de manutenção que será exigido durante a sua operação ao longo do 

tempo. 

A filosofia da prevenção de manutenção tem seu pilar fundamental na retroalimentação 

de informações para o fabricante, que deve prevenir falhas e aumentar a sua mantenabilidade 

para os novos equipamentos, instalações e sistemas que serão produzidos e entregues ao 

mercado consumidor. 

BLANCHARD apud (XENOS), informa que 95% do volume de serviços de 

manutenção requeridos na fase de operação dos equipamentos devem ser definidos até a fase 

de projeto e desenvolvimento. Logo a prevenção de manutenção procura atuar 

preventivamente, enquanto o equipamento ou sistema estiver ainda na fase de projeto, onde é 

mais fácil e mais barato a análise, identificação e eliminação das causas potenciais de futuras 

falhas. 

 

3.2.4 Qualidade em Prestação de Serviços 

 
As empresas que desejam continuar operando no mundo moderno, onde o mercado a 

cada dia fica mais exigente, não podem prescindir de produzir bens e serviços com alto nível 

de qualidade. Ainda se encontram no Brasil e em outros países, consumidores que se 

acostumaram a conformar-se com a prestação de serviço de baixa qualidade. Este fenômeno é 

observado  tanto no setor público, como no setor privado. Segundo GIANESE & CORRÊA  
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(1996) em linhas gerais o brasileiro ainda não apresenta culturalmente vocação para prestar 

um bom serviço, como também para exigir um serviço de boa qualidade pelo qual se paga. 

Na maioria dos casos, a simultaneidade entre a produção e o consumo do serviço 

prestado exige dos colaboradores das empresas de serviços, além do conhecimento técnico, 

autonomia para gerir a prestação do serviço, decidindo com rapidez e a flexibilidade que lhe 

for requerida. Neste contexto, o comportamento organizacional pode ser explicado a partir do 

nível de conhecimento que os gestores têm sobre o conceito de qualidade em prestação de 

serviços (SICSÚ & MEDEIROS, 2003). 

São apontados ainda pelos autores GIANESE & CORRÊA (1996) alguns motivos como 

sendo responsáveis pela baixa qualidade generalizada na indústria de serviços: 

• Os trabalhadores são vistos como mão-de-obra temporária, merecedores de baixos 

níveis de atenção e tratamento gerencial para a motivação e treinamento; 

• Ênfase em baixar os custos e a busca equivocada por produtividade de recursos, 

chegando a provocar a degradação do nível de qualidade e personalização do atendimento; 

• Os clientes foram se acostumando com um nível pobre de serviços, não exercitam o 

hábito de exigir mais pelo que pagam. Estudos revelam que apenas  4% dos clientes 

insatisfeitos reclamam dos serviços; 

• Pouca concorrência verificada em grande quantidade de casos, principalmente quando 

se trata de serviços públicos, onde são ainda mais críticos por serem monopolistas em seus 

setores ou  regiões e não recebem pressão dos concorrentes; 

• Dificuldade na padronização dos serviços, em especial os intensivos em mão-de-obra, 

pela variedade de clientes (suas necessidades e desejos), de prestadores de serviço e de 

situações que, tipicamente, se verifica na rotina em casos reais; 

• Quando da oferta de pacote de serviços a qualidade é, normalmente, em grande parte 

intangível e de difícil medição e controle.  

 

3.2.4.1 Definindo qualidade total em serviços 

 
Qualidade em serviço postulada por ALBRECHT apud (LAS CASAS, 1997) é vista 

como a capacidade de solucionar problemas ou de fornecer benefícios, desde que está 

experiência possa satisfazer as necessidades e desejos apresentados pelos clientes. Ainda na 

visão do autor promover qualidade total em serviços é “uma situação na qual uma 
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organização fornece qualidade e serviços superiores a seus clientes, proprietários e 

funcionários”. Denota-se que esta definição extrapola o foco centrado apenas nos clientes 

externos, mostrando que a qualidade total em serviços engloba, além dos clientes, todos que 

estão interagindo de forma direta ou indireta na prestação do serviço, quais sejam 

empregados, gestores e proprietários.  

Outra definição de qualidade total é apresentada por GIANESE & CORRÊA (1996) e 

que está fundamentada em algumas considerações importantes para a prestação de serviços 

com capacidade de assegurar o nível da qualidade percebida pelo cliente: 

• Todos os participantes da organização podem contribuir para a qualidade final 

percebida pelo cliente; 

• Os custos relacionados com a qualidade devem ser analisados pela organização; 

• A competitividade é fruto do esforço bem dirigido para a obtenção da melhoria da 

qualidade; 

• Sempre existe uma forma de fazer melhor os produtos e serviços; 

• A construção da qualidade deve ocorrer ao longo do processo e não apenas ao final 

dele. 

 

3.2.4.2 Princípios de qualidade em prestação de serviços 

 
No mercado atual, um dos fatores principais para diferenciar uma empresa prestadora de 

serviços é oferecer qualidade notadamente superior a concorrência. A escolha feita pelos 

clientes dar-se-á através de análise criteriosa da qualidade dos serviços prestados, na medida 

em que eles conseguem o que querem, quando, onde e do modo que quiserem. SICSÚ & 

MEDEIROS (2003). 

O modelo das cinco falhas em prestação de serviços concebido pelos autores 

PARASURAMAN, ZEITHAML & BERRY apud SICSÚ & MEDEIROS (2003) busca 

evidenciar os principais requisitos para que um fornecedor de serviços possa atender a 

qualidade esperada pelos clientes. O modelo desenvolvido identifica as falhas causadoras de 

insucesso no momento da prestação de um serviço: 

• Percepção da empresa distorcida da expectativa do consumidor; 

• Diferença entre a percepção da empresa e as especificações da qualidade do serviço. A 

empresa pode não estabelecer padrões de qualidade ou não tê-los muito claro; 
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• Afastamento ente as especificações da qualidade do serviço e sua execução. O pessoal 

pode estar mal treinado ou sobrecarregado; 

• A execução do serviço diferente do que se comunica ao mercado. As expectativas do 

consumidor são afetadas pelas promessas feitas pelas comunicações do fornecedor de serviço; 

• Distância entre o serviço percebido e o esperado pelo cliente. 

Partindo-se da premissa de que o serviço prestado tem como fim um cliente 

consumidor, DENTON apud SICSÚ & MEDEIROS (2003) assinala doze princípios que se 

bem utilizados são capazes de ajudar as empresas a melhorar os serviços prestados, 

possibilitando desenvolver fidelidade nos clientes e a elevação nos lucros: 

• Aprimorar a visão gerencial; 

• Desenvolver nicho estratégico; 

• Demonstrar o apoio dado pela alta administração; 

• Entender qual é o negócio da empresa; 

• Utilizar na pratica os fundamentos operacionais; 

• Exercer o monitoramento do cliente através do entendimento e respeito; 

• Aplicar a tecnologia apropriada; 

• Analisar a necessidade de inovar; 

• Selecionar e contratar as pessoas certas; 

• Capacitar os colaboradores com base no perfil definido; 

• Definir os padrões, verificar o desempenho e tomar decisões; 

•  Estabelecer e comunicar os incentivos. 

 

3.2.5 Kaizen: melhoria continua 

 
A manutenção da qualidade e da produtividade em níveis aceitáveis no segmento de 

serviços, que possa tornar a empresa competitiva na busca de oportunidades no mercado, tem 

um dos seus pilares a utilização sistemática da filosofia do kaizen que segundo GHINATO 

(2002) significa melhoria incremental e contínua de uma atividade, focada na eliminação das 

perdas, de forma a agregar mais valor ao produto ou serviço, gerando um mínimo de 

investimento. 
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Ainda no estudo do kaizen, o autor identifica dois conjuntos de características marcantes 

para a sua utilização: características associadas à filosofia e às pessoas; características 

associadas aos métodos. 

3.2.5.1 Características do kaizen associadas à filosofia e às pessoas 

 
• Desenvolver as habilidades das pessoas para trabalharem eficientemente em grupo; 

• Promover a participação e envolvimento de todos; 

• Estimular a vontade de melhorar tudo em benefício de todos; 

• Alertar para o comprometimento e esforço contínuos; 

• Facultar o entendimento de que as coisas sempre podem ser melhores; 

• Fomentar a motivação para colher os pequenos ganhos decorrentes de mudanças 

incrementais; 

• Enfocar processo e não produto; 

• Estabelecer a cultura de pensar em longo prazo. 

 

3.2.5.2 Características do kaizen associadas aos métodos 

 

• Depende de avaliação contínua; 

• Função da disciplina; 

• Enfatizar o uso de documentação; 

• Padronizar a melhor solução e subseqüente melhoria do padrão; 

• Utilizar o gerenciamento visual; 

• Valorizar o gerenciamento do tempo. 

 

3.2.6 CRM – Customer Relationship Management 

 

 A necessidade premente de se conhecer melhor os clientes consumidores de um 

determinado segmento de negócio vem obrigando as empresas a praticarem O CRM ou o 

gerenciamento do relacionamento com clientes. Devido ao nível de especialização e atender 

grandes massas de clientes, o segmento de telecomunicações, no caso específico telefonia fixa 

também apresenta esta necessidade. Trata-se de uma ferramenta utilizada nos diversos níveis 
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de gestão integrada que visa: identificar quem é o cliente; conhecer todas as informações 

sobre ele em um monitor de computador, antes de atendê-lo; realizar atendimento 

personalizado; estratificar clientes e identificar novas oportunidades de negócios. 

 O dever de conquistar, manter, e servir a seus clientes, indica que uma empresa precisa 

conhecê-los intimamente. As empresas precisam conhecer extensivamente os padrões de 

consumo, canais preferenciais e as informações contidas nos históricos dos contatos com os 

seus clientes. No cenário atual, tais preocupações no âmbito empresarial passam a exigir das 

empresas a coleta e análise de dados que possibilite a obtenção de uma visão abrangente, 

coeza e centralizada de um cliente (GREENBERG, 2001). 

 

3.2.6.1 Definições de CRM 

 

THOMPSON apud (GREENBERG, 2001) aponta o CRM como a associação de 

software e serviços orientados para tornar a gestão das relações com os clientes mais eficazes, 

por todos os tipos de canais, diretos ou indiretos. 

A gestão do relacionamento com o cliente é vista como uma estratégia de negócios que 

busca selecionar e administrar os clientes, otimizando o valor a longo prazo. A adoção do 

CRM exige uma filosofia e cultura empresarial centradas no cliente que visam dar suporte aos 

processos eficazes de marketing, vendas e serviços.  

Na visão de FREI apud (GREENBERG, 2001), o CRM é a utilização sistemática de um 

conjunto de processos e tecnologias na gestão das relações com os clientes atuais e potenciais, 

e mais ainda com os parceiros da empresa, em setores como marketing, vendas e serviços, 

independente do canal de comunicação. O CRM busca otimizar a satisfação dos clientes e 

parceiros, a receita e a eficiência da empresa na construção de uma relação o mais forte 

possível em todos os níveis da organização. 

No entanto, a implementação de um sistema de CRM deve ser iniciada pela observação 

da validade de um sistema no atendimento de suas necessidades, onde algumas verdades 

fundamentais precisam ser apreciadas, salientadas e comunicadas, tais como: objetivo do 

negócio; definição de programas; planos departamentais e tecnologia.  

Na definição elaborada por (BROWN, 2001), o CRM não é tido como um conceito nem 

um projeto. Ela é apresentada como uma estratégia para realizar negócios que visa entender, 

antecipar e administrar as necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma determinada 
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organização. É um conjunto de diretrizes que definem as estratégias, processos, mudanças 

organizacionais e técnicas, que são utilizadas pelas empresas que desejam administrar melhor 

o seu empreendimento no tocante ao conhecimento do comportamento dos clientes. Implica 

no mapeamento, distribuição e uso das informações sobre o conhecimento dos clientes, 

através dos diversos pontos de contato, buscando o equilíbrio dos rendimentos e lucros, 

possibilitando assim o máximo de satisfação dos clientes. Para facilitar a compreensão a 

figura 3.7 mostra um modelo de gerenciamento estratégico do relacionamento com cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

Figura 3.7 – Gerenciamento Estratégico do Relacionamento com cliente 
(Fonte:Brown, 2001) 

 

3.2.6.2 Definindo o call center 

 

Para que o CRM funcione plenamente, faz-se necessária a implantação de uma estrutura 

mínima de call center que possa viabilizar a rotina do CRM no ambiente organizacional. Com 

o aparecimento dos call centers a prestação de serviços de telecomunicações vem sendo 

marcada muito fortemente. Verifica-se que a expansão do mercado de serviços telefônicos, 

associada ao atendimento da demanda com o aumento da oferta de novas linhas, e a 

digitalização dos dispositivos das centrais telefônicas que permitiram sua integração com 

redes de computadores, fazendo com que os antigos ambientes de dados e voz pudessem ser 

fundidos, contribuíram para sua proliferação.   
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Dentro deste contexto (DANTAS, 2002), define os call centers como centrais que 

processam atendimento a clientes, baseada em tecnologia de Computer and Telephone 

Integrated (CTI), com capacidade de combinar recursos telemáticos, ou seja, associação do 

telefone com a informática, concentrando todas as chamadas dos clientes de uma organização 

em um único local físico, objetivando maximizar a produtividade dos operadores, conquistar e 

fidelizar os clientes consumidores. 

Na abordagem de (MONTEIRO, 1997), o call center pode ser visto como um lugar de 

geração de negócios utilizando o telefone, a partir da combinação de banco de dados, sistema 

de distribuição automática e inteligente, integração de telefonia com a informática (CTI) e 

recursos humanos altamente qualificados com a missão de gerir e coordenar todos os canais 

de comunicação estabelecidos entre a empresa e os clientes.  

 

3.2.6.3 O call Center como canal de relacionamento  

 
No mundo dos negócios atual, não basta ter um serviço 0800 para atender a qualquer 

hora do dia. É necessário agregar valor na interação com os clientes de maneira uniforme e 

integrada, utilizando outros esforços de comunicação, para que a percepção da marca e a 

imagem da empresa não sejam comprometidas. É fundamental para o cliente que ele entenda 

o real interesse que a organização tem em atendê-lo, levantar as suas necessidades e desejos e 

tratar os problemas identificados tanto a nível corretivo como a preventivo. A empresa 

prestadora de serviços tem que ser vista como provedora de soluções para os seus clientes 

potenciais e clientes fies.    

Ainda estudando a relação da empresa com o cliente, (BRETZKE, 2000) lembra que a 

principal função do canal de relacionamento é promover o atendimento ao cliente em tempo 

real, utilizando qualquer meio disponibilizado: telefone, fax, internet ou quaisquer outro. O 

canal de relacionamento pode ser integrado às diversas funções do telemarketing, que se 

movimenta num fluxo integrado de ações, respeitando o ciclo de relacionamento do cliente 

com a empresa, que recebe orientação do data base marketing.  

O gerenciamento pleno do relacionamento com o cliente, estruturado pela estratégia de 

CRM, pode ser viabilizado pelas novas tecnologias de informatização de marketing. O uso 

intensivo e adequado de tecnologia é visto como um dos fatores importantes para transformar 

o Call Center num Canal de Relacionamento. 



Capítulo 3                                                                                                                             Fundamentação Teórica 

 
 
 

67

Os recursos humanos da organização são outro fator que pode agregar valor e gerar 

maior conveniência de compra e relacionamento, quando atua de forma estruturada e 

suportada pela tecnologia para obter amplo acesso às informações dos clientes, fazer os 

registros do relacionamento, facilitar o atendimento e viabilizar diversas atividades 

operacionais de rotina. Enfim, com a privatização do sistema de telecomunicações as 

empresas privadas passaram a operar em um ambiente de concorrência, o que exige um 

relacionamento estreito com os clientes, sobretudo, os clientes de grande porte que são 

exigentes e apresentam baixo nível de fidelidade. O gerenciamento estratégico do 

relacionamento com o cliente pode e deve ser a solução para a retenção e manutenção desses 

clientes.  

 

3.2.7 Estudo do Perfil de Chamadas 

 
A complementação do conceito de CRM com o estudo do perfil de chamadas possibilita 

a estratificação dos motivos que levam os clientes a entrarem em contato com o call center ou  

telemarketing de uma determinada empresa. O contato do atendente com o cliente durante a 

solicitação de um produto ou serviço é uma fonte de informação valiosa que não deve ser 

desperdiçada. O controle do número de ligações telefônicas recebidas facilita a empresa 

identificar as razões pelas quais os clientes buscam os seus serviços. 

 Os principais objetivos do Estudo do Perfil de Chamadas são: 

• Identificar os principais motivos que levam o cliente a se comunicar com a empresa e 

qual a freqüência e distribuição destes contatos; 

• Levantar oportunidades de melhoria e elaborar recomendações que otimizem os 

recursos disponíveis de pessoas, infra-estrutura e tecnologia; 

• Gerar planos de ação para a implantação destas recomendações e garantir a sua 

realização; 

• Prover insumos para a melhoria da capacitação dos atendentes de acordo com as 

demandas mais incidentes dos clientes. 
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Figura 3.8 – Ciclo do estudo do perfil de chamadas 
Fonte:Telemar (2001) 

 

3.2.8 Mapeamento do Fluxo de Valor 

 

O conhecimento pleno do processo produtivo e a capacidade de reagir às mudanças 

requeridas pelo mercado, facilita o gestor tomar decisões rápidas e confiáveis para atender  

tais necessidades. Segundo ROTHER & SHOOK (1998) o fluxo de valor é o conjunto de 

atividades ou ações desenvolvidas que agreguem ou não valor, durante o encaminhamento de 

um produto ou serviço através dos fluxos essenciais a sua produção. Nos momentos de 

tomada de decisão, o mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta fundamental para 

diagnosticar o estado atual de um processo produtivo de bens ou serviços e propor melhorias 

para o estado futuro. 

O mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta simples, baseada na utilização de 

papel e lápis, o que possibilita enxergar e entender o fluxo de material e de informações 

enquanto o produto caminha pelo fluxo de valor. Na concepção de ROTHER & SHOOK 

(1988) o mapeamento do fluxo de valor significa seguir a trilha da produção de um bem ou 

serviço, começando do consumidor até o fornecedor, a partir de um desenho que represente 

visualmente cada um dos processos no fluxo de material e informação. Em seguida, na 

medida em que as questões chave são formuladas, desenha-se um mapa com o estado futuro 

indicando como o valor deverá fluir, conforme figura 3,9 a seguir. 
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Figura 3.9 – Etapas do Mapeamento do Fluxo de Valor 

Fonte: Rother & Shook (1988) 
 

Em seguida, são elencadas por Rother & Shook um conjunto de razões, mostrando 

porque o mapeamento do fluxo de valor é uma ferramenta essencial: 

• Ajuda a visualizar, de forma simples, os processos individuais, tais como montagem, 

solda, etc.; 

• Ajuda a identificar os desperdícios. O mapeamento ajuda a identificar as fontes de 

desperdícios no fluxo de valor; 

• Oferece uma linguagem comum para trabalhar com os processos de manufatura; 

• Torna as decisões, sobre o fluxo, visíveis, possibilitando a discussão. De outro modo, 

muitos detalhes e decisões na fábrica só acontecem por omissão; 

• Reúne conceitos e técnicas enxutas, que ajudam a evitar a implementação de algumas 

técnicas isoladamente; 

• Estabelece a base de um plano de implementação; 

• Salienta a relação entre o fluxo de material e o fluxo de informação; 

• Trata-se de uma ferramenta qualitativa, que busca descrever em detalhes a maneira 

como a unidade produtiva deveria operar para criar o fluxo. 

 



Capítulo 3                                                                                                                             Fundamentação Teórica 

 
 
 

70

3.2.8.1 Fluxos de materiais e de informações  

 

Num sistema de produção de bens ou serviços, normalmente o que chama a atenção das 

pessoas é o fluxo de material. No entanto, existe outro fluxo não menos importante – o de 

informação – que indica para cada processo o que deve ser produzido ou o que deve fazer em 

seguida. A conclusão é que os fluxos de material e informação são complementares, sendo 

necessário o mapeamento de ambos para o perfeito conhecimento do estado atual e projeção 

do estado futuro. 

Verifica-se que na produção enxuta, o fluxo de informação recebe tratamento no mesmo 

nível de importância quanto o fluxo de material. A Toyota com seus fornecedores trabalham 

com os mesmos processos básicos de transformações utilizados pelos produtores em massa, 

tais como estamparia, solda ou montagem. No entanto, a Toyota  regula a produção de forma 

diferente, fazendo fluir as informações de tal maneira que um processo produtivo só será 

acionado quando o processo posterior solicitar. 

 

3.2.8.2 O Gerente do fluxo de valor  

 
A elaboração do desenho do fluxo de valor de um determinado bem ou serviço levará a 

pessoa encarregada desta tarefa a cruzar os limites departamentais existentes na organização. 

Normalmente, as empresas costumam se organizar por departamentos e funções, e não 

buscam trabalhar por fluxo de etapas que agreguem valor aos bens ou serviços. 

ROTHER & SHOOK (1998) admitem que, raramente, encontram, ao visitar uma 

unidade produtiva, uma pessoa que conheça o fluxo completo de material e informações de 

um bem ou serviço, todos os processos e a programação de cada um deles. A falta dessa 

pessoa implica que partes do fluxo não estarão atendidos – significando que áreas de 

processos individuais realizarão suas operações de modo ótimo dentro de suas óticas, não 

levando em consideração a importância do fluxo de valor para o resultado do produto. 

Para se eliminar tais isolamentos de funcionalidade, é necessária a presença de uma 

pessoa responsável pelo entendimento do fluxo de valor para se produzir bens ou serviços e 

por sua melhoria. Para ROTHER & SHOOK (1998), esta pessoa deve ser o gerente do fluxo 

de valor, e sugere ainda que ela se reporte ao gestor de maior autoridade na unidade 
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produtiva. Assim, eles terão conhecimento e poder para dar maior fluidez ao fluxo de 

informações e materiais. 

 

3.2.9 Estruturas Organizacionais 

 

Em qualquer que seja o segmento empresarial, a estrutura organizacional é que define a 

forma como as empresas ou departamentos se organizam para tocarem os seus negócios. 

Assim, determina as funções de cada setor da organização e os modos de colaboração entre as 

diversas área ou unidades. 

 Segundo HELLREIGEL apud (PRADO, 2000), o planejamento organizacional é “o 

processo de selecionar a estrutura e os sistemas formais de comunicação, divisão do trabalho, 

coordenação, controle, autoridade e responsabilidade necessárias para atingir os objetivos da 

organização”. 

Visando atender estas necessidades, as estruturas organizacionais mais utilizadas nas 

empresas são: funcional, por projetos e matricial.    

 

3.2.9.1 Estrutura organizacional funcional 

 
Na abordagem feita por PRADO (2000), a estrutura organizacional funcional é 

mundialmente utilizada por todas as empresas, para executar operações de rotina. Neste 

modelo de organização, cada diretoria, departamento ou divisão executa suas funções, 

sofrendo pouca interferência gerencial das outras áreas, ou seja, as relações são verticalizadas. 

É a estrutura mais antiga desenvolvida para facilitar as relações no ambiente de trabalho, 

como mostra a figura 3.10. 
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Figura 3.10 – Estrutura funcional 
Fonte:Prado (2000) 

 

3.2.9.2 Estrutura organizacional por projetos 

 
A maioria das empresas orientadas por projetos utiliza esta forma de organização, como 

as empresas especializadas em construção pesada, empresas que constroem e vendem grandes 

equipamentos, navios e aviões. 

Nesta forma de organização, aparece a figura do gerente do projeto, que conserva o 

cargo mesmo após a conclusão do projeto. O gerente possui total autoridade sobre o projeto, 

com o direito de requisitar recursos internos ou externos à organização. A sua equipe é 

formada com pessoas que se dedicam, unicamente, ao projeto, enquanto a ele designadas, não 

existindo problema de duplo comando. A equipe pode ser montada com elementos de diversas 

áreas funcionais da empresa, podendo retomar às suas funções anteriores, quando da 

conclusão do projeto ou ficarem à disposição de alguma outra gerência funcional. A figura 

3.11 a seguir mostra a organização por projeto. 
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Figura 3.11 – Organização por projeto 
(Fonte: Prado, 2000) 

 

3.2.9.3 Estrutura organizacional matricial 

 
Em muitas empresas, diversos departamentos têm necessidade de especialistas e de 

técnicos nas diferentes funções, e de coordenação através das linhas de produtos ou serviços.   

A necessidade de diligenciar o processo de reparo de terminais telefônicos como forma 

de melhorar os resultados, encontra, na estrutura organizacional matricial, solução para as 

questões relativas ao acompanhamento sistemático do mesmo. Na visão de TEIXEIRA 

(1998), a empresa, ao adotar a estrutura em matriz, está ampliando a capacidade da 

organização em selecionar e circular as informações necessárias para a tomada de decisões, na 

medida em que estabelece formalmente canais de comunicação horizontais (laterais), que 

visam complementar os canais verticais hierárquicos. A figura 3.12 mostra a estrutura 

matricial. 

Este tipo de estrutura apresenta as seguintes vantagens: 

• Melhorar o grau de flexibilidade, coordenação e comunicação; 

• Elevação da motivação e desenvolvimento dos gestores através das possibilidades de 

maior participação e conjugação das responsabilidades; 

• Substituição da burocracia pelo contato pessoal. 
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Figura 3.12 – Estrutura Matricial 

Fonte: Teixeira (1998) 
 
 

3.3 Principais Pontos Relevantes do Capítulo 

 
Neste capítulo, buscou-se, através da fundamentação teórica, estudar conceitos, 

definições e métodos de trabalho, que auxiliassem na formulação da proposta de melhoria do 

processo de reparo de terminais telefônicos apresentada no capítulo seis. 

Na primeira etapa, foram estudados alguns fatores que determinam a melhoria dos 

índices de produtividade empresarial, tais como perdas no sistema de produção, flexibilidade 

da mão-de-obra e multifuncionalidade, Sistema Toyota de Produção, kanban, lead time 

produtivo e indicadores de desempenho.  

A segunda etapa trabalhou-se as especificidades do segmento de negócio, objeto deste 

estudo, abordando definições, sistemas de produção de serviços, tipos de manutenção, 

qualidade em prestação de serviços, kaizen: melhoria contínua, gerenciamento do 

relacionamento com o cliente – CRM, estudo do perfil de chamadas e estruturas 

organizacionais, buscando-se, sempre, identificar as possibilidades de se obter ganhos de 

produtividade das empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR. 
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4. DELINEAMENTO DA PESQUISA  

 
Na solução de problemas, que envolvem uma necessidade imediata dos diferentes 

campos da atividade humana, a pesquisa aplicada apresenta uma extraordinária importância, 

oferecendo aos estudiosos as possibilidades de busca e obtenção de soluções para os mais 

variados tipos de questões encontradas no dia-a-dia. 

Segundo TRUJILLO apud (MARCONI & LAKATOS, 2002), o objetivo da pesquisa é 

buscar, reconhecer e explicar os fenômenos que ocorrem no mundo existencial. 

Buscando-se alcançar os objetivos traçados neste trabalho, foi realizada uma pesquisa 

aplicada com as empresas prestadoras de serviços de manutenção de redes de acesso da 

TELEMAR, que operaram na Região Metropolitana do Recife no período de março a agosto 

de 2003. 

Este capítulo apresentará uma descrição das empresas contratadas, a metodologia 

utilizada na pesquisa, os critérios validados para a determinação da população e da amostra e 

os demais procedimentos que nortearam a elaboração e a aplicação do questionário, 

instrumento utilizado na análise. 

 

4.1 Metodologia Adotada 

 
A definição do estudo foi feita com base nos tipos de pesquisa tratados por 

(VERGARA, 2000), que classifica em função de dois aspectos: quanto aos fins e quanto aos 

meios.  

Quanto aos fins, a pesquisa é aplicada devido a sua motivação ser fruto de uma 

necessidade de resolver um problema concreto, identificado com a grande renovação 

empresarial surgida com o advento do novo modelo de gestão exigido com a privatização do 

Sistema TELEBRÁS, que foi substituído pela TELEMAR. 

Quanto aos meios, a pesquisa apresenta-se como bibliográfica ou secundária e de 

campo. Bibliográfica, tendo em vista a necessidade de uma fundamentação teórica, onde se 

investigaram os seguintes temas: produtividade, competitividade, os tipos de manutenção, os 

serviços, a gestão do relacionamento com os clientes, entre outros. A pesquisa de campo está 

configurada, neste trabalho, em função da investigação ser realizada no local onde as 
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empresas estão instaladas, com a utilização de entrevistas e aplicação de questionários, 

objetivando poder, a partir dos resultados obtidos, elaborar uma proposta de melhoria do 

processo de reparo de terminais telefônicos, que possa garantir vantagens competitivas às 

empresas que se encontram no mercado e precisam rever seus processos produtivos de 

serviços. 

 

4.1.1 Identificação do Universo  

 
Na realização de uma pesquisa, as dificuldades de se colher informações, sobre um ou 

mais aspectos de um grupo grande ou numeroso, implica na necessidade de se investigar 

apenas uma fração dessa população ou universo. MARCONI & LAKATOS (2002) mostram 

que em uma pesquisa, o universo ou população é entendido como o conjunto de seres 

animados ou inanimados, ou seja, é o conjunto de elementos, que apresentam características 

comuns que serão objeto do estudo. 

A pesquisa realizada neste, trabalho, teve como universo as empresas de porte médio 

que prestam serviços de manutenção de redes de acesso da TELEMAR na Região 

Metropolitana do Recife.    

A população da pesquisa está distribuída por Gerência de Rede de Acesso (GRA), 

segundo a área geográfica Norte, Sul, Leste e Oeste, totalizando duas (02) empresas 

contratadas, com os números de acessos (terminais telefônicos), a área atendida com a 

percentagem (%) e seu porte, segundo a tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Áreas Geográficas de Atuação das Empresas 

  
Empresa GRA Nº de acessos Área atendida (%) Porte 

Reis Leste 160.000 22,17 Médio 

Oeste 210.645 29,18 

Sul 185.633 25,72 

 

Emrel 

 Norte 165.495 22,93 

 

Médio 

 

Total 721.773   

Fonte:Emre/Reis (2003) 
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4.1.2 Coleta de Dados 

 
A coleta de dados foi realizada através de levantamento de dados primários, obtidos 

diretamente com as pessoas entrevistadas. Na visão de MARCONI & LAKATOS (2002) as 

entrevistas apresentam três tipos, quais sejam: padronizada ou estruturada, despadronizada ou 

não estruturada e painel.   

Neste trabalho, utilizou-se a entrevista estruturada, aplicando formulários com 

perguntas abertas e fechadas.  VERGARA (2002) admite que o “formulário é um meio-termo 

entre questionário e entrevista. É apresentado por escrito, como no questionário, mas é você 

quem assinala as respostas que o respondente dá oralmente”. 

 

4.1.2.1 Instrumento de coleta de dados 

 
O formulário utilizado contém quarenta e duas questões, sendo quinze objetivas e vinte 

e sete abertas. Sua formulação está embasada no referencial teórico e foi concebido para 

alcançar os objetivos da pesquisa. O apêndice I mostra o formulário utilizado nesta pesquisa. 

A entrevista está dividida em cinco grupos de questões. O primeiro grupo tem o 

objetivo de identificar os dados gerais e institucionais, tais como: nome, endereço, área 

geográfica de atuação, número de acessos (terminais telefônicos), colaboradores, porte, fontes 

de atualização tecnológica, fontes de financiamento, tipo predominante de manutenção 

realizada e o custo médio com um reparo. 

O segundo grupo de questões foi desenvolvido com vistas a avaliar as preocupações das 

empresas prestadoras de serviços com a qualificação dos recursos humanos, que laboram no 

dia-a-dia neste ambiente. Busca-se conhecer: a forma de seleção da mão-de-obra, a formação 

escolar, o perfil de capacitação e o número de horas destinadas para treinamento dos 

colaboradores.  

O terceiro grupo de questões foi traçado para analisar os aspectos operacionais, e 

identificar as perdas de tempo ocasionadas pelo deslocamento médio por reparo executado, 

abastecimento de materiais dos operadores, abastecimento dos veículos, tempo de acesso ao 

despacho, tempo médio de acesso ao distribuidor geral (DG), tempo médio para liberar um 

reparo no exame de linhas e qual o tempo médio total de recuperação de um defeito. 

O quarto grupo de perguntas foi concebido para avaliar os resultados obtidos com os 

indicadores operacionais e de qualidade, a partir do número de reclamações geradas por mês, 
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taxa de reparo gerado a cada 100 acessos por mês, taxa de reparos repetidos em trinta dias, 

taxa de atendimento a reparo residencial, taxa e reparo não residencial, percentual de 

reclamações encerradas sem defeito por mês e produtividade por tipo de operadores. 

O quinto grupo de questões teve seu foco voltado para o relacionamento com os 

clientes, objetivando conhecer a existência de uma cartilha ou folheto que os oriente, se as 

paralisações programadas são comunicadas, com antecedência aos clientes, se após a 

recuperação da linha é realizado um teste para avaliar a qualidade do sinal e o nível de 

satisfação do cliente, em caso de impossibilidade de recuperação da linha, em data prevista, o 

cliente é informado de um novo prazo, qual o tratamento dado às reclamações encerradas sem 

defeito, qual o tratamento dado às reclamações repetidas em até trinta dias e após o 

encerramento das reclamações repetidas se é realizado um teste para avaliar a qualidade do 

sinal o nível de satisfação do cliente. 

 

4.1.2.2 Testes do instrumento de pesquisa 

 

Após a elaboração do instrumento de pesquisa, utiliza-se o teste preliminar ou pré-teste 

para checar a sua validade. MARCONI & LAKATOS (2002) mostram que tal procedimento 

consiste em testar o instrumento da pesquisa sobre uma pequena parte da população do 

universo ou da amostra a ser trabalhada. Esta fase deve anteceder a aplicação definitiva, a fim 

de evitar que a pesquisa obtenha um falso resultado. 

O objetivo, portanto, é a verificação das possibilidades de garantir resultados isentos de 

erros, podendo coletar informações seguras que possam produzir novos conhecimentos. Para 

que o estudo possa oferecer boas perspectivas científicas acerca dos resultados, algumas 

exigências devem ser observadas: fidelidade dos equipamentos que ofereça precisão e 

consistências dos testes; objetividade e validez das entrevistas e dos questionários ou 

formulários; critério de seleção da amostra. 

Neste contexto, a aplicação do pré-teste do formulário da pesquisa foi realizada no mês 

de junho de 2003, em 50% das empresas que foram pesquisadas posteriormente. Além do 

instrumento ter sido analisado de forma criteriosa pela empresa Marketing 2M e pelo 

Departamento de Engenharia de Produção da UFPE, foi também submetido à apreciação de 

alguns especialistas do setor de telecomunicações. Durante o período de concepção do 

instrumento de pesquisa, foram desenvolvidas seis versões do formulário, visando dar 
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amplitude ao objeto da pesquisa, promover melhorias contínuas tanto nos aspectos 

quantitativos quanto nos aspectos qualitativos.  

A aplicação do pré-teste, como também a análise do seu resultado serviu para melhorar 

a visão à cerca do sucesso da pesquisa, mesmo antes de sua aplicação plena nas demais 

empresas que foram entrevistadas.     

Ainda no período de aplicação do pré-teste, verificou-se a necessidade de corrigir e 

inserir mais algumas questões abertas e fechadas, visando complementar o formulário e 

oferecer maior amplitude ao instrumento de pesquisa, de forma que as perguntas essenciais 

não fossem esquecidas, o que comprometeria, o resultado do trabalho. 

 

4.1.2.3 A Aplicação do formulário 

 
A coleta dos dados é a fase da pesquisa que tem início com aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas que foram selecionadas previamente, a fim de levantar os dados 

previstos. MARCONI & LAKATOS (2002) reputa a coleta de dados como cansativa e toma, 

quase sempre, mais tempo do que foi esperado, solicitando do pesquisador paciência, 

perseverança e muito esforço pessoal, além de um bom preparo anterior e os devidos registro 

dos dados. 

Outro aspecto de grande relevância é a busca de um perfeito entrosamento entre as 

atividades organizacionais e administrativas com as científicas, que devem obedecer aos 

prazos determinados, orçamentos previstos e ao preparo do pessoal envolvido. Ênfase especial 

ainda é dada pelas autoras, a importância do planejamento que deve ser feito com brevidade, 

objetivando minimizar ou eliminar os desperdícios de tempo durante os trabalhos.   

Os questionários foram aplicados nos níveis gerenciais e operacionais das empresas, 

tomando-se por base a Gerência de Rede de Acesso (GRA). A pesquisa foi realizada a partir 

de entrevistas com os gerentes das áreas de manutenção de redes, gerentes de qualidade de 

serviço e operadores. Os dados coletados foram tabulados e interpretados, onde se extraíram 

os resultados e as conclusões para a proposta de melhoria do processo de reparo de terminais 

telefônicos.  
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4.2 Principais Pontos Relevantes do Capítulo   

 
Foram abordadas as metodologias da pesquisa, a identificação do universo trabalhado, o 

instrumento de coleta de dados, que no caso configura a própria pesquisa, detalhando o 

formulário que foi utilizado durante as entrevistas, os testes do instrumento de pesquisa e a 

aplicação do formulário, mostrando a forma como as entrevistas foram realizadas. 

O material levantado e tabulado, nesta etapa da pesquisa, servirá para análise e 

interpretação dos dados que serão utilizados no capítulo cinco.  
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 
Neste capítulo, será apresentada a análise dos resultados obtidos com a tabulação e 

interpretação dos dados coletados durante a pesquisa, que teve como objetivo estudar a 

produtividade das empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR. Buscou-

se aprofundar o conhecimento do processo de reparo de terminais telefônico, observando as 

atividades desenvolvidas em cada posto de trabalho, desde a abertura do BD até o seu 

fechamento. 

Considerando que as empresas utilizam o mesmo processo de reparo de terminais 

telefônicos, para homogenizar a análise dos resultados, serão trabalhados apenas o GRA 

Leste e o GRA Norte, respectivamente, mantidos pela Empresa Reis Telecomunicações e a 

EMREL Empresa de Redes Ltda, já que as duas áreas escolhidas apresentam números 

semelhantes de acessos. O GRA Leste 160.000 acessos e o GRA Norte 165.495 acessos.  

 Com relação à topologia, o GRA Leste apresenta concentração de rede vertical nas 

estações telefônicas de Santo Antônio e Boa Vista, semelhante ao GRA Sul com a rede 

vertical concentrada nas estações telefônicas de Boa Viagem, Setúbal, Piedade e Candeias. 

A concentração de rede vertical facilita a remoção do defeito pelo operador. Entretanto, 

nestes casos, geralmente, não existe fluidez no trânsito, dificultando o deslocamento do 

operador durante o processo de reparação de terminais telefônicos. 

 O GRA Norte é fortemente marcado por uma topologia de rede horizontal, 

assemelhando-se ao GRA Oeste, que também apresenta topologia horizontal da rede. Os 

GRA´S Norte e Oeste estão inseridos em áreas com morros e barreiras, que dificultam o 

deslocamento e o acesso dos operadores à rede externa e ao estabelecimento ou residência 

do cliente para a recuperação do terminal telefônico. 

 

5.1 Análise Geral  

 
Conforme o capítulo anterior, a pesquisa foi dirigida a um universo de duas (02) 

empresas distribuídas, geograficamente, em função da sua área de atuação. A amostra 

pesquisada representou 100% da população. Foram aplicados quatro questionários nos 
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níveis gerenciais, um por Gerência de Rede de Acesso (GRA) e quarenta entrevistas no 

nível operacional, dez por GRA, buscando-se identificar as dificuldades vividas pelos 

operadores em sua rotina de trabalho. 

 

5.1.1 Análise dos Dados Gerais e Institucionais 

 
Nesta etapa foram analisados os dados gerais e institucionais das empresas envolvidas 

com o processo de manutenção de rede de acesso da TELEMAR. 

Os resultados obtidos indicaram que a principal fonte de atualização tecnológica das 

empresas fica sob a responsabilidade da própria TELEMAR, que repassa todas as 

informações pertinentes ao caso, buscando manter as contratadas em dia com o que existe 

de inovação no mercado.  

No tocante às fontes de financiamento, a pesquisa mostrou que os investimentos com 

a implantação e manutenção dos empreendimentos fica por conta das empresas, que 

utilizam recursos financeiros próprios para garantir a sua sobrevivência no mercado, não 

utilizando injeção de capital externo oriundos de bancos do governo ou privados. 

A manutenção predominante é a corretiva em todas as empresas, o que implica na 

existência de altos custos operacionais, devido à falta de uma manutenção preventiva 

sistemática, que pudesse controlar e minimizar os custos com a manutenção corretiva. 

Apesar da predominância da manutenção corretiva, existe um plano de manutenção 

preventiva voltado para atendimento às áreas que apresentam maior índice de defeitos. O  

parâmetro para disparar a manutenção preventiva em determinada área é um volume de 

reclamações superior a 2% ao mês. Verifica-se, nestes casos, que o problema já está 

configurado e, que a manutenção preventiva tem um caráter corretivo, pois só é disparada, 

quando o termômetro atinge a casa dos 2% de defeito, prejudicando assim o indicador de 

qualidade (FCL2 taxa de reclamação por cada 100 acessos).  

O custo médio direto com um reparo varia entre as diferentes Gerências de Rede de 

Acesso (GRA) ou área geográfica, onde as empresas contratadas atuam. A diferença é fruto 

do esforço realizado pelos Operadores de Serviços a Clientes (OSC), que varia em função 

das peculiaridades apresentadas em cada área da rede trabalhada tais como: tempo de 

deslocamento do OSC entre os diversos equipamentos da rede para realização do serviço de 
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reparo telefônico, fluxo de veículos provocando engarrafamentos, dificuldades de acesso ao 

endereço do cliente, topologia da rede (desenho da rede) e envelhecimento da rede que 

contribui para a má qualidade do serviço prestado e dificulta a recuperação, aumentando o 

tempo de reparação. O custo médio com um reparo no GRA Norte é igual a R$ 26,76 (vinte 

e seis reais e setenta e seis centavos), no GRA Leste o custo é igual a R$ 26,28 (vinte e seis 

reais e vinte e oito centavos).                    

 

5.1.2 Análise da Mão-de-obra 

 
Ao longo dos anos, o tratamento criterioso da mão-de-obra tem sido determinante na 

identificação e solução de problemas no âmbito operacional das empresas.  Nesta seção 

serão analisados alguns fatores relativos a mão-de-obra utilizada na manutenção de rede de 

acesso que se bem observados promoverá a melhoria da produtividade e da gestão do 

relacionamento com os clientes do serviço de telecomunicações. 

Verificou-se com a pesquisa que a seleção e contratação da mão-de-obra é realizada 

pelas próprias empresas prestadoras de serviços, que são especialistas em engenharia de 

manutenção de redes. É possível que em função da especialização das empresas este 

procedimento possa contribuir para a admissão de mão-de-obra não qualificada plenamente 

para lidar diretamente com clientes de alto nível de exigência, como é o caso dos clientes 

do serviço de telecomunicações na sua maioria. 

 O nível de escolaridade para a função é fundamental e médio, quando o desejável 

deveria ser a formação técnica, oriunda do CEFET, antiga Escola Técnica Federal. Como o 

salário também não é atrativo, os técnicos recém-formados e os antigos não se interessam 

em trabalhar neste tipo de atividade, deixando o mercado livre para as pessoas com inferior 

nível de formação profissional. 

 A capacitação da mão-de-obra em todas as empresas é feita em serviço, deixando de  

utilizar o treinamento formal em sala de aula que promove a melhoria do nível de 

aprendizagem como também motiva a mão-de-obra envolvida, tornando a capacitação mais 

rica e valorosa. 

O número de horas utilizadas para treinamento também está abaixo da média nacional 

que é de 42 horas/homem/ano. As empresas não utilizam as instituições de apoio como as 
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empresas do Sistema “S” (SEBRAE, SENAC, SENAI) para auxiliar nestas tarefas tão 

importantes como é o caso da capacitação e do treinamento. 

Não existe nenhum programa motivacional que trabalhe a valorização e a auto-estima 

da mão-de-obra e, por outro lado, como já foi dito, os salários também não são atrativos.  

Por fim, a associação da falta de programas motivacionais com baixos salários pode 

ocasionar a desmotivação dos operadores que além de função técnica, também se 

relacionam com pessoas de outros postos de trabalho e, em especial, com os clientes 

durante o processo de reparo de terminais telefônicos. 

 

5.1.3 Perdas Mapeadas no Processo de Reparo  

 
Nesta seção, serão apresentadas e definidas as sete principais perdas mapeadas no 

processo de reparo de terminais telefônicos da Região Metropolitana do Recife. 

A tabela 5.1 a seguir quantifica as perdas identificadas no período de março a agosto 

de 2003, que traduz os desperdícios de tempo, eleva os custos operacionais e reduz os 

níveis de produtividade das empresas prestadoras de serviços de manutenção rede de 

acesso. 

 

5.1.3.1 Perdas por deslocamento 

 

É o desperdício de tempo oriundo do deslocamento do OSC ou do ORA entre os 

diversos equipamentos da rede  externa e a residência do cliente e que não agrega valor ao 

serviço prestado.  

 

5.1.3.2 Perdas por abastecimento 

 

Foram identificados dois tipos de perdas por abastecimento no processo de reparo de 

terminais telefônicos:  
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• Perdas por abastecimento de materiais utilizados na rede – é o tempo desperdiçado 

com o abastecimento dos materiais que são utilizados no reparo do terminal telefônico pelo 

OSC. O abastecimento dos materiais de rede é realizado durante o horário de expediente; 

• Perdas por abastecimento de combustível – é o tempo dissipado com o 

abastecimento do veículo utilizado pelo OSC. O abastecimento do combustível também é 

feito no horário do expediente de trabalho das empresas. No caso da EMREL o 

abastecimento é feito duas vezes por semana e na Reis Telecomunicações o abastecimento 

é realizado três vezes por quinzena. 

 

5.1.3.3 Perdas por espera 

 

A pesquisa também identificou dois tipos de perdas por espera na rotina de 

manutenção de rede de acesso das empresas contratadas: 

• Perdas por espera para acessar o distribuidor geral (DG) – é o tempo gasto pelo OSC 

ou ORA, esperando para ser atendido pelo operador do DG; 

• Perdas por espera para acessar o despacho – é o desperdício de tempo, onde o OSC 

ou ORA fica esperando para ser atendido pelo operador do despacho de linha e cabos. 

 

5.1.3.4 Perdas por reclamação sem defeito 

 

É o resultado da abertura de um bilhete de defeito (BD) sem a caracterização do 

problema pelo operador do call center e o cliente no momento da reclamação. Todos os 

postos de trabalho são acionados, indevidamente, e no final não existe um defeito efetivo na 

linha reclamada. 

 

5.1.3.5 Perdas por reclamação repetida 

 

É o desperdício de tempo resultante da realização de um novo serviço que não agrega 

valor, e que foi exigido com a abertura de uma nova reclamação (novo BD). Trata-se de um 
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retrabalho para corrigir um problema que não foi resolvido com a última reclamação feita 

pelo cliente num período anterior menor que trinta dias. 

 
Tabela 5.1 – Tipos de Perdas por GRA 

Perdas Identificadas no Processo de Reparo por GRA  
Perdas casusados por Norte Leste 

Deslocamento do OSC 20 minutos 20 minutos 
Abastecimento de materiais 4 minutos 10 minutos 
Abastecimento de veículos 12 minutos 10 minutos 
Espera por acesso ao DG 9 minutos 5 minutos 
Espera por acesso ao despacho 14 minutos 14 minutos 
Reclamação sem defeito 173 BD´s/dia 125 BD´s/dia 
Reclamação repetida  13 BD´s/dia 4BD´s/dia 

Fonte:  Emrel/Reis (2003) 
 

5.1.4 Indicadores de Qualidade 

 
Os indicadores de qualidade têm como função básica permitir aos gestores 

acompanhar o desenvolvimento e os resultados das ações tomadas, avaliar os desvios entre 

os valores planejados e o realizado. 

Nesta seção, será mostrada a evolução dos indicadores de qualidade mais relevantes 

para a avaliação do desempenho das empresas prestadoras de serviços de manutenção de 

rede de acesso da TELEMAR no período de março a agosto de 2003.   

As metas definidas pela TELEMAR variam ao longo do período devido às 

dificuldades encontradas em cada GRA, e também são considerados os aspectos sazonais 

como chuvas, por exemplo, que dificultam a rotina operacional de manutenção da rede de 

acesso: 

• O indicador FCL2 – taxa de reparo por cada 100 acessos, indica através de um 

número absoluto a quantidade de defeitos que foram registrados pelos clientes durante o 

período em estudo. Quanto menor for a quantidade de defeitos registrados, melhor será o 

desempenho da empresa prestadora de serviços contratada pela TELEMAR. Conforme a 

figura 5.1 abaixo, no período em questão todas as empresa atingiram as metas estabelecidas 

pela TELEMAR. 
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Figura 5.1 – FCL-2 [Taxa (%)  de reparo por cada 100 acessos por GRA] 
Fonte: Emrel/Reis (2003) 

 

• QTC2 – taxa de reclamações repetidas em 30 dias. Este indicador avalia a qualidade 

do reparo realizado pela contratada, observando a reincidência de novo defeito num período 

de 30 dias. A análise realizada no período de março a agosto de 2003 demonstra que apenas 

o GRA Leste, que é mantido pela empresa Reis Telecomunicações alcançou as metas 

definidas pela contratante. O GRA Norte, que é mantido pela empresa EMREL nos meses 

de junho e julho, ficou fora dos padrões estabelecidos pela TELEMAR. Para este indicador, 

os valores realizados no mês devem ser iguais ou inferior as metas, conforme figura 5.2. 
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Figura 5.2 – QTC-2 [Taxa (%) de reclamações repetidas em até 30 dias por GRA] 
Fonte: Emrel/Reis (2003) 

 

• QTC3-R – taxa de atendimento a reparo R, avalia a taxa de reparos atendidos dentro 

do prazo previsto pela TELEMAR. No caso dos terminais telefônicos residenciais (R), o 

prazo de atendimento é de vinte e quatro horas.   

No período analisado de março a agosto de 2003, as empresas alcançaram os 

objetivos traçados pela contratante, conforme a figura 5.3. 
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Figura 5.3 – QTC3-R[ Taxa (%) de atendimento a reparo R por GRA] 
Fonte: Emrel/Reis (2003) 

 

• QTC3-NR – taxa de atendimento a reparo NR, avalia a quantidade de reparos 

atendidos dentro do prazo previsto pela TELEMAR. Para os terminais telefônicos 

comerciais (NR), o prazo de atendimento é de doze horas.   

Conforme a figura abaixo 5.4, a pesquisa realizada no período de março a agosto de 

2003, demonstra que as empresas alcançaram as metas definidas pela TELEMAR. 
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Figura 5.4 – QTC-3 NR – [Taxa (%) de atendimento a reparo NR por GRA] 
Fonte: Emrel/Reis (2003) 

 

5.1.5 Análise do Relacionamento com o Cliente 

 
No mundo moderno, o sucesso empresarial não depende apenas de produzir bens ou 

serviços de boa qualidade, atender aos cinco objetivos de desempenho como: rapidez, 

flexibilidade, confiabilidade, qualidade e custos passaram a ser obrigação das empresas. 

Além destas premissas básicas, o gerenciamento do relacionamento com o cliente tem  

importância vital para a manutenção da empresa neste mercado de concorrência acirrada. 

Esta etapa visa analisar alguns aspectos do relacionamento entre as empresas 

contratadas, contratante e os clientes durante o processo de reparo de terminais telefônicos. 

A pesquisa indicou que não existe a gestão do relacionamento com o cliente, com  CRM    

formal, dirigido para estabelecer e estreitar o relacionamento com o cliente, através da 

melhoria do nível de satisfação do mesmo. A inexistência do CRM significa que existe a 

necessidade de melhorias no relacionamento atual mantido com os clientes da TELEMAR. 

Por exemplo, a falta de divulgação de um instrumento (cartilha ou folheto) que 

oriente os clientes durante a formulação da solicitação de reparo do terminal telefônico, 

através do call center, implica na abertura de reclamações sem defeito e reclamações 

repetidas, mobilizando, indevidamente, todos os postos do processo de reparo sem  
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resultado. Nestes casos, os terminais não apresentam defeito, prejudicam os indicadores de 

qualidade e elevam os custos operacionais das empresas prestadoras de serviço contratadas 

pela TELEMAR e deixam os clientes insatisfeitos.  

As paralisações programadas são comunicadas, com antecedência, aos clientes apenas 

por uma das empresas pesquisadas, prejudicando o indicador FCL2 (taxa de reclamação por 

cada 100 acessos). Como os clientes não são informados em tempo hábil, ligam para o call 

center e registram reclamações indevidas, gerando custos operacionais desnecessários, em 

virtude da área está sofrendo ação de uma  manutenção programada.  

Além de garantir o indicador qualidade, as informações dadas em tempo hábil, 

estreita o relacionamento com os clientes, melhora a credibilidade e a imagem da 

TELEMAR e evita a geração de reclamações (BD´S) sem defeito. 

Todas as empresas pesquisadas informaram que, após a recuperação da linha, é 

realizado um teste de avaliação da qualidade do sinal (comunicação) do terminal telefônico, 

levantando também o nível de satisfação do cliente, o que estabelece um bom 

relacionamento fortalece a imagem da TELEMAR junto ao mercado.  

Na impossibilidade de recuperar o terminal telefônico no prazo estabelecido pelo call 

center, as empresas prestadoras de serviço informam aos clientes o novo prazo para reparar 

a linha. Esta iniciativa diminui o número de clientes voltando a ligar para call center em 

busca de uma solução para o problema apresentado em sua linha telefônica, evita assim o 

congestionamento do tráfego gerado por ligações indevidas para o call center, como 

também é mais uma ação positiva que contribui para a melhoria do relacionamento com os 

clientes.  

O indicador QTC2 (taxa de reclamações repetidas em até 30 dias) indica a não 

qualidade do último reparo realizado no terminal telefônico recuperado. O retrabalho 

exigido com a nova solicitação de reparo, além de desgastar a imagem da Telemar também 

produz o desperdício de tempo, elevando os custos operacionais das empresas prestadoras 

de serviço contratadas pela TELEMAR. 

Buscando dar uma solução definitiva aos BD´S gerados com as reclamações 

repetidas, melhorar o relacionamento com os clientes e baixar os custos operacionais, as 

empresas prestadoras de serviço contratadas pela TELEMAR, adotaram um tratamento 

diferenciado como forma de solução para tais casos.  
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As prestadoras de serviço contratadas pela TELEMAR passaram a inspecionar 

(realizar auditoria) acurada em todos os pontos críticos da rede. O processo de auditagem 

que era realizado apenas em uma amostra de reclamações repetidas, progressivamente 

atingiu 100% dessas reclamações, visando diagnosticar e eliminar as causas dos defeitos 

repetidos que são promotores de insatisfação dos clientes e da empresa contratante. Após a 

execução dos serviços de reparo, são realizados testes de avaliação da qualidade do sinal 

(comunicação telefônica) e a satisfação dos clientes. 

 

5.2 O Processo de Reparo Atual  

 
O domínio do processo de reparo atual depende do conhecimento dos conceitos, da 

estrutura organizacional e do modelo de gestão adotado pelas empresas contratadas para 

manter a rede de acesso da TELEMAR. 

Esta seção, analisará as macro-funções do processo de reparo atual, os limites de 

atuação das empresas contratadas para gerir as diversas etapas do processo de reparo, a 

linha do tempo para atendimento de uma solicitação de reparo, e por fim o mapeamento das 

perdas no processo de reparo atual.. 

 

5.2.1 Macrofunções do Processo de Reparo Atual 

 
Para uma melhor compreensão do processo de reparo atual, serão abordadas, nesta 

seção, as macrofunções com suas respectivas atividades, conforme a figura 5.5, onde 

podem ser vistas as principais atividades desenvolvidas nos diversos postos de trabalho 

componentes do processo de reparo atual: 

• Posto de atendimento – o atendimento ao cliente inicia-se pelo call center, onde o 

operador o atende, realiza uma entrevista levantando dados sobre o estado do terminal 

telefônico e abre um bilhete de defeito (BD) em meio magnético; 

• Posto de exame de linhas – realiza uma entrevista de diagnóstico do defeito em 

contato direto com o cliente, executa testes elétricos para analisar os parâmetros de 

qualidade da linha e encaminha o BD para o próximo posto de execução; 



Capítulo 5                                                                                                                          Análise dos Resultados 

 
 
 

93

• Posto distribuidor geral (DG) – realiza testes elétricos a pedido do OSC para avaliar 

a qualidade da linha entre o DG e o armário de distribuição ou entre o DG e a residência do 

cliente; 

•  Posto de despacho de linhas e cabos – programa o despacho BD e repassa de acordo 

com o tipo de defeito para o operador de serviços a clientes (OSC) ou para o operador de 

rede de acesso (ORA), controla os prazos de execução do reparo e encerra os BD´S 

executados pelos operadores; 

• Posto de execução de reparo (OSC) – o operador de serviço a clientes executa o 

reparo da linha em campo e realiza um teste final com o DG da casa do cliente. Caso a 

linha esteja dentro dos parâmetros elétricos de qualidade, liga para o despacho e encerra o 

BD. Caso o defeito na rede persista, o despacho encaminha o BD para o operador de rede 

de acesso (ORA); 

• Posto de execução de reparo (ORA) – o operador de rede de acesso (rede de cabos) 

executa em campo o reparo do cabo com defeito, realiza testes elétricos com o DG e liga 

para o despacho encerrar o BD, caso o terminal telefônico apresente ainda defeito de 

equipamento, encaminha o BD para a gerência da planta interna; 

• Posto de execução da planta interna – executa o reparo, testa a linha e encerra o BD. 

Com o encerramento do BD todos os registros realizados durante o processo de 

recuperação do terminal telefônico ficam arquivados, e passam a alimentar o histórico de 

defeitos do terminal telefônico em questão para futuras decisões gerenciais.  
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Figura 5.5 – Fluxo do processo de reparo atual 
Fonte: Emrel/Reis(2003) 

5.2.2 A Gestão do Processo de Reparo Atual 

 
A gestão do processo de reparo atual é composta de três conjuntos de ações 

gerenciais distintas e ligadas entre si através de uma estreita relação de interdependência. É 

este conjunto de ações gerenciais que operacionalizam a rotina do processo de reparo de 

terminais telefônicos da Região Metropolitana do Grande Recife, quais sejam: gestão do 

atendimento, gestão da planta externa e gestão da planta interna. 

A gestão do atendimento volta-se para as atividades pertinentes ao call center e a 

relação com o cliente. 

Os postos de trabalho: exame de linhas, distribuidor geral, despacho de linhas e cabos 

e execução dos OSC´S e ORA´S são coordenados pela gestão da planta externa.  

 O conjunto dos equipamentos internos, tais como energia, comutação e transmissão 

são submetidas à gestão da planta interna. 

 Para complementar o entendimento do processo de reparo atual, a figura 5.1 mostra a 

linha do tempo, que representa o atravessamento do processo de reparo, tempo de 

atendimento ao reparo ou lead time do atendimento à solicitação do cliente. 
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5.2.3 Mapeamento das Perdas de Tempo do Processo de Reparo Atual 

 
O estudo do processo de reparo atual identificou perdas de tempo nas operações 

realizadas, desde a abertura do bilhete de defeito ao nível do call center até o encerramento 

do mesmo pelo OSC em contato com o despacho de linhas e cabos. 

  Nesta seção, serão apresentados os mapas com as perdas de tempo das empresas 

Reis Telecomunicações e da EMREL, a partir de um diagrama simples que representa as 

ações desenvolvidas nos diversos postos de trabalho. 

 

5.2.3.1 Mapeamento das perdas de tempo do processo de reparo atual do GRA Leste  

 
O mapa das perdas de tempo do GRA Leste pode ser visualizado a partir das 

macrofunções, que indicam o sentido do fluxo do BD ao longo dos postos de trabalho.  

As perdas foram classificadas, segundo o fluxo de BD, no processo de reparo de 

terminais telefônicos. Observa-se, também a linha das perdas de tempo com um total de 59’ 

(cinqüenta e nove minutos), que representa o somatório das perdas mapeadas no processo 

de reparo, quais sejam: perdas por deslocamento do OSC (20 minutos), perdas por 

abastecimento de materiais de rede (10 minutos), perdas por abastecimento de veículos (10 

minutos), perdas por espera para acessar o DG (5 minutos), perdas por espera por acesso ao 

despacho e programação (14 minutos), conforme a figura 5.6. 
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Figura 5.6 – Mapeamento das perdas de tempo do GRA Leste 
Fonte:Reis (2003) 

 

5.2.3.2 Mapeamento das perdas de tempo do processo de reparo atual do GRA Norte  

 
O resultado do mapeamento das perdas de tempo do GRA Norte também pode ser 

visualizado a partir das macrofunções, que indicam o sentido do fluxo do BD ao longo dos 

postos de trabalho.  

A classificação das perdas foi feita, segundo o fluxo de BD, no processo de reparo de 

terminais telefônicos. Observa-se também a linha das perdas de tempo com um total de 59’ 

(cinqüenta e nove minutos), que representa o somatório das perdas mapeadas no processo 

de reparo, quais sejam: perdas por deslocamento do OSC (20 minutos), perdas por 

abastecimento de materiais de rede (4 minutos), perdas por abastecimento de veículos     

(12 minutos), perdas por espera para acessar o DG (9 minutos), perdas por espera por 

acesso ao despacho e programação (14 minutos), conforme a figura 5.7 a seguir. 
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Figura 5.7 – Mapeamento das perdas de tempo do GRA Norte 
  Fonte:Emrel(2003) 

 

5.3 Análise e Comparação das Principais Perdas 

 
Após o estudo do processo de reparo atual, nesta seção, serão analisadas as principais 

perdas mapeadas no processo de reparo de terminais telefônicos nos GRA´S Norte e Leste, 

que geraram desperdícios, elevaram os custos operacionais e não agregaram valor aos 

serviços prestados aos clientes da TELEMAR.  

 

5.3.1 Análise das Principais Perdas de Tempo no GRA Norte 

 

 Durante o processo de abertura até o encerramento de um BD, verificou-se que, 

diariamente, no GRA Norte existe um total de desperdício de tempo igual a 3.053 minutos, 

deixando de realizar 12,12 reparos/dia. Considerando-se que no GRA Norte o custo médio 

de reparo é de R$ 26,76 com a operação realizada em 26 dias/mês, as perdas com 

deslocamento do OSC, espera para acessar o DG e espera para acessar o Despacho geraram 

impactos financeiros da ordem de R$ 8.432,61/mês, conforme a tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 – Impactos financeiros com as perdas no GRA Norte 

Impactos Financeiros com Perdas 
GRA Norte  

Tipos de Perdas  
OSC 

Perdas de
tempo 

(minutos)

Desperdício 
Total 

(minutos) 

Reparos 
não 

realizados

Custo/dia 
R$ 

Custo/mês  
R$ 

Deslocamento  71 20 1420 5,63 150,66 3.917,16 

Acesso ao DG 71 9 639 2,54 67,97 1.767,22 

Acesso ao Despacho 71 14 994 3,94 105,43 2.741,18 

Totais 71 43 3053 12,12 324,33 8.432,61 

Fonte: Emrel, 2003 

 

5.3.2 Análise das Principais Perdas de Tempo no GRA Leste 

 

 Observou-se também que no GRA Leste, durante o processo de abertura até o 

encerramento de um BD, diariamente existe um desperdício de tempo igual a 2.301 

minutos, que impede a realização de 9,09 reparos/dia. Considerando-se que no GRA Leste 

o custo médio de reparo é de R$ 26,28, com a operação realizada em 26 dias/mês, as perdas 

com deslocamento do OSC, espera para acessar o DG e espera para acessar o Despacho 

geraram impactos financeiros da ordem de R$ 6.210,88/mês, conforme a tabela 5.3. 

 
Tabela 5.3 – Impactos financeiros com as perdas no GRA Leste 

Impactos Financeiros com Perdas 
GRA Leste  

Tipos de Perdas  
OSC 

Perdas de
tempo 

(minutos)

Desperdício 
total 

(minutos) 

Reparos 
 não 

realizados 

Custo/dia 
R$ 

Custo/mês 
R$ 

Deslocamento  59 20 1180 4,66 122,46 3.183,96 

Acesso ao DG 59 5 295 1,17 30,75 799,50 

Acesso ao Despacho 59 14 826 3,26 85,67 2.227,42 

Totais 59 39 2301 9,09 238,88 6.210,88 

Fonte: Reis, 2003 
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5.3.3 Comparando as Perdas com Reclamações Repetidas 

 
A evolução das reclamações repetidas no período de março a agosto de 2003, 

demonstra que as empresas EMREL e Reis Telecomunicações acumularam um montante 

de 2.308 (duas mil trezentas e oito) reclamações repetidas. A empresa EMREL responsável 

pelo GRA Norte participou com 76,04%, totalizando 1.755 (um mil setecentos e cinqüenta 

e cinco) reclamações repetidas, enquanto a Reis Telecomunicações responsável pelo GRA 

Leste participou com 23,96% que somou 553 (quinhentas e cinqüenta e três) reclamações 

repetidas, segundo a figura 5.8 abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Figura 5.8 – Evolução das reclamações repetidas por GRA 

Fonte:Emrel/Reis (2003) 
 

5.3.4 Comparando as Perdas com Reclamações sem Defeito 

 
No mesmo período no GRA Norte, foram geradas 45.110 (quarenta e cinco mil cento 

e dez) reclamações das quais 23.066 (vinte e três mil e sessenta e seis) reclamações não 

apresentaram defeito, representando 51,13% de reclamações sem defeito. Para o GRA 

Leste, foram geradas 29.380 (vinte e nove mil trezentas e oitenta) reclamações, com 16.585 

(dezesseis mil quinhentos e oitenta e cinco) reclamações sem defeito, representando uma 

participação de 56,45% de reclamações sem defeito, acarretando uma sobrecarga de 39.651 
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(trinta e nove mil seiscentos e cinqüenta e uma) reclamações sem defeito, elevando assim 

os custos operacionais das empresas contratadas, conforme a figura 5.9 a seguir. 

 

Figura 5.9 – Evolução das reclamações sem defeito por GRA 
Fonte:(Emrel/Reis, 2003) 

Considerando a dimensão deste problema, as empresas prestadoras de serviços já 

estão buscando identificar as causas e as possíveis soluções para minimizar ou eliminar 

estas perdas.     

 

5.4 Análise da Produtividade 

 
O mapeamento das perdas facilita a análise dos índices de produtividade de um 

determinado processo produtivo. Segundo MOREIRA (1994), a produtividade só terá 

sentido se for analisada a partir de um quadro evolutivo no tempo ou comparada com outra 

empresa ou nação.  

Nesta seção, serão analisados os índices de produtividade das empresas prestadoras 

de serviços, observando-se a evolução da produção, produtividade por OSC/mês e a 

produtividade por OSC/dia em um período de seis meses. 
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5.4.1 A Produtividade da Empresa Reis Telecomunicações 

 
O índice de produtividade da Empresa Reis Telecomunicações, operando 26 dias/mês 

no GRA Leste, variou de 2,67 a 3,66 BD´S por OSC por dia. As perdas mapeadas no 

processo de reparo de terminais telefônicos influenciaram, diretamente, o desempenho dos 

OSC´S, que ao longo do período pesquisado não conseguiu alcançar a casa dos 4,0 BD´S 

por OSC por dia. A figura 5.10 apresenta a evolução da produtividade no período de março 

a agosto de 2003. 
 

Figura 5.10 – Evolução da  produtividade no GRA Leste 
Fonte :Reis Telecomunicações (2003) 

 

5.4.2 A Produtividade da EMREL Empresa de Redes Ltda 

 
O GRA Norte operando 26 dias/mês obteve uma variação no índice de 

produtividade de 3,72 a 4,30 BD´S por OSC por dia. As perdas mapeadas no processo de 

reparo de terminais telefônicos também influenciaram, diretamente, o desempenho dos 

OSC´S, que ao longo do período pesquisado não conseguiu alcançar a casa dos 4,5 BD´S 

por OSC por dia. A figura 5.11 apresenta a evolução da produtividade no período de março 

a agosto de 2003. 
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Figura 5.11 – Evolução da  produtividade no GRA Norte 
Fonte :Emrel (2003) 

 

5.4.3 Relação entre Produtividade Real e a Produtividade Esperada  

 
Os resultados apurados com a pesquisa indicam que os índices de produtividade reais 

das empresas prestadoras de serviços estão abaixo da produtividade esperada. 

O modelo de contrato atual entre TELEMAR e empresas contratadas é bastante 

desafiador, exigindo a obtenção de melhores índices de produtividade, que reflitam em 

ganhos de competitividade, o que significa garantir a operabilidade destas empresas no 

mercado de manutenção da rede de acesso. 

Para facilitar o entendimento, a produtividade esperada tem sua base no 

conhecimento tácito, adquirido através de um processo histórico vivido por profissionais 

renomados neste ambiente, que apontam a produtividade antes da privatização variando 

entre 5,0 BD´S e 7,0 BD´S por OSC/dia.  

Finalmente, os parâmetros de produtividade atual devem ser balizados pelos índices 

definidos pelo conhecimento tácito e pelas exigências que o mercado atual impõem às 
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empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR, ou seja, as empresas devem 

alcançar índices de produtividade superiores a 5,0 BD´S por OSC/dia. 

 

5.5 Principais Pontos Relevantes do Capítulo 

  
Neste capítulo, foram analisados os resultados obtidos com a tabulação e 

interpretação dos dados levantados com a pesquisa. Foram discutidos o quadro geral e 

institucional das empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR e o 

tratamento dado à mão-de-obra envolvida com o processo de reparo de terminais 

telefônicos. O mapeamento das perdas indica a existência de sete tipos de perdas no 

processo de reparo atual de terminais telefônicos. 

Os índices de produtividade também foram analisados a partir da evolução da 

produtividade em um período de seis meses.  

As informações contidas, neste capítulo, servirão para facilitar a proposição das ações 

de melhoria do processo de reparo apresentada no capítulo seis e a elaboração da síntese de 

conclusões do capítulo sete. 
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6. PROPOSTA DE MELHORIA DO PROCESSO DE REPARO 

 
A proposta de melhoria do processo de reparo de terminais telefônicos está embasada na 

fundamentação teórica, apresentada no capítulo três e na pesquisa de campo realizada nas 

empresas. O aprimoramento do processo visa promover a melhoria da produtividade das 

empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR. O diligenciamento do 

processo de reparo associado à gestão do relacionamento com o cliente e a eliminação das 

perdas possibilitarão ganhos de produtividade, viabilizando, assim, a permanência destas 

empresas operando no mercado de telecomunicações.     

 

6.1 Pilares e Base do Processo de Reparo de Terminais Telefônicos 

 
Na visão de GIANESI & CORREIA (1998), a capacidade de um sistema de produção é 

o potencial produtivo que o mesmo apresenta. Em linhas gerais, a capacidade pode ser 

expressa em volume de saídas do sistema considerando a unidade de tempo. 

Neste contexto, o conjunto de ações sugeridas, neste capítulo, visa aumentar a rapidez 

do processo de reparo, tendo como conseqüência a diminuição do lead time de atendimento ao 

cliente, aumento dos índices de produtividade e redução dos custos operacionais das empresas 

prestadoras de serviços.  

O plano de ação para melhoria do processo de reparo foi definido em função do 

estabelecimento dos pilares e da base de sustentação do processo de reparo de terminais 

telefônicos, visando promover mudanças em três níveis: o gerencial; o da relação com o 

cliente; e o da estrutura organizacional. A figura 6.1 a seguir representa o resumo do plano de 

ação. 

 

Primeiro Pilar do Processo de Reparo 

• Gerente do Processo; 

• Mapeamento do Fluxo de Valor; 

• Desenho do Estado Futuro. 

Segundo Pilar do Processo de Reparo 

• CRM; 

• Estudo do Perfil de Chamadas; 
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• Recomendações de Melhoria. 

Base do Processo de Reparo 

• Eliminação das Perdas; 

• Utilização do Kaizen; 

• Manutenção Preventiva Sistemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6.1 – Pilares do processo de reparo 
(Fonte: adaptação de Ghinato, 2002) 

 

6.2 Plano de Ação para Melhoria do Processo de Reparo 
 

O plano de ação apresenta a seguinte estrutura: uma situação atual, uma proposta de 

melhoria, um responsável pelas mudanças e um prazo para implantação. Utiliza-se a 

fundamentação teórica, criando-se as condições necessárias à otimização do processo de 

reparo atual das empresas prestadoras de serviços de manutenção de rede de acesso 

contratadas pela TELEMAR. 
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Nº Situação Atual Proposta de Melhoria Responsável Prazo 
O1 Não existe a gestão da 

relação com os clientes, as 
paralizações programadas 
não são informadas aos 
mesmos em tempo hábil. 
Gera indevidas 
reclamações e ofende o 
indicador FCL2 . 

Implantar o CRM – gestão do relacionamento 
com o cliente a partir do Call Center; 
Implantar o estudo do perfil de chamadas no 
Call Center; 
Gerar recomendações, visando a melhoria 
contínua do atendimento telefônico. 

  

02 A gestão do processo de 
reparo é realizada por três 
áreas: atendimento, planta 
externa e planta interna. 

Utilizar a estrutura organizacional matricial 
para facilitar o relacionamento entre as áreas 
envolvidas com o processo de reparo; 
Criar a figura do gerente do processo para 
diligenciar o fluxo do BD durante o reparo, 
interagindo com todas as áreas e propondo 
solução para os problemas; 
Mapear o fluxo de valor através do gerente do 
processo; 
Desenhar o estado atual do fluxo de valor e 
propor o estado futuro otimizado. 

  

03 A manutenção preventiva 
é liberada para as áreas 
que apresentam um 
volume de reclamações 
superior a 2%, 
caracterizando a 
manutenção corretiva e 
ofende o indicador FCL2 

Implantar a manutenção preventiva sistemática, 
antes que a rede de acesso supere 2,00 % de 
defeito; 
Mapear e monitorar os índices de defeito na 
rede de acesso. 
 

  

04 Envelhecimento da rede 
dificulta a recuperação, 
aumenta o tempo de 
reparação dos terminais 
telefônicos e ofende os 
indicadores de 
atendimento a reparo 
QTC3-R e QTC3-NR. 

Utilizar os OSC´S e ORA´S para mapear o 
envelhecimento da rede de acesso; 
Montar um banco de dados para monitorar o 
envelhecimento e comprometimento da rede de 
acesso; 
Substituir a rede em tempo hábil, evitando o 
fenômeno da  receita cessante. 

  

 
05 

Perdas por 
deslocamento do 
OSC ou ORA. 

Utilizar a motocicleta como meio de 
transporte para os OSC´S ou ORA´S 
que atuam em áreas com 
predominância de rede interna e o 
fluxo intenso de veículos; 
Medir os deslocamentos e definir uma 
média padrão para ser utilizada pelos 
operadores. 

  

06 Perdas por 
abastecimento de 
materiais. 

Implantar o kanban, enfatizando o 
abastecimento de materiais e a 
eliminação das perdas. 

  

07 Perdas por 
abastecimento de 
veículos. 

Utilizar o kanban para abastecer os 
veículos dos operadores. 
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Nº Situação Atual Proposta de Melhoria Responsável Prazo 
08 Perdas por espera para 

acessar o DG. 
Utilizar o conceito de flexibilidade e a 
multifuncionalidade da mão-de-obra para 
dividir a carga de trabalho do operador de DG 
com o examinador de linhas. 

  

09 Perdas por espera para 
acessar o despacho. 

Acessar remotamente o sistema de 
gerenciamento de reparo através de 
equipamento eletrônico tipo palm top, 
acessando a tela com os BD´S e realizando o 
auto despacho e o fechamento do BD. 

  

10 Perdas por reclamações 
sem defeito. 

Implantar um programa de capacitação das 
atendentes do Call Center para diagnosticar e 
filtrar as reclamações dos clientes. 

  

11 Perdas por reclamações 
repetidas 

Rastrear toda a linha do cliente que apresentar 
reclamação repetida em 100% dos casos 

  

12 Baixo índice de 
produtividade dos 
BD´S/OSC/DIA. 

Definir as metas e comunicar aos operadores, 
buscando comprometer os mesmos; 
Avaliar sistematicamente os índices de 
produtividade, comparando os resultados ao 
longo do tempo; 
Revisar as metas estabelecidas e propor novos 
índices de produtividade; 
Implantar a filosofia do kaizen, buscando 
sensibilizar os operadores para a prática da 
melhoria contínua. 

  

 
 

6.3 Dificuldades de Implantação 

 
Por mais fácil que aparente ser, todo projeto que se propõe realizar mudanças no âmbito 

das organizações, enfrenta resistências das mais diversas. Não será diferente com o plano de 

ação para melhoria do processo de reparo de terminais telefônicos. 

As direções das empresas não podem apenas esperar que as pessoas nos vários níveis de 

gerência e postos de trabalho compreendam e aceitem as mudanças que serão promovidas. 

Portanto, será um grande desafio para os gestores quebrarem os paradigmas antigos e 

introduzirem novos paradigmas. É preciso sensibilizar, responsabilizar e comprometer os 

envolvidos, com a introdução de novas ferramentas, novas formas de gestão e 

operacionalização da rotina das empresas prestadoras de serviços de manutenção de rede.  

Para tal, será necessário o planejamento da mudança, implantação gradativa da proposta 

de melhoria e monitoramento dos resultados, identificando as distorções em relação ao que foi 

planejado e propondo as devidas correções em tempo hábil, para que o projeto tenha o 

sucesso esperado.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A análise dos resultados realizada no capítulo cinco revela um conjunto de problemas 

causadores do baixo índice de produtividade das empresas contratadas pela Telemar. Este 

capítulo apresenta as conclusões a respeito do trabalho, ressalta a importância de implantar as 

ações para melhoria do processo de reparo de terminais telefônicos contidas no capítulo seis, 

salienta as limitações da pesquisa e recomenda alguns temas para trabalhos futuros.   

 

7.1 Conclusões 

 
No mundo das telecomunicações, o segmento de manutenção de redes de acesso é um 

dos setores que mais teve dificuldades com o processo de privatização do Sistema Telebrás.  

O modelo atual de gestão exige, das empresas contratadas, mudanças estruturais para se 

adequarem e sobreviverem neste novo ambiente de negócios.  

A infra-estrutura básica de um Estado não pode prescindir da boa qualidade na 

prestação de serviços de telecomunicações, o que garante a permanência dos investidores já 

instalados com suas empresas, e gera empregos com a atração de novos investidores para o 

mercado.  

Nesse contexto, o segmento de manutenção da rede de acesso se reveste da mais alta 

importância, pois a integridade do sistema de telecomunicações passa a depender diretamente 

da qualidade dos serviços de manutenção de rede de acesso prestados pelas empresas 

contratadas pela TELEMAR.  

O objetivo deste trabalho foi estudar as causas da baixa produtividade das empresas 

prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR, partindo da análise do modelo de gestão 

do processo de reparo de terminais telefônicos. 

A fundamentação teórica vista no capítulo três, apresenta os conceitos, definições e 

metodologias necessárias para otimizar o processo de reparo de terminais telefônicos, 

tornando-o capaz de atender as solicitações de reparo em consonância com a política de 

qualidade traçada pela ANATEL e promover aumento nos índices de produtividade das 

empresas prestadoras de serviços. 

O resultado da pesquisa apresentou vários fatores causadores da baixa produtividade das 

empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR. A falta de gerenciamento 

sistemático do relacionamento com o cliente (CRM) é um dos fatores causadores da geração 
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de reclamações repetidas e reclamações sem defeito, devido à qualidade da entrevista 

realizada no call center no momento da reclamação: a inexistência de manutenção preventiva, 

que associando às perdas mapeadas no processo de reparo de terminais telefônicos têm uma 

contribuição substancial, pois aumenta o tempo de atendimento e baixa os índices de 

produtividade empresarial. 

Durante o período pesquisado, os indicadores de qualidade apresentaram valores 

compatíveis com os parâmetros estabelecidos pela Anatel. Entretanto, ao se analisar o 

relacionamento com os clientes, verifica-se a necessidade de implantar um CRM formal, 

focado no atendimento as necessidades dos clientes.  

Os problemas levantados ao longo da pesquisa deverão ser tratados com a implantação 

da proposta de melhoria do processo de reparo, apresentada no capítulo seis. A melhoria do 

processo de reparo depende de alterações baseadas no estabelecimento dos pilares e da base 

de sustentação do processo de reparo de terminais telefônicos. 

O diligenciamento diuturno do processo de reparo através do gerente (do processo), 

ocorre mapeando o fluxo de valor do estado atual e desenhando o estado futuro, e deve estar 

sintonizado com o gerenciamento do relacionamento com o cliente, que deve ser embasado 

com o estudo do perfil de chamadas, e também deverá gerar as recomendações necessárias 

para o atendimento ao nível de call center, filtrar as reclamações repetidas e sem defeito, 

visando gerar reclamações para os casos que apresentarem um defeito efetivo. 

A implantação da manutenção preventiva sistemática, a eliminação das perdas 

associadas à utilização do kaizen serão capazes de promover a estabilidade do processo de 

reparo, proporcionando um menor lead time de atendimento e aumento da satisfação dos 

clientes da TELEMAR.  

A permanência das empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR no 

mercado é função do aprimoramento da dinâmica do processo de reparo de terminais 

telefônicos, que depende da adoção de um modelo gerencial que valorize, sobremaneira a 

gestão do relacionamento com o cliente e busque, sistematicamente, eliminar as perdas 

mapeadas nos processos. 

Um aspecto importante na adoção do plano de ação para melhoria do processo de 

reparo, é que, a implantação do acesso remoto ao sistema de gerenciamento de reparo 

necessite de investimentos com equipamentos, software e treinamento dos OSC´S. As demais 

sugestões os investimentos com recursos financeiros serão menores, necessitando quebrar 

paradigmas comportamentais, sensibilizando e reeducando em todos os níveis os gestores e 

colaboradores das empresas prestadoras de serviços contratadas pela TELEMAR. 
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Finalizando, vale ressaltar a importância da análise sistemática dos índices de 

produtividade das empresas prestadoras de serviços de manutenção de rede de acesso, como 

forma de buscar a melhoria contínua do processo de reparo de terminais telefônicos, 

refletindo assim na competitividade empresarial do setor, como forma de garantir a 

sobrevivência das empresas no mercado. 

 

7.2 Limitações da Pesquisa 

 
Cabe lembrar que o estudo apresenta limitações, portanto, não esgota o assunto e 

trabalha apenas algumas questões de um problema de alta complexidade. As limitações 

identificadas durante a pesquisa são as seguintes: 

• As empresas, inicialmente, selecionadas para realização da pesquisa foram renovadas 

ao longo do tempo, permanecendo apenas duas empresas até o fim dos trabalhos. Algumas 

perderam o contrato com a TELEMAR e outras, foram contratadas, dificultando assim a 

realização da pesquisa de campo; 

• A inexistência de dados históricos sobre os índices de produtividade das empresas que 

prestaram serviços de manutenção de rede de acesso a TELPE – Telecomunicações de 

Pernambuco S/A;  

• Os estudos empíricos ou científicos sobre os índices de produtividade das empresas do 

setor não foram identificados, não permitindo analisar com mais profundidade a questão; 

• As empresas não puderam informar alguns dados importantes para compor o lead time 

atual de atendimento ao cliente. 

 

7.3 Recomendações para Futuros Trabalhos 

 
As recomendações para futuros trabalhos são os seguintes: 

• Dar continuidade ao estudo da produtividade das empresas prestadoras de serviços de 

manutenção de redes, analisando o atendimento as solicitações de mudança de endereço de 

terminais telefônicos; 

• Replicar este estudo ao serviço de atendimento as solicitações de novos terminais 

telefônicos (plano de expansão); 

• Aplicar este estudo ao serviço de manutenção de Linhas Privadas de Comunicação de 

Dados (LPCD) da Telemar; 
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• Aplicar este estudo para avaliar o serviço de manutenção da rede de energia elétrica; 

• Adequar este estudo ao serviço de manutenção da rede de águas e esgotos; 

• Ampliar a aplicação do estudo para toda a cadeia de valor, abrangendo, também a 

planta interna. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
    PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Roteiro de Entrevista 
 
 

QUADRO 1 – DADOS GERAIS E INSTITUCIONAIS 

         
Empresa:  
Endereço: 
Pessoa de contato:                                                                    Data: 
Área de atuação:       Número de acessos:              Porte:  
Número de OSC´S:      Número de ORA´S:       Número de Despachantes:   

 
 

1. Quais são as fontes de atualização tecnológica? 

Fabricantes (    )    Telemar  (    )     Cpqd   (    )      Outros   (    ) 
 
2. Caso a resposta seja (outros), explicitar? 

___________________________________________________________________________ 
 
3. Quais são as fontes de financiamento? 

Recursos próprios  (    )     BNDES  (    )  Bancos Privados  (    )   Outros  (    ) 
 
4. Caso a resposta seja (outros), explicitar? 

___________________________________________________________________________ 
 
5. Qual é o tipo de manutenção realizada predominantemente? 

Corretiva (    )    Preventiva (    )   Preditiva (    ) 
 
6. Existe um plano de manutenção preventiva? 

Sim  (  )    Não  (    )    Outros  (    )  
 
7. Caso (sim), quais são os parâmetros utilizados para elaboração do plano? 

___________________________________________________________________________ 
 
8. Caso a resposta seja (outros), explicitar? 

___________________________________________________________________________ 
 
 
9. Qual é o custo médio de um reparo? 

 
___________________________________________________________________________ 
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QUADRO 2 – RECURSOS HUMANOS 

 
10. Qual é a forma de selecionar a mão-de-obra? 

Própria empresa (  )   Terceirizada (    )    Outros   (    ) 
 
11. Caso a resposta seja (outros), explicitar? 

___________________________________________________________________________ 
12. Qual é o nível de escolaridade da mão-de-obra? 

1 Grau (   )   Completo (   )   Incompleto (   )    

2º Grau (  )   Completo (   )   Incompleto (   )    

3º Grau (   )   Completo (   )   Incompleto (   )   
 
13. Qual é o perfil da capacitação da mão-de-obra? 

Em serviço (   )      Sala de aula  (  )      Outros  (    ) 
 
14. Caso a resposta seja (outros), explicitar? 

___________________________________________________________________________ 
 
15. Quantas horas de treinamento/ano são ministradas? 

______________________________________________________________ 
 
16. Utiliza o SENAI para ministrar treinamento? 

Sim  (    )      Não  (    )  Outros  (    ) 

17. Caso a resposta seja (outros), explicitar? 

___________________________________________________________________________ 
 
 
QUADRO 3 – ASPECTOS OPERACIONAIS E PERDAS 

 

18. Qual é o deslocamento médio por serviço executado? 

_______________________________________________________ 
 
19. Qual é o tempo médio gasto com deslocamento para encerrar um reparo? 

___________________________________________________________________________ 
 
20. O abastecimento de materiais dos operadores é feito em que horário? 

Início do expediente  (    )    Término do expediente   (   )   Fora do expediente  (    ) 
 
21. Qual é o tempo médio de abastecimento de materiais dos operadores? 

_________________________________________________________________________ 
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22. Qual é o horário de abastecimento dos veículos dos operadores? 

Início do expediente  (  )    Término do expediente   (    )   Fora do expediente  (    ) 
 
 
23. Qual é o tempo médio de abastecimento dos veículos dos 

operadores?_________________________________________________________________ 

 
24. Falta material para abastecer os operadores? 

Sim (    )    Raramente (    )    Não (  )     
 
25. Qual o tempo de acesso do OSC ao despacho até sua liberação? 

______________________________________________    
 
26. Qual o tempo médio de acesso do OSC ao DG até sua liberação? 

_______________________________________________    
 
27. Qual o tempo médio para liberar um serviço no Exame de linhas? 

_______________________________________________________      
 

28. Qual o tempo médio para o OSC recuperar a linha e realizar o teste final na casa do 

cliente?  

_____________________________________________________    

 
QUADRO 4 – INDICADORES OPERACIONAIS E DE QUALIDADE 

 

29. Qual é o número de reclamações por mês? 

__________________________________________________________________     
 
30. Qual é Taxa de reparo por cada 100 acessos? 

Meta:___________  Realizado:__________ Desvio:______________    
 
31. Qual é Taxa de reparos repetidos em 30 dias? 

Meta:_____  Realizado:__________ Desvio:______________    
    
32. Qual é Taxa de atendimento a reparo Residencial? 

Meta:_________  Realizado: _____________ Desvio:_____________    
 
33. Qual é Taxa de atendimento a reparo não Residencial? 

Meta:____ ____  Realizado:__________ Desvio:______________    
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34. Qual é o percentual de reclamações encerradas sem defeito por mês? 

Meta:________Realizado:_________ Desvio:______________   
 
35. Qual é a produtividade por Examinador de linhas/dia? 
____________________________________________________________________   

36. Qual é a produtividade por OPDG/dia? 

__________________________________________________________________  

 

37. Qual é a produtividade por OSC/dia? 

___________________________________________________________________         

 
QUADRO 5 – RELACIONAMENTO COM O CLIENTE 

 

38. O cliente recebe orientação técnica (cartilha ou folheto) para facilitar a sua abordagem no 

momento da reclamação através do call center? 

________________________________________________________________________ 
 

39. Em caso de paralisações programadas a empresa comunica com antecedência aos clientes 

das áreas que serão afetadas para evitar reclamações? 

Sim   (    )    Geralmente   (    )       Não  (    ) 
 

40. Após a recuperação da linha é realizado um teste para avaliar o nível de qualidade do sinal 

e a satisfação do cliente ?                                        

Sim   (    )    Geralmente   (   )       Não  (   ) 
 
41. Em caso de impossibilidade de recuperar a linha no prazo previsto o cliente é  informado 

de um novo prazo?                                      

Sim   (    )    Geralmente   (   )       Não  (   ) 
 
42. Que tratamento é dado as reclamações encerradas sem defeito? 

___________________________________________________________________ 
 

43. Que tratamento é dado as reclamações repetidas em até 30 dias? 

_______________________________________________________________ 
 
44. Após o encerramento das reclamações repetidas são realizados testes para avaliar o nível 

de qualidade do sinal e a satisfação dos clientes? 

Sim   (   )    Geralmente   (    )       Não  (    ) 




