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RESUMO 

 

 

Este trabalho trata-se de um estudo de caso que busca propor um instrumento para a mensuração 

da qualidade do serviço de desenvolvimento de sistemas, prestados pela área de TI de uma 

organização, a seus clientes internos. Uma pesquisa exploratória foi conduzida a partir da 

técnica de incidentes críticos, visando à obtenção das dimensões consideradas mais importantes 

no processo de avaliação da qualidade deste serviço. Esse procedimento subsidiou a 

identificação dos itens de satisfação dos clientes, elemento chave na criação do instrumento. A 

definição de qualidade em serviço utilizada nesse estudo fundamenta-se na proposta por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), que consideram qualidade como sendo a discrepância 

entre as expectativas dos clientes e suas percepções com relação à experiência do serviço 

recebido. Por fim, após apresentar todos os elementos necessários para a elaboração do 

instrumento de mensuração, desenvolveu-se um protótipo de instrumento, baseado no modelo 

SERVQUAL.  

 

Palavras-chave: serviços, serviços de TI, qualidade em serviço, mensuração da qualidade. 

  

  



 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

Figura 1 – Grade estratégica ......................................................................................................... 20 

Figura 2 – Matriz de intensidade da informação ......................................................................... 20 

Figura 3 – Fatores que influenciam as expectativas de serviço. ................................................ 24 

Figura 4 – Percepções de clientes sobre qualidade e satisfação de cliente................................ 26 

Figura 5 – Fatores de encantamento e insatisfação ..................................................................... 28 

Figura 6 – Hierarquia das dimensões da qualidade ..................................................................... 34 

Figura 7 – Modelo “GAP” de qualidade dos serviços ................................................................ 38 

Figura 8 – Fases e processos da gestão de portfólio de projetos ................................................ 45 

Figura 9 – Metodologia de Desenvolvimento de Software da Embratec .................................. 46 

Figura 10 – O atual instrumento de mensuração da qualidade dos projetos de TI ................... 48 

Figura 11 – Formato de respostas a ser utilizado no questionário ............................................. 55 

  



 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1 – Exemplos de escalas Likert ........................................................................................ 36 

Tabela 2 – Quantidade de incidentes críticos obtidos ................................................................. 49 

Tabela 3 – Itens de satisfação extraídos dos incidentes críticos................................................. 51 

Tabela 4 – Classificação dos itens de satisfação em dimensões da qualidade .......................... 52 

Tabela 5 – Questões para medição da expectativa ...................................................................... 53 

  



 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO.................................................................................................................... 10 

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA .................................................................................. 11 

1.2 OBJETIVOS................................................................................................................... 12 

1.2.1 Objetivo geral........................................................................................................ 13 

1.2.2 Objetivos específicos ............................................................................................ 13 

1.3 JUSTIFICATIVA .......................................................................................................... 13 

2 REVISÃO TEÓRICA ......................................................................................................... 15 

2.1 SERVIÇOS ..................................................................................................................... 15 

2.1.1 Características dos serviços ................................................................................ 16 

2.1.2 Serviços Internos .................................................................................................. 17 

2.1.3 Serviços de TI ........................................................................................................ 18 

2.1.4 Encontro de serviços ............................................................................................ 22 

2.2 QUALIDADE EM SERVIÇOS .................................................................................... 23 

2.2.1 Formação das expectativas dos clientes ............................................................ 24 

2.2.2 Expectativas e Percepções dos clientes em relação aos serviços ................... 25 

2.3 MENSURAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS............................................... 29 

2.3.1 Métodos qualitativos predominantes ................................................................ 30 

2.3.2 Métodos quantitativos predominantes .............................................................. 31 

2.4 TÉCNICA DOS INCIDENTES CRÍTICOS ................................................................ 32 

2.4.1 Levantamento dos Incidentes Críticos .............................................................. 32 

2.4.2 Determinação dos Itens de Satisfação e Dimensões da Qualidade ............... 33 

2.4.3 Elaboração do Questionário ............................................................................... 34 

2.5 INSTRUMENTO SERVQUAL .................................................................................... 36 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS .................................................................... 39 

3.1 SELEÇÃO DA EMPRESA DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO ................................ 39 

3.2 SELEÇÃO DO MÉTODO DE MENSURAÇÃO ....................................................... 40 

3.3 ETAPAS DA PESQUISA ............................................................................................. 41 

3.4 IDENTIFICAÇÃO DOS INCIDENTES CRÍTICOS .................................................. 42 

4 ESTUDO DE CASO ............................................................................................................ 43 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA........................................................................ 43 

4.3.1 Clientes da TI ........................................................................................................ 44 

4.3.2 O desenvolvimento de sistemas .......................................................................... 45 



 

 
 

4.3.3 O atual instrumento de mensuração da qualidade ......................................... 47 

4.4 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DOS INCIDENTES CRÍTICOS ................................ 49 

4.4.1 Incidentes críticos coletados ............................................................................... 49 

4.4.2 Identificação dos itens de satisfação .................................................................. 50 

4.4.3 Classificação em dimensões da qualidade ........................................................ 52 

4.5 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO.................................. 52 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................. 57 

5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES ................................................................................ 57 

5.2 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS ................................................................. 58 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................................... 59 

APÊNDICES ................................................................................................................................ 61 

 

 



 

10 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Em mercados onde o nível de conhecimento dos concorrentes é relativamente 

equivalente, diferenciar-se torna-se mais dependente do nível da qualidade da entrega que se 

faz aos clientes. Entregar qualidade não é algo importante apenas à sobrevivência das empresas 

que produzem bens tangíveis. O sucesso das empresas prestadoras de serviços também está 

condicionado à qualidade dos serviços por elas prestados. No caso das empresas de maior porte, 

suas entregas são dependentes de um conjunto de esforços, ou seja, do trabalho realizado por 

diversas pessoas, geralmente organizadas em áreas funcionais e atuando em determinadas 

etapas de um processo, para, no fim, entregarem o produto ou serviço comprado ou contrato 

por seus clientes.  

Nesse sentido, pessoas atuando em uma organização, muitas vezes o trabalho realizado 

por essas pessoas pode ser entendido como a prestação de um serviço, ainda que não 

diretamente a um consumidor final, mas sim a um cliente interno, e dessa forma, demandando 

o mesmo zelo pela entrega com qualidade. Dias e dos Santos (2009) destacam que os serviços 

internos, aqueles que as áreas prestam entre si, são estratégicos para que a empresa prestadora 

de serviços possa alcançar alta qualidade no processo de atendimento aos clientes externos e 

que havendo conflito na prestação dos serviços internos a empresa está sujeita a perder 

competitividade, bem como colocará em risco a sua permanência no mercado. 

Focando um tipo mais específico de serviço, o desenvolvimento de software, que tanto 

pode ser entregue a clientes finais, quanto a clientes internos, observa-se uma relação direta 

entre a maturidade dos processos de empresas desse segmento com a qualidade dos produtos 

ou serviços entregues. Por isso, frequentemente essas empresas buscam obter certificações 

reconhecidas no mercado, tais como: CMMI1, MPS.Br2, ISO 200003, ou seja, colocar na parede 

de seus escritórios, um selo de qualidade que ateste a sua conformidade com as melhores 

práticas no desenvolvimento de software.  

Um fato a respeito da obtenção dessas certificações é que elas custam caro. É necessário 

dispender muitos recursos para se obtê-las. Para uma empresa que vende o desenvolvimento de 

                                                           
1 Capability Maturity Model - Integration ou Modelo de Maturidade em Capacitação - Integração 
2 Melhoria de Processos do Software Brasileiro é simultaneamente um movimento para a melhoria da 
qualidade (Programa MPS.BR) e um modelo de qualidade de processo (Modelo MPS). 
3 A ISO/IEC 20 000 é a primeira norma editada pela ISO (International Organization for Standardization) que 
versa sobre gerenciamento de qualidade de serviços de TI (Tecnologia da Informação). 
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software existem diversas justificativas para se obter tais distinções, entretanto existe uma 

quantidade grande de empresas que atuam em outros ramos de atividade, que não 

necessariamente o desenvolvimento de software. Muitas dessas empresas optam por constituir 

em suas organizações, áreas responsáveis pelo desenvolvimento dos sistemas que elas 

necessitam, sistemas esses muitas vezes não encontrados no mercado, dadas as especificidades 

dos negócios por elas realizados. Para esse tipo de empresa, que opta por manter o 

desenvolvimento de sistemas internamente, muito possivelmente não se justifique a busca de 

tais certificações, o que não significa que suas áreas de desenvolvimento de sistemas devam 

relaxar com a questão qualidade. Como o desenvolvimento de software se caracteriza como um 

serviço, dada a sua intangibilidade, para o caso particular das empresas, cuja atividade principal 

não é o de desenvolvimento de software, uma forma de garantir a qualidade dos serviços da 

área de Tecnologia da Informação (TI), mais especificamente, sua área de desenvolvimento de 

software, é a partir da medição da percepção do cliente interno a respeito da qualidade do 

serviço prestado, ou seja, do software entregue.  

 

 

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 
 

No caso da Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios HAAG 

S.A. (Embratec), uma empresa privada gaúcha, que atua em nível nacional no mercado de 

gestão de frotas e gestão de benefícios, cuja natureza de sua operação é essencialmente serviços, 

os quais são fortemente dependentes de tecnologia da informação (TI), uma área que assume 

um papel fundamental como prestadora de serviço interno é sua TI. A TI da Embratec 

atualmente é composta por aproximadamente 140 profissionais, o que representa 18,9% do total 

de colaboradores da empresa. Dentre a gama de serviços prestados pela TI, destaca-se o 

desenvolvimento de sistemas. 50% do total de colaboradores da TI atuam direta ou 

indiretamente em atividades relativas à análise e desenvolvimento de sistemas. Esse serviço de 

desenvolvimento de sistemas normalmente é solicitado por uma área cliente, denominada 

Marketing e Inovação, que atua junto ao cliente final ou apoiando outras áreas do negócio, que 

mantém contato com o cliente final. Essa área é responsável por identificar necessidades e as 

traduzir em demandas de projetos de novos sistemas ou melhorias nos sistemas já existentes.  
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Com relação a qualidade, ainda que seja possível mensurar de forma indireta o 

desempenho do serviço de análise e desenvolvimento de sistemas prestado pela TI na Embratec, 

através do resultado obtido pelas áreas clientes, esse tipo de avaliação não possibilitaria 

identificar com maior clareza os possíveis pontos onde melhorias são necessárias, pois esse tipo 

de avaliação não leva em consideração as expectativas e percepções de quem demanda os 

serviços. Instrumentos para essa finalidade, mensuração da percepção da qualidade dos 

serviços, já existem desde a década de 80. As pesquisas realizadas por Parasuraman et al. (1985, 

apud Salomi et al. 2005) sugerem que a avaliação da qualidade de serviços pelo cliente é 

influenciada pelas dimensões: confiabilidade, tangibilidade, responsividade, segurança e 

empatia. Desse estudo resultou um instrumento para mensuração da qualidade, o SERVQUAL, 

muito difundido e referenciado na literatura (SALOMI et al, 2005). Esse instrumento é 

composto de uma escala de 22 itens, aplicados uma vez para medir as expectativas e outra para 

medir as percepções. Segundo esse instrumento, a medida da qualidade é dada pela discrepância  

entre a expectativa e a percepção dos itens avaliados.  

Atualmente a TI da Embratec utiliza um instrumento para avaliação da satisfação do seu 

cliente com o serviço de desenvolvimento de sistemas, no intuito de prestar um serviço ainda 

mais qualificado. Um dos problemas encontrados no atual cenário de avaliação é que o 

instrumento utilizado não foi desenvolvido com base em métodos ou conceitos de qualidade de 

serviços descritos na literatura. Além disso, tal instrumento foi elaborado considerando apenas 

a perspectiva do prestador do serviço, sem levar em consideração os aspectos que são 

importantes na visão do seu cliente. Dessa forma, ações de melhorias propostas com base no 

resultado das avaliações atuais, podem não resultar em maior satisfação dos seus clientes.  

Este é o contexto que delimita o problema de pesquisa desse trabalho, descobrir como 

mensurar a qualidade dos serviços prestados pela área de TI, mais especificamente, o 

serviço de desenvolvimento de sistemas, de forma que ações de melhoria propostas a 

partir das avaliações realizadas, resultem em maior satisfação de seus clientes internos? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 
 

A seguir, são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos do presente estudo. 
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1.2.1 Objetivo geral 

 

Propor um instrumento para mensurar a qualidade percebida pelos clientes internos do 

serviço de desenvolvimento de sistemas prestado pela área de TI de uma empresa gaúcha.  

 

 

1.2.2  Objetivos específicos 

 

 Identificação de um método de mensuração da qualidade adequado aos objetivos do 

do estudo; 

 Identificar quais são as dimensões da qualidade consideradas importantes para os 

clientes internos; 

 Desenvolver um instrumento de medição da qualidade, adequado as caracteríscas 

dos clientes internos e as características do serviço de desenvolvimento de sistemas;  

 Elaborar um protótipo4 do instrumento e disponibilizá-lo em uma ferramenta de 

survey para a realização de um piloto para validação do mesmo. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) destacam a importância de a empresa saber se o 

serviço por ela prestado está conforme as expectativas do cliente. Kotler (2000) explica de 

forma bem simples o que isso significa. Segundo ele, significa saber se o cliente continuará 

contratando os serviços da empresa, caso ele perceba que o serviço prestado está conforme sua 

expectativa, ou do contrário, cortar relações com a empresa, caso o serviço prestado fique 

abaixo do esperado. 

Em se tratando de cliente interno, aquele que recebe serviços de outras áreas da empresa, 

a mensuração da qualidade do serviço se justifica, pois, dessa forma, os gestores das áreas 

                                                           
4 Protótipo no contexto desse trabalho trata-se de um artefato cujo objetivo é proporcionar a validação da 
ideia, ou seja, do instrumento de mensuração da qualidade resultante do estudo realizado. 
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prestadoras de serviços internos poderão identificar inconformidades e com isso, promover os 

ajustes necessários para prestação de um serviço de maior qualidade. 

É nessa esteira que o presente estudo, que visa identificar como mensurar a qualidade 

do serviço prestado por equipes que desenvolvem os sistemas que a própria organização 

necessita, se justifica, pois servirá como ferramenta de apoio aos gestores da TI na identificação 

de desempenhos insatisfatórios, segundo a percepção dos clientes internos. De posse dessas 

informações, eles poderão tomar medidas corretivas para a realização de entregas cada vez mais 

adequadas às necessidades internas da organização, o que poderá contribuir para o resultado 

geral, ou seja, a entrega de serviços conforme as expectativas dos clientes finais.  
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2 REVISÃO TEÓRICA 
 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação (TIC) o setor de serviços 

tem avançado consistentemente em comparação a outros setores da econômia. Isso já é uma 

tendência mundial. No Reino Unido, por exemplo, o setor de serviços representa mais de 65% 

do Produto Interno Bruto (PIB) e nos E.U.A o setor de serviços corresponde a mais de 75% do 

PIB (TEBOUL, 2008 apud DIAS et al., 2008). No  Brasil  também está  havendo  um  grande  

crescimento do setor de serviços. É  possível  verificar  que  a  participação  deste  setor  passou 

a representar 69,4% do PIB nacional em 2013 (MDIC, 2014). 

Os serviços possibilitam que empresas diferenciem-se entre si e, consequentemente, 

tornam-se uma fonte explorável de vantagem competitiva. São de uma natureza complexa, pois 

constituem uma série de processos mais ou menos intangíveis, onde a produção e o consumo 

não podem ser totalmente separados e onde o cliente com frequência participa ativamente no 

processo de produção. Isso faz com que os usuários avaliem os serviços prestados e dessa 

forma, um prestador de serviço que compreende isso é capaz de gerenciar essas avaliações e 

com isso obter a vantagem competitiva (GRÖNROOS, 2003). 

 

 

2.1 SERVIÇOS 
 

Zeitham e Bitner (2003) definem serviço de uma forma simples e ampla como sendo 

“ações, processos e atuações”, porém destacam a existência de uma variedade de definições e 

que algumas dessas guardam compatibilidade com a deles quando essas afirmam que os 

serviços incluem todas as atividades econômicas cujo produto não é uma construção ou produto 

físico, é geralmente consumido no momento em que é produzido e proporciona valor agregado 

em formas (como conveniência, entretenimento, oportunidade, conforto ou saúde) que são 

essencialmente intangíveis, de seu comprador direto. 

Já Grönroos (2003) conceitua serviço como um processo, consistindo em uma série de 

atividades mais ou menos intangíveis que normalmente ocorre nas interações entre o cliente e 

os funcionários de serviço ou recursos do fornecedor, que são como soluções para problemas 

do cliente. 
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Para Lovelock e Wrigth (2001) serviços são atividades econômicas que criam valor e 

fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como decorrência da 

realização de uma mudança desejada para o destinatário do serviço. Salientam que embora o 

processo possa estar ligado a um produto físico, em suma, é essencialmente intangível e 

normalmente não resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produção. 

 

 

2.1.1 Características dos serviços 

 

Um serviço é normalmente percebido de maneira subjetiva pelos clientes. Essas 

percepções sobre serviços são descritas pelos clientes por expressões como experiência, 

confiança, tato e segurança, conforme cita Grönroos (2003). 

Lovelock e Wrigth (2001) apontam que as primeiras pesquisas sobre serviços 

procuravam diferenciá-los dos bens e concentravam-se basicamente em quatro diferenças 

genéricas: a) intangibilidade, b) perecibilidade do resultado, c) inseparabilidade ou 

simultaneidade e d) heterogeneidade ou variabilidade.  

A intangibilidade, conforme Zeitham e Bitner (2003) diz respeito ao fato de serviços 

serem atuações e ações mais do que propriamente objetos, eles não podem ser vistos, sentidos 

ou tocados da mesma forma que podemos sentir os bens tangíveis. Isso se deve ao fato dos 

clientes normalmente extraírem valor dos serviços sem obter a propriedade permanente de 

qualquer objeto tangível.  

A perecibilidade esta relacionada ao fato dos serviços não poderem ser estocados. 

Zeitham e Bitner (2003) associam essa perecibilidade ao fato de os serviços não poderem ser 

preservados, estocados, revendidos ou devolvidos, o que é contrastante com as mercadorias que 

podem ser guardadas no estoque ou revendidas em outro dia, ou mesmo devolvidas, caso o 

cliente não esteja satisfeito.  

A inseparabilidade ou simultaneidade, de um modo geral, ocorre em função dos serviços 

serem produzidos e consumidos simultaneamente. Zeitham e Bitner (2003) comentam que 

enquanto a maior parte dos bens é produzida antecipadamente para então ser vendida e 

consumida, a maior parte dos serviços é primeiro vendida e, então, produzida e consumida 

simultaneamente. Na maioria das vezes, isso também significa que o cliente está presente 
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enquanto o serviço está sendo produzido e, assim, pode ver e até mesmo participar do processo 

de produção, o que pode afetar mutuamente suas experiências.  

A variabilidade ou heterogeneidade ocorre pois os serviços são atuações, em geral 

desempenhados por seres humanos e em função disso, dois serviços prestados nunca serão 

exatamente os mesmos. A heterogeneidade também ocorre pelo fato de dois clientes nunca 

serem exatamente os mesmos; cada qual terá demandas exclusivas ou suas experiências do 

serviço ocorrerão de modo muito particular (ZEITHAML e BITNER, 2003). 

O conjunto das características aqui analisadas fornece pistas sobre quando é que um 

determinado tipo de operação se caracteriza mais puramente como serviços. A tendência 

moderna é tratar a produção de produtos e serviços como operações. Produtos e serviços são 

considerados como componentes de um pacote, podendo ter mais predominância de um ou de 

outro. 

 

 

2.1.2 Serviços Internos 

 

Albrecht (2004 apud DIAS, 2008) ressalta a importância do desenvolvimento de  uma 

forte cultura de serviço interno dentro das organizações, e que isso depende muito da existência 

de idéias claras e factíveis  a  respeito  da  relação  da  empresa  com  seus  clientes,  bem  como  

de  seu  clima organizacional  e  mecanismos  operacionais. Afirma que não existe realmente 

uma empresa que não esteja no negócio de prestação de serviços. Conforme Albrecht (2004 

apud DIAS, 2008) todos na organização têm que pensar sobre serviço, que é definido como o 

somatório de todos os valores entregues ao cliente, sejam tangíveis ou intangíveis.  Assim, a 

revolução do serviço leva à fronteira de uma nova era, na qual o foco do sucesso é mais 

facilmente reconhecido como o contato total com o cliente. 

Serviços internos, conforme Eleutério e Souza (2002), são as atividades de serviços 

prestados dentro das organizações aos próprios funcionários, os quais constituem o conjunto de 

clientes internos. Os autores destacam ainda que os vários departamentos de uma empresa 

formam uma rede de fornecedores e clientes de serviços internos, os quais são essenciais para 

o desempenho da empresa como um todo.  
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Essa ideia é reforçada por Dias e Santos (2009) ao afirmarem que os serviços internos, 

aqueles que as áreas da empresa prestam entre si, são estratégicos para que a empresa prestadora 

de serviços possa alcançar alta qualidade no processo de atendimento aos clientes externos, 

consumidores finais dos seus serviços. Portanto, uma empresa que tem conflitos na prestação 

dos serviços internos está sujeita a perder competitividade e colocará em risco a sua 

permanência no mercado. 

Segundo Zeithaml (2003 apud DIAS e DOS SANTOS, 2009), o comportamento de um 

cliente, interno ou externo, determinado pela sua percepção do serviço, pode influenciar ou até 

induzir o comportamento de outros clientes tanto positivamente como negativamente. 

Os vários departamentos de uma empresa formam uma rede de fornecedores e clientes 

internos essencial para o desempenho da empresa. O reconhecimento e o grau de sucesso dos 

relacionamentos no interior dessa rede, como forma de integração das diversas funções da 

empresa para atingir seus objetivos, são influenciados pela qualidade do atendimento e dos 

serviços prestados internamente, o que sugere a necessidade de as empresas monitorarem a 

qualidade do serviço do ponto de vista dos clientes internos. Fornecer os serviços com a 

qualidade esperada requer, no mínimo, a identificação e o monitoramento de suas expectativas 

(QUINTELLA e SILVA, 2006). 

 

 

2.1.3 Serviços de TI 

 

A popularização da tecnologia e o avanço da economia digital colocaram a tecnologia 

da informação definitivamente no centro do ambiente empresarial, fazendo com que a TI exerça 

papel decisivo na capacidade de muitas empresas competirem (DA SILVA et al., 2006). 

As áreas de TI assumiram, mesmo que involuntariamente, uma posição de destaque e 

delas agora depende, muitas vezes, o grau de competitividade atribuído ao negócio, ou seja, o 

quanto uma empresa é capaz de inovar, operar produtivamente, conectar-se em redes de 

negócios (e-business), controlar suas operações e aplicação de seus recursos (ERP – Enterprise 

Resources Planning), ou ainda dispor de informação estruturada para tomar decisões (BI – 

Business Intelligence) e conhecer e interagir com seus clientes (CRM – Customer Relationship 

Management) (PORTER, 2001; LUFTMAN, 1996 apud DA SILVA et al., 2006). 
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Pelo fato de cada vez mais empresas terem acesso aos mesmos recursos tecnológicos, a 

vantagem competitiva será obtida por aquelas empresas que conseguirem melhor alinhamento 

das aplicações de TI aos negócios (CARR, 2003; FARREL, 2003 apud DA SILVA et al., 2006). 

Isso implica para área de TI uma administração levando em conta não apenas aspectos técnicos, 

mas também considerando o impacto estratégico da TI na empresa, ou seja, a visão de uma 

prestação de serviços a organização (WEILL; ROSS, 2005 apud DA SILVA et al., 2006). 

Da Silva et al. (2006) destacam que para alguns setores de atividade a TI é mais 

relevante para estratégia do que em outros. Como exemplo eles relacionam as empresas de 

telecomunicações, bancos, seguros, cartões de crédito e outras. Citam Porter (2001) e Weil e 

Ross (2005) para destacar que as novas maneiras de se fazer negócio num mercado competitivo 

e turbulento, faz com que os gestores pressionem as organizações de TI, exigindo melhores 

soluções com cada vez maiores garantia de qualidade, fornecidas a tempo e custos compatíveis 

com as exigências dos clientes finais. Isso é mais ou menos agravado de acordo com o setor de 

atuação das empresas e suas estratégias.  

MacFarlan (1994 apud DA SILVA et al., 2006) definiu uma grade estratégica na qual é 

possível enquadrar o posicionamento estratégico da TI na empresa, em função da correlação do 

impacto presente e futuro dos sistemas para a continuidade dos negócios: 

a) suporte: a TI tem pequena influência nas estratégias atual e futura da empresa, por 

exemplo, manufaturas tradicionais; 

b) fábrica: as aplicações de TI existentes contribuem decisivamente para o sucesso da 

empresa, mas não há previsões de novas aplicações que tenham impacto estratégico. Por 

exemplo, companhias aéreas; 

c) transição: a TI está ganhando maior destaque na estratégia da empresa, como 

exemplo, o e-commerce; 

d) estratégico: a TI tem grande influência na estratégia global da empresa, na situação 

atual e futura dos negócios da empresa. Encontram-se neste grupo bancos, seguradoras 

e operadoras de telecomunicações e operadoras de cartões de crédito. 
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Figura 1 – Grade estratégica 

Fonte: Adaptado de McFarlan (1984, apud Da Silva et al. 2006) 

 

Para cada uma destas situações, McFarlan (1984 apud DA SILVA et al., 2006) e Jiang; 

Klein (1999 apud DA SILVA et al., 2006) indicam qual seria a melhor abordagem gerencial 

para a área de TI. 

Da Silva et al. (2006) também citam Porter; Millar (1985), destacando uma análise 

complementar possível de ser feita a partir da matriz de intensidade de informação de mostrada 

na Figura 2, que analisa o quanto de informação está contida no processo e no produto. Isso 

auxilia na determinação do grau de influência de TI na estratégia de negócios da empresa, 

destacando que a TI tem grande importância em empresas cujos produtos e processos contêm 

muita informação. 

 
Figura 2 – Matriz de intensidade da informação 

Fonte: Adaptado de Porter; Millar (1985 apud Da Silva et al. 2006) 

 

Porter; Millar (1985 apud DA SILVA et al., 2006) destacam que a intensidade das 

variáveis caracteriza o papel estratégico desempenhado por TI em empresas atuantes em 

mercados pouco estáveis do ponto de vista de práticas de negócios que estão permanentemente 

evoluindo e com forte conteúdo de informação no serviço ofertado ao cliente. 
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Henderson e Venkatraman (1993 apud DA SILVA et al., 2006) propuseram um modelo 

do alinhamento estratégico, que analisa como ocorre a relação entre estratégias de negócio e de 

TI nas empresas. Este modelo está baseado não só em fatores internos (empresa), mas também 

em fatores externos (mercado: (i) estratégia de negócio; (ii) estratégia de TI; (iii) infraestrutura 

organizacional e processos; e (iv) infraestrutura de sistemas de informação e processos. 

O modelo do alinhamento estratégico destaca que a administração eficaz da TI requer 

balanceamento entre as decisões nos quatro fatores acima. Se a empresa não estiver 

acompanhando estas mudanças, pode ser seriamente prejudicada na acirrada competição pelo 

mercado. Isto é particularmente verdadeiro quando uma nova tecnologia passa a ser adotada 

por quase todas as empresas de um ramo de atividades, de tal maneira que deixa de ser fator de 

vantagem competitiva para quem a detém, para ser um fator de desvantagem para quem não a 

utiliza. De acordo com o modelo de alinhamento estratégico proposto por Henderson e 

Venkatraman (1993 apud DA SILVA et al., 2006), são dois os tipos de integração entre os 

domínios de negócio e de TI: a integração estratégica, relativa à ligação entre estratégias de 

negócios e de TI, que define a capacidade da TI suportar e modelar estratégias de negócios, e a 

integração operacional que estabelece a ligação entre as infraestruturas e processos de negócios 

e de TI. A novidade deste modelo é considerar que a estratégia de TI também pode mudar a 

estratégia de negócios, como comumente acontece em empresas dos segmentos destacados 

acima. 

Nas empresas em que a TI apresenta papel estratégico, seu desafio é não se tornar o 

gargalo para o desenvolvimento de negócios, pois na maioria dos casos a percepção dos 

gestores de negócios quanto à qualidade dos serviços prestados por TI não é boa. Existe a crença 

de que muito se investe em TI sem que os benefícios efetivos sejam alcançados, de que os 

projetos parecem intermináveis, os prazos quase nunca se cumprem, não há clareza nos critérios 

de priorização da demanda e constantes problemas de qualidade dos sistemas são enfrentados 

(HENDERSON e VENKATRAMAN, 1993; LUFTMAN, 1996; BRYNJOLFSSON; HITT, 

1998 apud DA SILVA et al., 2006). 

Para Da Silva et al. (2006) isso ficou comprovado no último IT Business Fórum, 

realizado pela IT Mídia S.A. em outubro de 2003. Quando questionados sobre qual seria, na 

opinião deles, a maior carência percebida nas equipes de TI, 80% das respostas dos 54 

executivos brasileiros presentes, com responsabilidades de dirigir empresas e decidir os 

investimentos em TI, apontaram para falta de integração com outras áreas, conhecimento do 
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negócio e falta de planejamento como as carências principais encontradas nas organizações de 

TI. 

Note-se que em um levantamento feito acerca dos fatores que facilitam e que inibem o 

alinhamento estratégico entre TI e negócio, um dos itens mais citados como inibidor é o mau 

relacionamento entre executivos de TI e executivos de negócio (LUFTMAN, 1996 apud DA 

SILVA et al., 2006). Os serviços prestados pela área de TI têm grande influência na percepção 

deste relacionamento. 

Para corresponder a estas expectativas é preciso adotar nas organizações de TI modelos 

eficazes de gestão, menos convencionais e capazes de transformar a TI em serviços de valor 

para os gestores de negócios. Os líderes de TI precisam conhecer quais são as verdadeiras 

dimensões da qualidade que estes gestores consideram importantes e a partir daí, 

compreendendo TI como serviços, atuar na melhoria das atividades que influenciam em tais 

dimensões e efetivamente transformar a área de TI em uma vantagem competitiva (Jiang et al., 

2000 apud DA SILVA et al., 2006). 

 

 

2.1.4 Encontro de serviços 

 

Lovelock e Wright (2001) definem um encontro de serviço como sendo o período de 

tempo no qual o cliente interage diretamente com um serviço. Isso pode ocorrer em um único 

encontro, ou pode ocorrer em vários encontros que podem distribuirem-se por um determinado 

período de tempo, envolver diversos funcionários e locais diferentes. Os autores destacam que 

os encontros também devem ser pensados nas interações que ocorrem entre clientes e 

equipamentos de auto-atendimento. 

Conforme Johnston (1995 apud LAS CASAS, 2007),  na maioria das vezes essas 

interações ocupam papel central na maneira como a fornecedora do serviço será avaliada pelo 

cliente. Entretanto a entrega do serviço tem a possibilidade de ser heterogênea, pois dependente, 

em grande parte, do comportamento dos funcionários, do cliente que recebe o serviço e das 

ações de outros clientes que possam estar presentes no momento da entrega do serviço. Além 

disso, outras caracteristicas dos serviços como intangibilidade, complexidade, natureza técnica 
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e perecibilidade os tornam díficies de ser avaliados, bem como a ausência de padrões entre as 

empresas Batesson e Hoffman (1999, apud LAS CASAS, 2007). 

Albrecht e Bradford (1992) utilizam a frase momento da verdade para definir o contato 

entre o pessoal de serviços e um cliente e afirmam que nesses encontros o cliente toma uma 

decisão sobre a qualidade do serviço oferecido. Mais detalhadamente o momento da verdade, 

segundo os autores, é um instante em que o cliente entra em contato com qualquer setor do seu 

negócio e, com base nesses contato, forma uma opinião sobre a qualidade do serviço e, 

possivelmente, da qualidade do produto. Os autores destacam ainda que o momento da verdade 

pode não envolver necessariamente um contato pessoal e que o cliente sente o momento da 

verdade avaliando outros elementos do serviço, como por exemplo, o lugar, orientações sobre 

o serviço, facilidade de uso, a apresentação de instalações, entre outros. 

 

 

2.2 QUALIDADE EM SERVIÇOS 
 

Para Lovelock e Wrigth (2001) a qualidade do serviço está relacionada ao quanto um 

serviço atende ou supera as expectativas do cliente.  

Segundo Grönroos (1993 apud QUINTELLA e SILVA, 2006), uma boa qualidade 

percebida  é obtida quando a qualidade experimentada atende às expectativas do cliente, ou 

seja, à qualidade esperada. Portanto, o processo de avaliação da qualidade do serviço que o 

cliente faz  está em função de suas expectativas (qualidade esperada) e de sua percepção do 

serviço (qualidade experimentada).     

Os autores Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990 apud QUINTELLA e SILVA, 2006) 

atribuem à qualidade de serviços a uma discrepância que existe entre as expectativas e as 

percepções  do cliente com relação a um serviço experimentado. A chave para assegurar uma 

boa qualidade de serviço acontece quando as percepções dos clientes excedem suas 

expectativas. 
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2.2.1 Formação das expectativas dos clientes 

 

De acordo com Kotler (2000), as expectativas dos clientes são formadas a partir de 

experiências anteriores dos clientes, pelo boca-a-boca e pela propaganda. Depois de receber o 

serviço, os clientes confrontam o serviço percebido, com o serviço esperado. Se o serviço 

percebido não atender as expectativas do serviço esperado, os clientes tendem a perder o 

interesse no fornecedor. Ao contrário, se o serviço atender, ou superar as expectativas, os 

clientes tendem a manter o relacionamento com o fornecedor. 

Lovelock e Wrigth (2001) apontam que os diferentes níveis de expectativas dos clientes 

são compostos de diversos elementos diferentes, entre eles, o serviço desejado, serviço 

adequado, serviço previsto e uma zona de tolerância que se estende entre os níveis de serviço 

desejado e adequado, conforme ilustra a Figura 3. 

 
Figura 3 – Fatores que influenciam as expectativas de serviço. 

Fonte: Lovelock e Wrigth (2001) Adaptado de Parasuraman, Zeitaml e Gremler (2006). 

 

Resumidamente Lovelock e Wrigth (2001) explicam cada elemento que compõe as 

expectativas dos clientes: 

- Serviço desejado é aquele que os clientes esperam receber. Uma combinação daquilo 

que os clientes acreditam que possa e deva ser entregue para suas necessidades pessoais. 

Embora prefiram receber o serviço ideal, os clientes normalmente não possuem expectativas 

extravagantes ou absurdas. Eles compreendem que as empresas nem sempre prestam o melhor 

serviço possível. Dessa forma eles também possuem um nível inferior de expectativas para 

serviço aceitável. 
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- Serviço adequado é o nível mínimo de serviço que os clientes aceitarão sem ficar 

insatisfeitos. Entre os fatores que ajudam a estabelecer essa expectativa estão o desempenho 

antecipado das alternativas de serviço percebidas e fatores situacionais relativos ao uso do 

serviço em uma ocasião específica. Os níveis das expectativas, tanto do serviço desejado 

como do serviço adequado, podem refletir promessas explícitas e implícitas de serviço 

feitas pelo fornecedor, aquilo que o cliente ouviu pela boca a boca ou soube por alguma 

experiência passada com a organização. 

- Serviço previsto é o nível do serviço que os clientes efetivamente esperam receber do 

fornecedor de serviço durante um determinado encontro de serviço é conhecido como serviço 

previsto. Essas estimativas de níveis de desempenho antecipadas para o serviço afetam o nível de 

serviço adequado dos clientes. Se é previsto um bom serviço, o nível adequado será mais alto 

do que quando se prevê um serviço menos que ótimo. 

- O caráter inerente aos serviços dificulta a entrega consistente de serviço entre os 

funcionários da mesma empresa e até pelo mesmo funcionário de serviço entre um dia e outro. 

O grau em que os clientes estão dispostos a aceitar essa variação é chamado zona de tolerância. 

O serviço adequado é o nível mínimo que é aceitável pelos clientes. Serviço abaixo deste 

nível provocará frustração e descontentamento. O serviço que se eleva acima do nível de 

serviço desejado agradará e surpreenderá os clientes. Outra maneira de encarar a zona de tolerância 

é pensar nela como a faixa de serviço na qual os clientes não prestam atenção explícita ao 

desempenho do serviço. Quando o serviço cai fora da faixa, os clientes certamente reagirão de 

uma maneira positiva ou negativa. 

 

 

2.2.2 Expectativas e Percepções dos clientes em relação aos serviços 

 

Sendo as expectativa dos cliente algo dinâmico, as avaliações também podem sofrer 

alterações ao longo do tempo – de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Aquilo que hoje 

é considerado de qualidade ou que atualmente satisfaz os clientes, amanhã poderá ser percebido 

diferente (ZEITHAML e BITNER, 2003). Com base nesse pressuposto, as autoras, umas das 

mais citadas no assunto qualidade de serviços, afirmam que toda a discussão sobre a qualidade 

e satisfação está baseada nas percepções dos clientes de serviços e não em critérios objetivos 

previamente determinados de como um serviço deveria ou não deveria ser. 
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Zeithanil e Bitner (2003) também distinguem a satisfação da qualidade em serviços, 

destacando que apesar de possuirem pontos em comum, a primeira trata-se de um conceito mais 

amplo, ao passo que a segunda concentra-se especificamente nas dimensões do serviço, dessa 

forma, a qualidade percebida em serviços é um componente da satisfação do cliente. A Figura 

4 ilustra isso. 

 
 

Figura 4 – Percepções de clientes sobre qualidade e satisfação de cliente. 

Fonte: Adaptado de Zeitaml e Bitner (2003). 

 

 

Conforme Zeithaml e Bitner (2003), os clientes não percebem a qualidade de forma 

unidimensional, ao invés disso avaliam a qualidade baseados em múltiplos fatores relevantes a 

cada contexto. Estas dimensões da qualidade e serviços foram identificadas de forma pioneira 

na década de 80, pelos pesquisadores Parsu Parasuraman, Valerie Zeithaml e Leonard Berry. 

- Confiabilidade é a capacidade de executar o serviço prometido com confiança e 

exatidão. O desempenho de um serviço confiável é uma expectativa do cliente e significa um 

serviço cumprido no prazo, sem modificações e sem erros. A confiabilidade também se aplica  

para as atividades de retaguarda, das quais se espera exatidão na elaboração de suas atividades. 

- Responsividade é a disposição de ajudar os clientes e fornecer o serviço prontamente. 

Deixar o cliente esperando, principalmente por razões não aparentes, cria desnecessariamente 

uma percepção negativa de qualidade. Se ocorrer uma falha em um serviço, a capacidade para 

recuperá-la rapidamente e com profissionalismo pode gerar muitas percepções positivas da  

qualidade. 
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- Segurança está relacionada ao conhecimento e a cortesia dos funcionários, bem como 

sua capacidade de transmitir confiança e confidencialidade. Esta dimensão inclui as seguintes 

características: competência para realizar o serviço, cortesia e respeito ao cliente, comunicação 

efetiva com o cliente e a idéia de que o funcionário está realmente interessando no melhor para  

o cliente. 

- Empatia é demonstrar interesse e atenção personalizada aos clientes. Esta dimensão 

inclui as seguintes características: acessibilidade, sensibilidade e esforço para entender as  

necessidades dos clientes. E a capacidade de um funcionário encontrar a solução para um 

cliente, como se o problema fosse realmente daquele funcionário.  

- Tangibilidade é a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais 

para comunicação. A condição do ambiente é uma evidência tangível do cuidado e da atenção 

aos detalhes exibidos pelo fornecedor do serviço. Esta dimensão de avaliação pode estender-se 

também à conduta de outras pessoas que estejam utilizando o serviço, como por exemplo,  

ruídos. 

Essas dimensões representam o modo como os clientes os organizam em sua mente a 

informação sobre a qualidade de serviço e destacam a relevância dessas dimensões para 

diversos ramos de atividade, bem como para serviços internos. Também destacam que existirão 

situações onde os clientes utilizarão todas as dimensões para determinar a qualidade do serviço, 

porém em outras não. Como exemplo citam o atendimento em um caixa eletrônico, onde a 

empatia não terá grande probabilidade de ser uma dimensão fundamental. Em outros casos, 

como um atendimento remoto, a dimensão tangibilidade é que perde sua relevância 

(ZEITHAML e BITNER, 2003).  

Não há um consenso sobre quais são, exatamente, as dimensões da qualidade que um 

cliente considera em seus julgamentos sobre o serviço. Porém, é tido como padrão o modelo 

proposto no estudo de Zeithaml; Parasuraman e Berry (1990), que será utilizado como 

referência no presente trabalho. 

De acordo com Johnston e Clark (2002 apud DE SOUZA, 2009) as dimensões da 

qualidade podem ser classificadas de acordo com suas habilidades de insatisfazer e encantar os 

clientes. Esta classificação é apresentada na Figura 5. 
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Figura 5 – Fatores de encantamento e insatisfação 

Fonte: Johnston e Clark (2002 apud DE SOUZA, 2009) 

 

 

Os quatro agrupamentos propostos são: 

 Fatores higiênicos: são os fatores que precisam ocorrer para a efetiva satisfação 

dos clientes. Caso não ocorram, serão fontes de insatisfação. No entanto, não são 

fontes de encantamento. Por exemplo: se um banco apresentar todos os seus 

caixas eletrônicos funcionando num dado momento, o cliente não ficará 

encantado. Entretanto, se algum deles estiver quebrado, pode se tornar uma fonte 

de insatisfação; 

 Fatores de enriquecimento: são os fatores que têm potencial de encantar se 

estiverem presentes, porém, se não estiverem, provavelmente não deixarão o 

cliente insatisfeito. Por exemplo: um cliente pode ficar impressionado com o 

atendimento cortês oferecido por um atendente de call center, entretanto isso não 

foi necessariamente esperado; 

 Fatores críticos: são aqueles que têm o potencial para encantar e para 

insatisfazer. São pontos-chave que, quando bem executados, contribuem 

efetivamente na satisfação do cliente. Em contrapartida, quando estes mesmos 

fatores são negligenciados ou ignorados, afetam negativamente a percepção do 

cliente, gerando insatisfação dos mesmos. 

 Fatores neutros: são os fatores que terão pouco efeito sobre a satisfação Por 

exemplo: a estética das instalações de um banco pode não influenciar a 

satisfação ou insatisfação dos clientes. 
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Concluindo, as dimensões da qualidade podem ser utilizadas para fornecer uma base de 

entendimento às expectativas dos clientes, a definir níveis de especificação das operações de 

serviços e mensurar a satisfação dos clientes (DE SOUZA, 2009). 

 

 

2.3 MENSURAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS 
 

A medida de satisfação do cliente é um tipo particular de estudo de mercado em que os 

clientes são consultados por meio de algum instrumento e cujo objetivo é identificar pontos de 

insatisfação para, em última instância, aumentar a fidelidade do cliente e atrair potenciais 

clientes. 

Quando se fala de expectativas, uma pergunta que imediatamente vem à cabeça é: mas 

expectativa em relação a quê? À cortesia de atendimento? À velocidade com que o cliente é 

servido? A outro aspecto de desempenho? Evidentemente, há clientes e grupos de clientes que 

desejam desempenhos diferentes em aspectos diferentes, e só será possível atendê-los bem 

naquilo que desejam se houver um preciso entendimento de quais são os aspectos de 

desempenho nos quais suas expectativas aparecem, para que as operações foquem esse limitado 

conjunto de objetivos, deixando de correr um sério risco de dispersar esforços e acabar 

‘desfocalizada’ (CORRÊA; CAON, 2002 apud DE SOUZA, 2009). 

Assim, é fundamental entender a satisfação do cliente à luz das dimensões de qualidade, 

e enquadrá-las nos agrupamentos de fatores (higiênicos, enriquecimento, críticos, neutros), para 

que as melhorias nas ações do prestador de serviços sejam organizadas de modo a garantir 

efetivo retorno destas ações (DE SOUZA, 2009). 

A análise das dimensões da qualidade que afetam a satisfação dos clientes em geral, 

pode ser realizada com métodos divididos em mais qualitativos ou mais quantitativos. As 

abordagens quantitativas utilizam-se de questionários e levantamentos, estruturados em torno 

das dimensões da qualidade pertinentes à operação de serviço utilizada. As qualitativas utilizam 

uma abordagem de coleta de dados descritivos e a posterior interpretação destes dados em torno 

de um modelo estruturado das dimensões da qualidade pertinentes. São de maior dificuldade 

técnica, porém fornecem ideias e exemplos mais amplos para a organização prestadora de 

serviços. 
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2.3.1 Métodos qualitativos predominantes 

 

De acordo com levantamento realizado por Johnston e Clark (2002 apud DE SOUZA, 

2009), são predominantes os seguintes métodos: 

 Questionários e levantamentos: sejam escritos ou verbais, são um bom método 

para solicitar opiniões sobre os serviços e para identificar o que os clientes 

consideram importante; 

 

 Grupo de foco: compreende de grupos de clientes reunidos com um facilitador 

treinado para discutirem um ou alguns aspectos de um serviço existente ou 

planejado; 

 

 Painéis de clientes: são similares aos grupos de foco, porém reúnem-se 

regularmente com uma agenda estruturada; 

 

 Levantamentos de novos clientes e clientes perdidos: são muito valiosos para 

identificar o que atrai os clientes e também por que a deixam; 

 

 Análise de reclamações: pode ser adotada mediante contribuição voluntária dos 

clientes. Entretanto, tende a apresentar mais aspectos negativos que positivos; 

 

 Técnica do Incidente Crítico: procura identificar as coisas que encantam e 

insatisfazem os clientes. Incidentes críticos são eventos que contribuem ou 

prejudicam o serviço ou desempenho de um produto de maneira significativa. A 

técnica resume-se em abordar os clientes e solicitar que estes identifiquem 

eventos que os fizeram se sentir satisfeitos e insatisfeitos com o serviço ou 

produto, e o porquê destas reações; 

 

 Análise de incidentes sequenciais: combina a análise dos incidentes críticos 

com um mapeamento das operações do processo de entrega do serviço, de modo 

que o cliente informa suas experiências em cada transação do processo; 
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 Clientes misteriosos: técnica utilizada por diversas organizações, em geral 

varejistas, para avaliarem o serviço que seus clientes experimentam. Consiste na 

utilização de agentes não-identificados, orientados para identificarem aspectos 

específicos do serviço fornecido. 

 

 

 

2.3.2 Métodos quantitativos predominantes 

 

Entre os métodos quantitativos, destacam-se:  

 

 Instrumento SERVQUAL: proposto por Parasuraman; Zeithaml e Berry 

(1988) é um questionário de escala de múltiplos itens que fornece uma 

estimativa das expectativas e percepções dos clientes em relação ao serviço e 

possibilita o entendimento dos desencontros destes dois fatores. Utiliza as 

dimensões da qualidade sobre os quais se consolidam as interpretações da 

técnica aplicada. Também possibilita a obtenção de um escore (escore 

SERVQUAL), calculado como sendo a diferença entre as expectativas e 

percepções sobre cada dimensão avaliada.  

 

 Instrumento SERVPERF: Cronin e Taylor (1992 apud SALOMI, MIGUEL e 

ABACKERLI, 2005) desenvolveram um modelo denominado SERVPERF,  

baseado  somente  na  percepção de desempenho dos serviços. Para  justificar  

seu  modelo,  os autores ressaltam que a qualidade é conceituada mais como uma 

atitude do cliente com relação às dimensões da qualidade, e que não deve ser 

medida com base no modelo de satisfação de Oliver (1980), ou seja, não deve 

ser medida por meio das diferenças entre expectativa e desempenho, e sim como 

uma percepção de desempenho. Eles afirmaram ainda que a qualidade percebida 

dos serviços é um antecedente à satisfação do cliente, e que essa satisfação tem 

efeito significativo nas  intenções  de  compra. Ainda  segundo  os  autores,  a 

qualidade dos serviços tem uma menor influência nas intenções de compra que 

a própria satisfação do cliente, ou seja, o resultado (desempenho representado 

pela satisfação) é o que realmente interessa. Assim, os autores propõem a  escala  
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SERVPERF,  como  uma  alternativa  ao  instrumento SERVQUAL (SALOMI, 

MIGUEL e ABACKERLI, 2005). 

 

2.4 TÉCNICA DOS INCIDENTES CRÍTICOS  
 

Essa técnica foi primeiramente proposta por Flanagan (1954 apud DE SOUZA, 2009) e 

tem sido utilizada para determinar dimensões de desempenho em sistemas de avaliação de 

desempenho. Este método não é só aplicável para o entendimento da satisfação de clientes, 

como também é útil em qualquer análise de processos empresariais, na qual as empresas tentam 

definir e compreender as necessidades de seus clientes (DE SOUZA, 2009). 

O incidente crítico é definido como sendo “aqueles aspectos do desempenho 

organizacional com os quais os clientes entram diretamente em contato” (HAYES, 2001 apud 

DE SOUZA, 2009). Assim, um incidente crítico é um exemplo específico da experiência do 

serviço ou produto, podendo tanto significar um desempenho positivo ou negativo. Da 

identificação de um incidente crítico a organização identificará uma característica do serviço 

ou produto que o cliente gostaria de desfrutar toda vez que o recebesse ou que levaria o cliente 

a questionar a qualidade do serviço ou produto. 

O método para aplicação da técnica do Incidente Crítico está dividido em duas fases: a 

primeira, na qual se identificam os incidentes críticos e realiza-se a categorização destes sob a 

estruturação das dimensões da qualidade, e a segunda, onde se elabora um questionário 

detalhado de avaliação do nível de satisfação, com o qual pode-se coletar a estimativa da 

satisfação dos clientes (DE SOUZA, 2009). 

 

 

2.4.1 Levantamento dos Incidentes Críticos 

 

De início, os clientes devem ser contatados para a obtenção de informações específicas 

acerca de suas experiências com o serviço estudado, ou seja, a obtenção dos incidentes críticos.  

De acordo com o recomendado por Hayes (2001 apud DE SOUZA, 2009), é essencial 

que se obtenham informações de clientes que efetivamente receberam o serviço avaliado. Estes 

devem ter tido diversas interações com o serviço prestado em um tempo recente, considerando 
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que serão levantados fatos concretos de suas experiências, e a memória do cliente deve estar 

suficientemente preservada para oferecer dados acurados. É recomendável um número de 

entrevistados entre 10 e 20 clientes, para diminuir a probabilidade de falta de informações sobre 

algum dos aspectos que se deseja avaliar, ou que desvios de acuracidade entre os entrevistados 

sejam compensados (DE SOUZA, 2009). 

Durante a entrevista solicita-se aos entrevistados que descrevam cinco aspectos 

positivos e cinco aspectos negativos relacionados ao serviço. Estes aspectos constituem os 

incidentes críticos que cada cliente tomou por experiência ao utilizar o serviço. Deve-se garantir 

que duas características fundamentais para a descrição dos incidentes críticos sejam seguidas:  

 Cada incidente crítico deve ser específico, descrevendo um único 

comportamento ou característica do serviço; 

 

 O incidente crítico deve ser descrito utilizando-se termos que efetivamente 

caracterizem um aspecto do serviço. A utilização de adjetivos é extremamente 

recomendável. 

No início da entrevista o entrevistador deve orientar o cliente para seguir estas duas 

recomendações. No caso do cliente relatar algum incidente de maneira inadequada o 

entrevistador deverá intervir, solicitando-o a descrever o incidente de forma adequada. 

Ao término das entrevistas, terão sido coletados diversos incidentes críticos. É muito 

provável que parte destes incidentes sejam semelhantes e, portanto, um agrupamento de 

semelhança deve ser realizado, classificando-os de acordo com o método que é exposto abaixo 

(DE SOUZA, 2009). 

 

 

2.4.2 Determinação dos Itens de Satisfação e Dimensões da Qualidade 

 

A chave para a classificação dos incidentes críticos é a concentração nos verbos e 

adjetivos específicos que são comuns entre eles, segundo Hayes (2001  apud DE SOUZA, 

2009). Após o agrupamento dos incidentes semelhantes, deve-se criar uma frase identificadora 

para cada um dos grupos, de modo que reflita o conteúdo dos incidentes que o compõe. Esta 

frase recebe o nome de Item de Satisfação. Incidentes críticos positivos e negativos podem, e 
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devem, ser agrupados em um mesmo item de satisfação. Assim como os incidentes críticos, 

cada item de satisfação deve ser específico ao descrever o serviço e contemplar um aspecto 

comportamental (adjetivo) do serviço. 

A partir dos agrupamentos em itens de satisfação, estes devem ser agrupados de modo 

a se definir uma necessidade específica dos clientes, obtendo-se a estrutura de Dimensões da 

Qualidade. 

Após este último agrupamento, forma-se um relacionamento hierárquico representando 

três níveis de detalhamento. Assim, os itens de satisfação representam uma etapa intermediária 

de relacionamento entre uma extremidade detalhada (os incidentes críticos) e a outra 

extremidade mais concisa (as dimensões da qualidade). A Figura 6 ilustra esta hierarquização. 

 

Figura 6 – Hierarquia das dimensões da qualidade 

Fonte: Johnston e Clark (2002 apud DE SOUZA, 2009) 

 

 

2.4.3 Elaboração do Questionário 

 

A elaboração do questionário é composta por três etapas: 

 Determinação das perguntas (itens de satisfação) a serem usadas no 

questionário; 
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 Seleção do tipo de formulário de resposta a ser utilizado; 

 

 Redação da introdução e instruções do questionário. 

 

As questões que compõe o questionário são formadas a partir dos Itens de Satisfação 

levantados na coleta de dados através da técnica do Incidente Crítico. Desse modo, pergunta-se 

ao cliente sua posição de satisfação com relação aos aspectos do serviço que mais influenciam 

na avaliação da qualidade do serviço, de acordo com os incidentes críticos obtidos. 

Nesta etapa deve ser perguntado aos clientes, não somente sua satisfação com os Itens 

de Satisfação, mas também sua opinião a cerca da importância que cada Item de Satisfação tem 

para a excelência em qualidade do serviço. Assim, dispõe-se do conceito apresentado no 

modelo SERVQUAL de avaliar as discrepâncias serviço percebido versus a expectativa de 

serviço como indicadores da qualidade do serviço (DE SOUZA, 2009). 

É preciso garantir que as perguntas contidas no questionário enviado a clientes não 

sejam ambíguas. O uso de declarações específicas valoriza a resposta obtida, uma vez que as 

perguntas terão os mesmos significados para todos os respondentes, garantindo a confiabilidade 

das respostas. Deve-se garantir também a concisão nas perguntas, evitar o uso de duplas 

negativas em uma mesma questão e deve-se priorizar a utilização de palavras de fácil 

compreensão. É imperativo que cada pergunta contenha referência exclusivamente a um 

aspecto do serviço. 

O segundo passo na elaboração do questionário diz respeito à escolha do tipo de 

formulário de resposta a ser utilizado. Este formulário determinará a forma com a qual os 

clientes responderão às perguntas e quais tipos de análise poderão ser feitas com os resultados 

obtidos. 

Existem diversos tipos de formulários de resposta para questionários quantitativos, ou 

métodos de pontuação. Os mais utilizados são o método de Thurstone de intervalos 

equivalentes, a escala de Guttman e o método da pontuação de Likert (DE SOUZA, 2009). 

Hayes (2001 apud DE SOUZA, 2009) dá preferência à utilização da escala Likert para 

elaboração do formulário de resposta, considerando que este método fornece coeficientes de 

confiabilidade mais altos do que as escalas elaboradas pelo método de Thurstone, e, 

considerando que os métodos de Thurstone e de Guttman são mais trabalhosos. 
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A escala Likert é uma graduação discreta de valores, na qual a extremidade inferior 

representa a máxima resposta negativa e a extremidade superior a máxima resposta positiva. 

 

 

Tabela 1: Exemplos de escalas Likert 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Discordo 
inteiramente 

Discordo 
Parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
inteiramente 

1 2 3 4 5 

 

Muito Satisfeito Insatisfeito 
Nem satisfeito 

nem insatisfeito 
Satisfeito Muito satisfeito 

1 2 3 4 5 

 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo 

1 2 3 4 5 

 

A última etapa na elaboração do questionário consiste em redigir a sua introdução. Esta 

deve explicar o objetivo do questionário, fornecendo instruções para o correto preenchimento 

das respostas. Hayes (2001 apud DE SOUZA, 2009) sugere que o objetivo geral do estudo pode 

ser exposto aos clientes desde que este conhecimento não influencie nas respostas. Porém, 

expor aos clientes o real objetivo do estudo pode aumentar a percepção dos mesmos de que 

suas opiniões são valorizadas, tornando-os mais dispostos a responder o questionário (DE 

SOUZA, 2009). 

 

 

2.5 INSTRUMENTO SERVQUAL 
 

Zeithaml e Bitner (2003) explicam o instrumento SERVQUAL como sendo uma escala 

multidimensional para a medição das percepções e avaliações dos clientes sobre a qualidade 

dos serviços. Ela reflete as cinco dimensões da qualidade dos serviços, sendo que cada  

dimensão possui múltiplos itens responsáveis pela captação dos atributos fundamentais do 

serviço.  
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Parasuraman et al. (1985 apud Salomi, Miguel e Abackerli, 2005) propuseram, uma 

medição de qualidade do serviço, baseada no modelo de satisfação de Oliver (1980), afirmando 

que a satisfação do cliente é função da diferença entre a expectativa e o desempenho. Dessa 

forma, a avaliação da qualidade Qj de um serviço, por um cliente, é feita por meio da diferença 

entre a sua expectativa Ej e o seu julgamento do serviço Dj, em certas dimensões da qualidade 

em serviço. A equação mostrada a seguir ilustra este conceito de avaliação. 

Qj= Dj – Ej           

Onde: 

Dj = Valores de medida de percepção de desempenho para característica j do serviço; 

Ej = Valores de medida da expectativa de desempenho para característica j do erviço;  

Qj = Avaliação da qualidade do serviço em relação à característica j. 

O gap, ou diferença entre a expectativa e o desempenho, é uma medida da qualidade do 

serviço em relação a uma característica específica. Os critérios chamados de dimensões da 

qualidade, são características genéricas do serviço, subdivididas em itens, que delineiam o 

serviço sob o ponto de vista do cliente que irá julgá-lo. 

O modelo gap é ilustrado na Figura 7, que mostra a forma pela qual o cliente avalia a 

qualidade do serviço e como a empresa pode avaliar analiticamente a qualidade de um serviço 

prestado. O modelo, descrito a seguir, demonstra as influências das várias discrepâncias 

ocorridas na qualidade dos serviços, e pode ser dividida em dois segmentos distintos: o contexto 

gerencial e o contexto do cliente. 

Em relação à Figura 7, primeiramente tem-se o gap 1, ou a discrepância entre a 

expectativa do cliente e a percepção  gerencial  sobre  esta  expectativa.  O gap 2  compreende 

a discrepância entre a percepção gerencial das expectativas  dos  clientes  e  a  transformação  

destas  em especificações de qualidade dos serviços. Por sua vez, as empresas de serviço são 

altamente dependentes do contato interpessoal para o fornecimento de serviços, e o gap 3 

corresponde à discrepância entre os padrões e especificações da empresa e o que realmente é 

fornecido ao cliente. O gap 4 é a discrepância entre a promessa realizada pelos meios de 

comunicação externa e o que realmente é fornecido. 

Do modelo fica claro que o julgamento sobre a qualidade dos serviços depende de como 

os clientes percebem o real desempenho do serviço, a partir de suas próprias expectativas. 
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Assim, o gap 5 consiste na discrepância entre a expectativa do cliente e a sua percepção do 

serviço. 

 
Figura 7 – Modelo “GAP” de qualidade dos serviços  

Fonte: (Parasuraman et al, 1985 apud SALOMI, MIGUEL e ABACKERLI, 2005) 

 

 

Dessa forma, Parasuraman et al. (1985) propuseram o modelo de qualidade dos serviços 

já descrito e que pode ser expresso por: 

gap5 = f (gap1, gap2, gap3, gap4)          

Como mostra a equação, a percepção de qualidade dos serviços, do ponto de vista do 

cliente, chamada de gap5, depende da direção e magnitude das seguintes discrepâncias: gap1, 

gap2, gap3 e gap4, acima conceituadas e associadas com projeto, marketing e prestação de 

serviços em uma organização (SALOMI, MIGUEL e ABACKERLI, 2005). 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Foi realizada uma pesquisa de caracter exploratório, buscando aprofundar o 

conhecimento do pesquisador sobre o tema. Segundo Gil (2007, apud GERHARDT e 

SILVEIRA, 2009) este tipo de pesquisa tem o objetivo de proporcionar maior familiaridade 

com o problema, visando torná-lo mais explicito ou construir hipóteses. Conforme o autor, esse 

tipo de pesquisa envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que 

estimulem a compreensão. 

Como estratégia de pesquisa foi utilizado o estudo de caso único. Esta estratégia é 

especialmente adequada para estudar as particularidades e complexidades de um fenômeno de 

interesse específico dos envolvidos (pesquisador e gestores da empresa), analisando em 

detalhes a sua interação com seu contexto de ocorrência (YIN, 2001 apud BRODBECK, 

ROSES e BREI, 2004).  

 

 

3.1 SELEÇÃO DA EMPRESA DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO 
 

A seleção da empresa Embratec, já apresentada na descrição do problema, levou em 

consideração as caracteristicas dessa companhia. Trata-se de uma empresa média-grande, 

segundo definição do BNDES (BNDES - Porte de Empresa, 2015), tendo gerado um 

faturamento acima de 200 milhões de reais. Seu quadro funcionários conta com 739 

colaboradores. Esses dados estão disponíveis no relatório de sustentabilidade 2015, ano base 

2014, publicado pela empresa.  

Trata-se de uma empresa cujos serviços de TI assumem grande importância na estratégia 

global, tanto na situação atual, quanto futura. Conforme visto na revisão teórica sobre serviços 

de TI, operadoras de cartões de crédito fazem parte desse grupo. Devido a sua área de atuação, 

a Embratec pode ser comparada a empresas desse segmento. Seus principais negócios são:  

(a) gestão de benefícios corporativos por meio de cartões magnéticos utilizados pelos 

funcionários das empresas clientes para compra de alimentação e refeição (cartões PAT – 
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Programa de Alimentação do Trabalhador) e também cartões para compras em outros tipos de 

estabelecimentos conveniados; 

(b) gestão de frotas, também por meio de cartão magnético. A coleta de dados realizada 

quando o cartão é utilizado como meio de pagamento dos abastecimentos e serviços de 

manutenção de veículos, possibilita a Ecofrotas prover informações para a realização da gestão 

das frotas de veículos dos seus clientes. 

A empresa conta com uma base de mais de três milhões de portadores utilizando seus 

cartões, o que gerou um volume de mais de 4,4 bilhões de reais de compras autorizadas em sua 

rede de estabelecimentos credenciados em 2014.  

O fato de a empresa possuir em sua área de TI, equipes responsáveis pelo 

desenvolvimento dos sistemas que ela necessita, bem como esses sistemas serem demandados 

por clientes internos, foram determinantes na escolha. 

 

 

3.2 SELEÇÃO DO MÉTODO DE MENSURAÇÃO 
 

Conforme apresentado na seção 2.3, os métodos qualitativos em geral fornecem maior 

riqueza de detalhes na experiência do cliente com o serviço, e dessa forma é possível observar 

mais fatos sobre o serviço prestado do que aplicando um método puramente quantitativo. 

Contudo, é necessário um método que seja capaz de coletar e agrupar as diversas 

informações coletadas e propor um meio adequado de categorizar os resultados em torno das 

dimensões de qualidade evidenciadas, fornecendo assim, subsídios para a construção de um 

instrumento de mensuração da qualidade que no futuro seja capaz de auxiliar a elaboração de 

um eficaz plano de ação de melhorias. 

Entre as opções estudas, a que apresentou maior aderência a proposta desse estudo, que 

é a elaboração de um instrumento de mensuração da qualidade na percepção do cliente interno, 

foi a técnica do incidente critíco, pois possibilita que a coleta de dados não dependa da 

disponibilidade de grupos de clientes, conforme as técnicas grupo de foco e painéis de cliente, 

o que não seria viável contar no caso da empresa escolhida. Em comparação a outros métodos, 

como por exemplo, a técnica análise de reclamações, a técnica do incidente crítico se mostrou 
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mais completa, pois não foca apenas os aspectos negativos do serviço. Também se mostrou 

mais objetiva que os questionários e levantamentos, pois trabalha com uma quantidade 

determinada de itens de satisfação e insatisfação dos clientes, evitando assim divagações, 

resultando em um melhor aproveitamento do tempo dos participantes do levantamento.  

Por se tratar de um estudo com os clientes internos, os quais não tem a opção de trocar 

de fornecedor, automaticamente a técnica de levantamento de novos clientes e clientes perdidos 

deixou de ser uma opção, bem como a técnica clientes misteriosos. 

O método SERVQUAL também se mostrou mais adequado do que o SERVPERF, pois 

como o objetivo final do instrumento de mensuração da qualidade é subsidiar a elaboração de 

um plano de ação, então conhecer a expectativa do cliente com relação aos itens de satisfação 

proporcionará uma melhor priorização dos itens que deverão compor esse plano.   

 

  

3.3 ETAPAS DA PESQUISA 
 

As etapas desta pesquisa de estudo de caso foram: 

a) levantamento bibliográfico sobre o assunto, onde foram exploradas questões 

chave para este trabalho, tais como: serviços (características dos serviços, serviços 

internos e serviços de TI), qualidade em serviços e mensuração da qualidade em 

serviços.  

O objetivo da pesquisa refere-se ao produto final deste trabalho, que é a geração de 

um instrumento para mensuração da qualidade percebida no serviço de 

desenvolvimento de sistemas prestado para clientes internos; 

b) estudo de caso, onde foram levantadas as características da empresa, bem como dos 

clientes internos e do setor prestador do serviço de desenvolvimento de sistemas, 

através de pesquisa documental e observação participante; 

c) aplicação da técnica de incidentes críticos, para identificar os itens de satisfação 

que agradam ou desagradam os clientes internos; 

d) classificação dos itens de satisfação em dimensões da qualidade; 

e) elaboração das questões para a avaliação do nível de satisfação baseado no método 

SERVQUAL; 
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f) estruturação de um protótipo do instrumento final,  utilizando os elementos 

coletados, e posterior disponibilização deste no sistema survey monkey, para 

realização de um piloto, como forma de validação final do instrumento produzido. 

 

 

3.4 IDENTIFICAÇÃO DOS INCIDENTES CRÍTICOS 
 

Conforme detalhado na revisão teórica, compreende: 

 Escolha dos clientes a participar da atividade de obtenção dos incidentes críticos;  

 

 Envio de e-mail aos clientes escolhidos, solicitando que esses fornecessem cinco 

incidentes críticos positivos e cinco incidentes críticos negativos a respeito do 

serviço. 

O processo de escolha dos clientes foi iniciado por um contato com os responsáveis 

pelas áreas clientes da TI. Inicialmente foi explicado o propósito do trabalho e em seguida, 

solicitado que eles indicassem nomes de colaboradores a participar como representantes de sua 

equipe, bem como oferecido duas alternativas para a coleta das informações: (a) uma entrevista 

individual com cada pessoa indicada e (b) um e-mail explicando o objetivo do estudo, o que 

representa um incidente crítico e como realizar o relato do mesmo. 

Foram contatados o coordenador da área de inovação do segmento de negócio gestão de 

benefícios; o coordenador da área de inovação do segmento de negócio gestão de frotas; o 

gerente da área de processos e os gerentes de operações, um da área de benefícios e outro de 

frotas. 

O total de participantes indicados pelos responsáveis pelas áreas clientes foi de 18 

colaboradores. Considerando que os responsáveis pelas áreas clientes também foram 

convidados a participar, o total de pessoas convidadas a relatar os incidentes críticos foi de 23.  

A forma de relatar o incidente crítico escolhida por todos os responsáveis contatados foi 

o e-mail. Foi dado um prazo de 5 dias para que os e-mails fossem respondidos.  
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4 ESTUDO DE CASO 
 

Neste capítulo é relatado o estudo de caso realizado em uma empresa que possui uma 

área de TI responsável pelo desenvolvimento do sistemas que ela necessita. Inicialmente é 

descrita a organização e posteriormente as áreas cliente e fornecedoras do serviço de 

desenvolvimento de sistemas. 

Uma vez caracterizada a organização e seus componentes importantes para esse estudo, 

é descrito como foi a aplicação da técnica do incidentes critíco: aquisição dos incidentes 

críticos; identificação dos  itens de satisfação; e classificação em dimensões da qualidade, 

etapas que subsidiaram a elaboração do instrumento de mensuração da qualidade. Como 

resultado, este capítulo apresenta o instrumento resultante que será disponibilizado para 

realização de um piloto de mensuração da qualidade na empresa estudada. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 

A Embratec, empresa na qual foi conduzido o estudo de caso deste trabalho, é uma 

empresa gaúcha de atuação nacional. Foi fundada em 1999, por um sólido e experiente grupo 

empresarial. Nasceu com a missão de oferecer serviços inovadores na gestão de convênio com 

farmácias, utilizando para isso, tecnologia de ponta e conhecimento de mercado. Já em 2000 a 

empresa conquista importantes clientes, o que lhe ajudou na construção de uma plataforma 

tecnológica com operação totalmente on-line e em tempo real, um diferencial para a época.  

Em 2002 foram  lançados novos produtos, entre eles, o Fuel Control. Um sistema para 

Gestão de Frotas, focado na redução de despesas com manutenção e abastecimento de veículos. 

À medida que a empresa foi crescendo, partes de sua operação foram se transformando 

em novas empresas. Em 2004 é fundada a Get Net, empresa que passou a concentrar o negócio 

de captura de transações eletrônicas. Em 2005, com o crescimento continuado das empresas do 

grupo e a necessidade de ofertar produtos financeiros a clientes internos e externos, surge a 

Financeira Topázio, que em 2008 vem a se tornar um banco. Naquele ano também ocorre a 

segmentação da empresa em duas unidades de negócios, Frotas e Benefícios.  
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Atualmente, conforme mencionado na seção 3.1, está classificada como uma empresa 

de porte medio-grande, tendo fechado o ano de 2014 com um faturamento de aproximadamente 

200 milhões de reais e um quadro de 739 colaboradores.  

 

 

4.3.1 Clientes da TI 

 

Na Embratec, tanto o desenvolvimento de novos sistemas, quanto as mudanças nos 

sistemas existentes, são realizados a partir do protocolo de um projeto junto ao Escritório de 

Projetos (EP). Para protocolar um projeto, os demandantes precisam preencher uma 

documentação justificando o projeto, bem como detalhando o que se espera com ele. As pessoas 

que demandam os projetos, em geral são analistas de processos e analistas de produtos, os quais 

atuam em áreas que fazem a interface com outros clientes internos ou com clientes finais.  

Um projeto demandado para o EP pode não gerar uma demanda para área de TI. Quando 

um projeto demanda a intervenção da TI – a maioria das vezes – essa intervenção pode ser em 

apenas um ou em vários sistemas. De acordo com os sistemas afetados pela demanda, é possível 

que mais de uma equipe de análise precise ser alocada para execução do projeto. Quando isso 

acontece, também pode ocorrer um desmembramento do projeto pelo EP e com isso cada equipe 

de análise termina conduzindo um projeto em separado. Uma vez que a demanda é aprovada e 

o projeto é liberado pelo EP, então as equipes de análise estão liberadas para executar o projeto 

no que tange a sistemas, sempre respeitando a fila de prioridades. A Figura 8 demonstra as fases 

e processos que envolvem a gestão de portfólio de projetos da Embratec.  
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Figura 8 – Fases e processos da gestão de portfólio de projetos 

Fonte: Escritório de Projetos da Embratec 

 

 

 

4.3.2 O desenvolvimento de sistemas 

 

As equipes de análise estão divididas segundo áreas de negócio da empresa. Hoje a 

empresa conta com três equipes: (a) TI – Benefícios, responsável por atender as demandas do 

segmento de negócio relativo a gestão de benefícios e sistemas de back-office; (b) TI – Frotas, 

responsável por atender as demandas do segmento de negócio gestão de frotas e (c) TI – 

Autorização, responsável por atender as demandas relativas aos sistemas de autorização de 

compras com os cartões emitidos pela Ecobenefícios e Ecofrotas. 

Cada equipe de análise é composta por: (a) 1 gerente de sistemas (gerente funcional), 

responsável pela alocação dos profissionais de sua equipe que irão executar os projetos 

direcionados para sua gerência, bem como pela negociação das priorizações junto aos 

demandantes; (b) gerentes de projetos ou coordenadores, que auxiliam o gerente na alocação 

da equipe e realizam todo o acompanhamento do projeto, fazendo reports para o gerente e 

demandantes; (c) analistas de negócio, responsáveis por fazer o contato com os demandantes 

para levantamento dos requisitos e fechamento do escopo do projeto; e (d) analistas de 

sistemas, responsáveis por levantar o impacto do negócio nos sistemas, elaborar as 
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especificações de software utilizando linguagem UML, elaborar casos de teste e testar de forma 

complementar o software desenvolvido. A Figura 9 ilustra todas as etapas da Metodologia de 

Desenvolvimento de Software (MDS) da Embratec. 

 

 

Figura 9 – Metodologia de Desenvolvimento de Software da Embratec 

Fonte: Wiki interna da Área de TI da Embratec 

 

 

 

O desenvolvimento do software, ou seja, codificação baseada nas especificações 

elaboradas pelos analistas de sistemas, é realizada por uma fábrica de software interna. Na TI 

também existe uma área de qualidade de software, a qual é composta por analistas de testes e 

testadores, sendo os primeiros responsáveis por elaborar os casos de testes e os segundos, 

responsáveis por validar as funcionalidades desenvolvidas pela fábrica de software, segundo os 

casos de testes. As atividades relativas a codificação e testes dentro da MDS da Embratec, estão 

representadas nos itens “Ciclo de Tarefas”, conforme pode ser observado na Figura 9.  

Dentro da área de qualidade existe um responsável pela MDS, sendo ele também um 

dos grandes interessados no instrumento de mensuração da qualidade.  

A TI da Embratec conta ainda com um diretor de TI, responsável tanto pelos sistemas, 

quanto pela infraestrutura de TI e Telecom e uma área de sustentação de sistemas, responsável 

por manter os sistemas funcionando 24 x 7, bem como realizar a publicação em produção, das 

novas funcionalidades desenvolvidas nos projetos demandados a TI. 
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Dadas as caracteristicas do caso apresentado, vale destacar o propósito do instrumento 

de avaliação da qualidade que está sendo proposto nesse estudo. A intenção não é mensurar a 

qualidade percebida pelo cliente interno com os sistemas em sí, mas sim com o serviço realizado 

no projeto que foi demandado. Como o serviço contratado pelo cliente interno afeta em geral 

não apenas um sistema, mas sim um conjunto de sistemas, bem como inclui outras atividades 

que vão além da construção ou alteração de sistemas, o instrumento para avaliação da qualidade 

proposto nesse estudo, terá como enfoque a medição da qualidade percebida pelo cliente interno 

de todo o projeto executado, ou seja, a unidade de medição da qualidade será o projeto entregue. 

 

 

4.3.3 O atual instrumento de mensuração da qualidade 

 

Conforme apresentado na seção 1.1, a Figura 10 demonstra o atual instrumento de 

mensuração da qualidade utilizado na organização onde o estudo foi realizado. A TI da 

Embratec aplica esse questionário ao entregar os projetos, com a intensão de medir o grau de 

satisfação dos seus clientes com o projeto executado por ela.  
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Figura 10 – O atual instrumento de mensuração da qualidade dos projetos de TI 

Fonte: Wiki interna da Área de TI da Embratec 

 

É interessante observar que grande parte das questões do atual instrumento dizem 

respeito à atividades da MDS da Embratec, o que reforça a percepção de que ele não leva em 

consideração as expectativas dos clientes.  
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4.4 APLICAÇÃO DA TÉCNICA DOS INCIDENTES CRÍTICOS 
 

Nesta seção é apresentado o desenvolvimento da parte prática do presente trabalho, onde 

foram utilizados os conhecimentos obtidos a partir da revisão teórica (capitulo 2) e o método 

apresentado no capítulo 3. O objetivo dessa etapa é analisar os fatores que são considerados 

importantes no processo de julgamento da qualidade do serviço de desenvolvimento de sistemas 

prestado pela área de TI, aos clientes internos da organização onde foi realizado o estudo, tendo 

em vista o problema exposto na seção 1.1. 

 

4.4.1 Incidentes críticos coletados 

 

Do total de 23 e-mails enviados, 14 foram respondidos, ou seja, aproximadamente 78% 

dos participantes selecionados para relatar os incidentes críticos retornaram o e-mail. O 

detalhamento dos incidentes críticos relatados pode ser consultado no Apêndice I. Já uma visão 

mais sintética acerca dos incidentes pode ser obtida através da Tabela 2. 

Tabela 2 – Quantidade de incidentes críticos obtidos 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Clientes 
Qtd 

Incidentes 
Positivos 

Qtd 
Incidentes 
Negativos 

Cliente 1 5 5 

Cliente 2 4 2 

Cliente 3 2 4 

Cliente 4 5 5 

Cliente 5 4 2 

Cliente 6 5 3 

Cliente 7 2 3 

Cliente 8 3 4 

Cliente 9 5 5 

Cliente 10 3 2 

Cliente 11 2 4 

Cliente 12 5 4 

Cliente 13 5 3 

Cliente 14 3 4 

TOTAIS 
53 50 

103 
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Por solicitação dos responsáveis pelas áreas clientes da TI, o nome dos participantes da 

atividade de relato dos incidentes críticos não foi revelado e por isso no trabalho cada cliente 

será identificado por um número. Do total de 140 incidentes críticos possíveis, 103 foram 

relatados. Conforme pode ser verificado na Tabela 2, nem todos os participantes tinham 5 

incidentes de cada tipo por relatar. Esse fato justifica uma quantidade inferior a 140 incidentes 

críticos obtidos. 

 

 

4.4.2 Identificação dos itens de satisfação 

 

De posse dos incidentes críticos, a próxima etapa da técnica do incidente crítico foi a 

categorização destes em itens de satisfação, que representam um tema em comum exposto nos 

diversos incidentes críticos obtidos. Esse procedimento foi realizado segundo as definições 

expostas no seção 2.4.2. Tanto incidentes positivos quanto negativos podem ser categorizados 

em um mesmo item de satisfação, desde que apresentem semelhança de questão. O resumo da 

classificação dos incidentes críticos em itens de satisfação identificados, são exibidos na Tabela 

3.  

Na Tabela 3  “IP” indica Incidente Positivo e “IN” indica Incidente Negativo. O número 

ao lado da sigla IP ou IN representa a ordem em que o incidente foi relatado pelo cliente C “n”.



 

51 

 

Tabela 3 – Itens de satisfação extraídos dos incidentes críticos 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.4.3 Classificação em dimensões da qualidade 

 

Nesta etapa os Itens de Satisfação serão classificados em Dimensões da Qualidade. 

Conforme apresentado na seção 2.2.2, Zeithaml e Bitner (2003), definiram cinco dimensões da 

qualidade, a saber: Tangibilidade, Segurança, Responsividade, Confiabilidade, Empatia.  

Os itens de satisfação serão classificados segundo essa proposta de dimensões de 

qualidade, considerando que elas abrangem o espectro de características do serviço apontados 

pelos clientes através dos incidentes críticos, sendo, ao mesmo tempo, eficiente e concisa.  

Com este segundo agrupamento, obteve-se um relacionamento hierárquico 

representando três níveis de especificidade: incidentes críticos, itens de satisfação e dimensões 

da qualidade, conforme Figura 6 da página 34.  

Assim, os Itens de Satisfação foram classificados nestas Dimensões da Qualidade, 

conforme observado abaixo na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Classificação dos itens de satisfação em dimensões da qualidade 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Dimensão da Qualidade Itens de Satisfação Qtd Itens Satisfação Qtd Incidentes Críticos 
Confiabilidade G, I, K, L, O, T, V 7 38 

Empatia B, D, E, F, M, Q 6 22 
Responsividade N, P, R, U 4 18 

Segurança C, J 2 11 
Tangibilidade A, H, S, X 4 14 

Totais: 23 103 

 

 

4.5 ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE MENSURAÇÃO 
 

Para Hayes (2001 apud DE SOUZA, 2009) a elaboração do questionário é composta 

por três etapas: 

 Definição das questões a serem utilizadas no questionário, extraídas a partir dos 

Itens de Satisfação; 

 Escolha do formato de respostas às questões; 
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 Elaboração de introdução e instruções de preenchimento do questionário. 

 

As questões que compõe o questionário foram definidas a partir dos Itens de Satisfação 

identificados na técnica do Incidente Crítico apresentada na seção 4.4.2. Os Itens de Satisfação,  

devem ser reestruturados em perguntas específicas que abordem somente uma característica do 

serviço a ser avaliado. Além disso, as palavras utilizadas devem ser revistas de maneira que as 

questões sejam claras para todos os clientes (DE SOUZA, 2009). 

Foram elaboradas 23 questões para medição das expectivas com o serviço de 

desenvolvimento de sistemas, apresentadas na Tabela 5 e 23 questões para medição do 

desempenho percebido, apresentadas na Tabela 6.  

 

Tabela 5 – Questões para medição da expectativa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Questão Dimensão, Item 
Satisfação 

Declaração da questão para medição da expectativa 

1 Tangibilidade, A Uma excelente área de TI deveria ser capaz de manter as definições do projeto bem 
documentas e formalizadas.  

2 Tangibilidade, H Uma excelente área de TI deveria realizar uma comunicação clara e sem ruídos de 
entendimentos. 

3 Tangibilidade, S Deveria ser fácil validar o sistema desenvolvido e entregue por uma área de TI, antes 
da sua implantação. 

4 Tangibilidade, X Os sistemas que uma área de TI entrega deveriam ter excelentes manuais de 
utilização. 

5 Segurança, C Uma excelente equipe de projetos de TI deveria ter o máximo conhecimento possível 
dos sistemas e negócio de uma empresa para conduzir os projetos. 

6 Segurança, J É de se esperar que uma área de TI tenha excelentes especialistas para atuar em 
projetos das diferentes áreas de negócio da empresa. 

7 Responsividade, N Uma excelente área de TI deveria informar frequentemente e de forma clara e direta, 
o andamento dos projetos que ela conduz. 

8 Responsividade, P É de se esperar que uma excelente área de TI faça rapidamente a correção de um erro 
em um sistema recentemente implantado por um projeto. 

9 Responsividade, R Uma excelente área de TI deveria ter analistas capazes de compreender facilmente o 
que é demandado no projeto. 

10 Responsividade, U Uma excelente área de TI deveria entregar os projetos em prazos adequados as 
necessidades do negócio. 

11 Empatia, B Uma excelente área de TI deveria estar próxima da área cliente para condução dos 
projetos. 

12 Empatia, D Os analistas de uma excelente área de TI deveriam ser parceiros na construção de 
solução dos problemas dos clientes. 

13 Empatia, E Uma excelente área de TI deveria ser comprometida ao máximo com os resultados 
esperados pelo cliente. 

14 Empatia, F Uma excelente área de TI possui analistas que esclarecerem todas as suas dúvidas 
relacionadas ao escopo dos projetos antes de executar o projeto. 
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Tabela 5 (cont.) – Questões para medição da expectativa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Questão Dimensão, Item 
Satisfação 

Declaração da questão para medição da expectativa 

15 Empatia, M Os analistas de uma excelente área de TI deveriam ser proativos e sempre dispostos a 
ajudar. 

16 Empatia, Q A equipe de projetos de uma excelente área de TI deveria sempre estar preocupada 
em entender o cliente. 

17 Confiabilidade, G Uma excelente área de TI deveria sempre entregar os projetos no prazo prometido. 

18 Confiabilidade, I Uma excelente área de TI deveria ter um adequado controle de alterações dos 
escopos dos projetos. 

19 Confiabilidade, K Uma excelente área de TI deveria ter um processo de trabalho que favorece a 
execução dos projetos, garantindo prazo e qualidade esperados pelo cliente. 

20 Confiabilidade, L Uma excelente área de TI deveria entregar os projetos com aquilo que foi acordado 
nas etapas iniciais dos projetos. 

21 Confiabilidade, O Os sistemas entregues por uma excelente área de TI deveriam funcionar 
perfeitamente ao implantar o projeto.  

22 Confiabilidade, T Os projetos entregues por uma excelente área de TI deveriam ter o maior prazo de 
garantia possível. 

23 Confiabilidade, V O custo do projeto entregue por uma excelente área de TI deveria ser compatível com 
aquilo que foi entregue. 

 

 

Tabela 6 – Questões para medição do desempenho 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Questão Dimensão, Item 
Satisfação 

Declaração da questão para medição do desempenho 

1 Tangibilidade, A A área de TI da sua empresa documenta e formaliza as definições do projeto 
adequadamente. 

2 Tangibilidade, H A comunicação com a área de TI da sua empresa é realizada de forma clara e sem 
gerar ruído de entendimento. 

3 Tangibilidade, S A área de TI da sua empresa possibilita validar o que está sendo desenvolvido no 
momento adequado e de maneira conveniente. 

4 Tangibilidade, X Os sistemas entregues pela área de TI da sua empresa possuem excelentes 
manuais de utilização. 

5 Segurança, C O conhecimento dos analistas da área de TI da sua empresa é adequado para 
condução dos projetos. 

6 Segurança, J A área de TI da sua empresa possui os especialistas necessários para condução 
dos projetos das diversas áreas de negócio. 

7 Responsividade, N A área de TI da sua empresa informa com a frequência e forma adequada o 
andamento do projeto. 

8 Responsividade, P A área de TI da sua empresa TI consegue resolver rapidamente os erros que 
surgem na implantação dos projetos. 

9 Responsividade, R Os analistas da área de TI da sua empresa compreendem facilmente o que é 
demandado nos projetos. 

10 Responsividade, U A área de TI da sua empresa entrega os projetos em prazo adequado as 
necessidades do negócio. 

11 Empatia, B A área de TI da sua empresa mantém uma proximidade adequada para condução 
do projeto. 
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Tabela 6 (cont.) – Questões para medição do desempenho 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Questão Dimensão, Item 
Satisfação 

Declaração da questão para medição do desempenho 

12 Empatia, D Os analistas da área de TI da sua empresa atuam como parceiros na construção da 
solução dos problemas dos clientes. 

13 Empatia, E A área de TI da sua empresa é comprometida com o resultado esperado pelo 
cliente. 

14 Empatia, F Os analistas da área de TI da sua empresa esclarecem todas as suas dúvidas antes 
de iniciar a execução do projeto. 

15 Empatia, M Os analistas da área de TI da sua empresa são proativos e sempre dispostos a 
ajudar. 

16 Empatia, Q A equipe de projetos da área de TI da sua empresa sempre se preocupa em 
entender o cliente. 

17 Confiabilidade, G A área de TI da sua empresa entrega os projetos nos prazos prometidos. 

18 Confiabilidade, I A área de TI da sua empresa controla adequadamente a alteração dos escopos do 
projeto. 

19 Confiabilidade, K Os processos de trabalho da área de TI da sua empresa garantem que os projetos 
sejam executados nos prazos e com a qualidade esperada pelo cliente. 

20 Confiabilidade, L A área de TI da sua empresa entrega os projetos com tudo aquilo que foi 
acordado. 

21 Confiabilidade, O Os sistemas entregues pela área de TI da sua empresa funcionam conforme o 
esperado. 

22 Confiabilidade, T O prazo de garantia dos projetos entregues pela área de TI da sua empresa é 
adequado. 

23 Confiabilidade, V O custo do projeto entregue pela área de TI da sua empresa é compatível com o 
que ela entrega. 

 

Com relação ao formato das respostas, como concluído na seção 2.4.3, a escala Likert é 

a mais adequada para o propósito deste trabalho. A escala de cinco opções é a mais interessante, 

visto que o número ímpar de alternativas permite que o entrevistado se posicione de forma 

neutra, e um número de opções maior que cinco não representa ganhos representativos de 

confiabilidade na pesquisa (HAYES, 2001 apud DE SOUZA, 2009).  

Assim, a escala a ser adotada tanto para medir a expectativa, que deverá ser respondida 

primeiro, quanto o desempenho, ou seja, percepções, respondido na sequencia, será a exibida 

na Figura 11.  

 

Discordo 
inteiramente 

Discordo 
Parcialmente 

Não concordo 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
inteiramente 

1 2 3 4 5 

Figura 11 – Formato de respostas a ser utilizado no questionário 

Elaborado pelo autor 
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Nesse momento, todos os elementos necessários para produzir o instrumento de 

mensuração da qualidade do serviço de desenvolvimento de sistemas prestados por uma área 

de TI ao seu cliente interno foram identificados e apresentados. A próxima etapa do estudo foi 

a construção de um protótipo que será proposto como uma alternativa ao atual instrumento de 

mensuração utilizado pela TI da Embratec. O protótipo resultante consta no Apêndice II. 

Recomenda-se que antes de iniciar o uso do instrumento proposto de forma definitiva,  

seja realizado um pré-teste, no qual o questionário será aplicado a uma amostra reduzida dos 

mesmos participantes da coleta dos incidentes críticos. Os dados coletados deverão tabulados e 

analisados, com o intuito de verificar a confiabilidade do instrumento, identificar itens/critérios 

de difícil compreensão pelos usuários; dentre outros estudos de interesse. Para tanto, deverão 

ser utilizadas as técnicas estatísticas compatíveis a cada situação. Uma vez identificadas 

possíveis irregularidades, os devidos ajustes precisarão ser incorporados ao 

modelo/questionário. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho atingiu seu objetivo principal de propor um instrumento para mensurar a 

qualidade percebida pelos clientes internos do serviço de desenvolvimento de sistemas prestado 

por uma área de TI.  

Os objetivos específicos também foram atingidos, como se pode observar através do 

estudo de caso desenvolvido. Por meio da técnica dos incidente críticos foi possível identificar 

as dimensões da qualidade consideradas mais importantes para os clientes, bem como os itens 

de satisfação, os quais subsidiaram a formulação das questões do instrumento proposto, 

elaborado segundo a perspectiva do cliente. O protótipo construído utilizando um sistema de 

survey, o Survey Monkey, possibilita que a organização aplique de forma experimental o 

questionário, ou seja, a realiazação de um projeto piloto.  

 

 

5.1 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES 
 

Este trabalho teve como principal contribuição para a empresa onde foi desenvolvido,  

o instrumento de mensuração da qualidade de resultante. Ele foi elaborado utilizando 

metodologias já consagradas na literatura de serviços, como por exemplo a técnica do incidente 

crítico e o modelo SERVQUAL. Além disso, ao ter utilizado a técnica do incidente crítico, 

trouxe a visão do cliente para o novo instrumento, elemento ausente no atual cenário de 

avaliação. Esse fato pode ser considerado de grande valia.  

Considerando que o atual instrumento foi elaborado muito no intuito de medir a 

satisfação do cliente com as etapas da MDS da Embratec, e sem levar em consideração a 

expectativa dos clientes em relação aos itens avaliados, então propostas de melhorias 

embasadas no resultado de avaliações utilizando o atual instrumento, podem não estar atacando  

itens de maior importância para o cliente, ou seja, podem estar focando em algo que não trará 

um resultado mais significativo na percepção de qualidade do cliente. Nesse sentido, pode ser 

que área de TI esteja fazendo bem feita, a coisa errada. 

Espera-se que a área de TI, ao utilizar o instrumento proposto por esse estudo, o qual  

inclui a medição da expectativa do cliente com relação à itens que eles mesmos apontaram 
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como sendo importantes, tenha um guia que possibilite a proposição de ações de melhorias mais 

relevantes e que possam afetar positivamente a percepção de qualidade por parte cliente em 

relação aos serviços por ela prestado.  

 

 

5.2 LIMITAÇÕES E PESQUISAS FUTURAS 
 

Uma das principais limitações encontradas foi o tempo para realização do trabalho. 

Como a proposta desse instrumento é realizar a medição da percepção de qualidade tendo como 

unidade de análise os projetos de desenvolvimento de sistemas executados pela área de TI, cujo 

ciclo de vida é bastante longo, não foi possível contar com um volume de dados que 

possibilitasse realizar a medição da qualidade percebida utilizando o instrumento produzido 

nesse estudo. Entretando esse fato abre uma oportunidade para trabalhos futuros, nesse caso, a 

aplicação do instrumento e posterior análise da qualidade dos serviços prestados pela TI da 

Embratec, bem como a proposição de um plano de ação de melhoria baseado nos resultados da 

medição. 

 

  



 

59 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ALBRECHT, K.; BRADFORD, L. J. Serviços com Qualidade - A Vantagem Competitiva. 

São Paulo: Makron Books, 1992. 

BNDES - Porte de Empresa. BNDES, 2015. Disponivel em: 

<http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/porte.

html>. Acesso em: 20 out. 2015. 

BRODBECK, F.; ROSES, K.; BREI, A. Governança de TI: Medindo o Nível de Serviços 

Acordados entre as Unidades Usuárias e o Departamento de Sistemas de Informação. XXVIII 

Encontro Anual da ANPAD, Curitiba, 2004. 

DA SILVA, et al. Gestão da qualidade em serviços de TI: em busca de competitividade. 

Associação Brasileira de Engenharia de Produção, São Paulo, v. 16, n. 2, Mai/Ago 2006. 

ISSN ISSN 1980-5411. 

DE SOUZA, E. R. A. ANÁLISE DA SATISFAÇÃO DE CLIENTES DE SERVIÇOS DE 

SUPORTE A UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA CADEIA DE 

SUPRIMENTOS. Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de 

Engenharia de Produção. São Paulo. 2009. 

DIAS, R. S. et al. SERVIÇOS - A CULTURA DE SERVIÇO INTERNO E SUAS 

INFLUÊNCIAS NA QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO CLIENTE EXTERNO. IV 

CONGRESSO NACIONAL DE EXCELÊNCIA EM GESTÃO, Niteroi, 2008. Disponivel 

em: 

<http://www.excelenciaemgestao.org/portals/2/documents/cneg4/anais/t7_0013_0455.pdf>. 

Acesso em: 25 maio 2015. 

DIAS, S.; DOS SANTOS, J. A.. SERVIÇOS INTERNOS: A QUALIDADE DOS 

SERVIÇOS AVALIADA PELOS CLIENTES INTERNOS. Excelencia em gestao, 4 Julho 

2009. ISSN 1984-9354. Disponivel em: 

<http://www.excelenciaemgestao.org/Portals/2/documents/cneg5/anais/T8_0123_0937.pdf>. 

Acesso em: 11 Abril 2015. 

ELEUTÉRIO, S. A. V.; SOUZA, M. C. A. F. D. QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS: UMA AVALIAÇÃO COM CLIENTES INTERNOS. Caderno de Pesquisas 

em Administração, São Paulo, v. 09, n. 3, julho/setembro 2002. 

GERHARDT, T. E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de Pesquisa. 1ª. ed. Porto Alegre: Editora da 

UFRGS, 2009. 

GRÖNROOS, C. Marketing, Gerenciamento e Serviços. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

KOTLER, P. Administração de Marketing. 10ª. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000. 

LAS CASAS, A. Marketing Bancário. 1ª. ed. São Paulo: Saint Paul, 2007. 

LOVELOCK, C.; WRIGHT, L. Serviços Marketing e Gestão. 1ª. ed. São Paulo: Saraiva, 

2001. 



 

60 

 

MDIC. Importância do Setor Terciário. MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria 

e Comércio Exterior, 2014. Disponivel em: 

<http://www.mdic.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=4485>. Acesso em: 30 nov. 

2015. 

PARASURAMAN, A.; ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L. SERVQUAL: A Multiple-Item 

Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 1988. 

12-40. 

QUINTELLA, L.; SILVA, R. Qualidade e liderança na prestação de serviços: uma avaliação 

usando escala SERVQUAL E LPI. Universidade Federal Fluminense, 2006. ISSN v. 6. 

Disponivel em: 

<http://www.producao.uff.br/conteudo/rpep/volume62006/RelPesq_V6_2006_04.pdf>. 

Acesso em: 24 maio 2015. 

SALOMI, G. E.; MIGUEL, P. A. ; ABACKERLI,. Servqual x Servperf: comparação entre 

instrumentos para avaliação da qualidade de serviço internos. GESTÃO & PRODUÇÃO, 

12, n. 2, 2005. 

ZEITHAML, V. A.; BITNER, M. J. MARKETING DE SERVIÇOS. 2a. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2003. 

 

  



 

61 

 

APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE I – Incidentes Críticos Obtidos 

 

IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5

Cliente 1

Documentação: todas definições são 

bem documentadas em atas e 

questionários

Proximidade Inovação e TI: a 

comunicação direta entre analista de 

negócio e demandante (analista 

Inovação) facilita a entrega ágil da 

análise de negócio

Analistas de negócio com 

conhecimento profundo dos 

sistemas

Analistas de negócio trazem 

alternativas e cenários para 

validação com demandante

Analistas de negócio se dedicam para 

conciliar com demandas com 

restrições técnicas da fábrica

Cliente 2

Os analistas são capacitados e 

investigam com profundidade os 

impactos dos requisitos solicitados 

pelas Área de Inovação

Os analistas são detalhistas e 

buscam resolver todas as dúvidas 

relacionadas ao escopo, não 

deixando margem para dúvida

Os analistas são proativos e 

propõem melhorias no escopo 

apresentado nos projetos

A documentação gerada é acessível 

e de fácil entendimento

Cliente 3
As entregas dos projetos sempre são 

realizadas pontualmente

Os analistas de negócios sempre se 

certificam que compreenderam o 

que foi demandado, através de 

questionários, reuniões de 

contextualização, etc

Cliente 4

Equipe de atendimento com 

conhecimentos de negócio e técnico 

compatíveis para atender o projeto

Proposta de soluções técnicas 

inovadores que agregam qualidade 

ao projeto

Comunicação eficiente e eficaz 
Cumprimento dos prazos acordados 

no planejamento

Postura pró-ativa frente as 

dificuldades encontradas no decorrer 

do atendimento do projeto. 

Problemas encontrados são 

expostos para o cliente com opções 

de contorno

Cliente 5
Projetos cumprem os prazo 

estabelecidos

Adequado controle de alterações de 

escopo em projeto

Analistas conhecem profundamente 

os sistemas
Área técnica acessível e solícita

Cliente 6

TI situada fisicamente no mesmo 

lugar que o cliente interno, isto 

facilita a comunicação e eventuais 

problemas emergenciais que possam 

acontecer

Equipes especializadas para atender 

as diferentes áreas do grupo 

EMBRATEC (Frotas, Benefícios e 

Expers)

Analistas de Negócio com grande 

bagagem sobre os produtos 

(sistemas), facilitando o 

entendimento das demandas

Quando são projetos grandes os 

Processos bem definidos e recursos 

bem capacitados facilitam nas 

conduções dos projetos

Facilidade de negociação, em 

relação aos prazos e prioridades 

entre demandante e TI

Cliente 7
Analistas com conhecimento 

aprofundado do sistema

Respostas rápidas aos 

questionamentos

POSITIVOS
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APÊNDICE I (cont.) – Incidentes Críticos Obtidos 

 

 

 

 

 

 

IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5

Cliente 8

A equipe que interfaceia com o 

demandante é pró-ativa e sempre 

disposta a ajudar

As etapas do serviço são reportadas 

semanalmente
A TI sugere melhorias no escopo

Cliente 9
Temos boa discussão sobre o que 

precisa ser desenvolvido

 Temos visão sobre as prioridades de 

cada projeto

TI se preocupa detalhadamente com 

o necessário

A TI é parceira e propõe soluções 

que agreguem ao negócio

A TI possui grande conhecimento 

sobre os sistemas

Cliente 10
A equipe de TI entende sobre o 

negócio da empresa

Somos questionados sobre itens que 

não tínhamos pensado

Soluções são sugeridas para nós, 

após expormos o problema

Cliente 11

Boa disponibilidade dos sistemas em 

produção: Estrutura de 

monitoramento/sustentação 24x7

Soluções inovadoras: Área de 

inovação em constante contato com 

o mercado a procura de novas 

soluções

Cliente 12

São poucos os problemas que 

ocorrem depois que um projeto 

passa pelo aceite

O que foi solicitado é executado com 

competência
Geralmente os prazos são cumpridos

O responsável pelo projeto sempre 

dá retorno sobre o andamento do 

projeto

Geralmente o Analista de negócio 

alerta para mudanças de 

procedimentos que podem afetar 

outro escopo que não pertence a 

demanda solicitada

Cliente 13
Ótimo: os projetos são bem 

documentados

Muito bom: os gerentes de projetos 

são comprometidos com os projetos 

de desenvolvimento de software

Ótimo: os analistas de negócio 

conhecem muito bem o produto em 

que trabalham para atender nossas 

demandas

Muito bom: os erros encontrados 

quando liberados os projetos de 

software são verificados 

rapidamente

Muito bom: Existe possibilidade de 

feedback após entrega dos projetos, 

através de pesquisa de satisfação

Cliente 14

Auxílio no entendimento dos 

conceitos do sistema para 

especificação prévia

Facilidade de entendimento das 

demandas
Alto nível conhecimento do sistema

Cliente 15

POSITIVOS
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APÊNDICE I (cont.) – Incidentes Críticos Obtidos

 

IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5

Cliente 1

Falta de prototipagem navegável 

para identificação de problemas de 

usabilidade: muitas vezes 

identificamos estes problemas 

apenas no aceite (momento que 

temos possibilidade de navegar nas 

funcionalidades desenvolvidas), 

porém, já não há tempo hábil para 

alterações

Ambientes de produção e 

homologação distintos: como a 

validação é feita no ambiente de 

homologação, de nada serve o 

aceite, pois no momento da 

publicação uma série de erros não 

previstos são identificados, pois os 

ambientes são diferentes

Falta de visibilidade de datas e 

custos: só temos a noção de entrega 

dos desenvolvimentos depois de 

passar por muitas etapas de 

execução (visão de negócios, análise 

de negócios, análise de impacto e 

análise de sistemas). Falta na 

verdade uma etapa de planejamento, 

onde teríamos as noções de prazos 

de entregas e poderíamos inclusive 

utilizar isso como um fator de 

priorização dos projetos na fila

Garantia muito curta

Processo engessado: ocorre diversas 

vezes de encontrarmos alguns erros 

em produção por problemas de 

regras de negócios que só poderiam 

ser corrigidos mediante abertura de 

novos projetos, pois não podem ser 

feitos via sustentação

Cliente 2

Os prazos de etapas de alguns 

projetos são extremamente longos, 

especialmente análise de 

negócio/impacto e desenvolvimento

Algumas publicações são 

problemáticas, devido a diferenças 

de ambientes de homologação e 

produção

Cliente 3 Os projetos são custosos
O tempo de desenvolvimento dos 

projetos é muito longo

Frequente instabilidade dos 

ambientes e bugs nas 

funcionalidades entregues

Não é disponibilizado um ambiente 

de homologação para que o cliente 

interno ou externo possa realizar 

testes. O atual ambiente de 

homologação é utilizado para 

desenvolvimento

Cliente 4
Não atendimento do projeto nos 

prazos acordados

Baixa qualidade da entrega ou falta 

de aderência ao escopo solicitado

Falta de comunicação ou mensagens 

não claras sobre o andamento do 

projeto

Postura não profissional   
Demora no retorno de solicitações 

de informações/questionamentos

Cliente 5 Prazos de projetos longos demais
Problemas em publicação dos 

sistemas em produção

Cliente 6
Processo muito oneroso quando se 

trata de pequenas demandas

TI não trabalha de forma projetizada, 

mas dependendo do projeto a 

demandas seriam executadas de 

forma mais rápida se existisse uma 

equipe fechado para o projeto

Falta de comprometimento dos 

colaboradores para com o projeto, 

principalmente nas áreas da Fábrica 

e Homologação

Cliente 7
Demora no desenvolvimento dos 

projetos

Falta acompanhamento de melhorias 

a ser implantadas após a publicação 

de projetos

Dificuldade de mudança no escopo 

dos projetos depois que eles estão 

em desenvolvimento

NEGATIVOS
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APÊNDICE I (cont.) – Incidentes Críticos Obtidos 

 

 

 

IC 1 IC 2 IC 3 IC 4 IC 5

Cliente 8
A equipe demora muito tempo para 

retornar o serviço solicitado

Não temos ambiente para conseguir 

validar se de fato o que foi solicitado 

foi atendido

Custo do serviço é muito alto
A qualidade do serviço entregue 

muitas vezes é baixa

Cliente 9

A entrega de vocês possui quase 

sempre problemas de publicação. 

Não nos sentimos confortáveis de 

imediato

Vocês precisam entender que os 

sistemas precisam de ajustes. Não 

basta entregar e tchau

O help dos sistemas é sofrível, não 

diz nada com nada. Excessivamente 

técnico e superficial

Por que demora tanto pra vocês 

entregarem pequenas modificações

A aceitação do sistema é feita 

geralmente de maneira muito 

superficial

Cliente 10
As vezes, o desenvolvimento é 

demorado

Alguns projetos apresentam erros 

depois de publicados

Cliente 11

Lentidão na entrega: Excesso de 

burocracia nos processos que 

interferem na agilidade dos projetos

Dificuldade na validação dos 

sistemas: Ambiente de teste instável 

e com concorrência de dados

Comunicação não muito eficiente: 

Muito material escrito e pouco 

contato presencial, o que gera ruídos 

e dificuldade no entendimento

Rigidez nas aplicações: Padrões 

tecnológicos rígidos por vezes 

limitam o desenvolvimento da 

necessidade do cliente

Cliente 12
O prazo de entrega de uma projeto é 

muito demorado

Uma vez passado o escopo do 

projeto não pode haver mais 

intervenção

Quando é necessário fazer 

intervenções pequenas nos sistemas, 

fica inviável, por causa da relação 

prazo x demanda x custo

Quando são encontrados erros 

pequenos nos projetos entregues, a 

solução é muito demorada

Cliente 13
Ruim: projetos, mesmo que 

pequenos demoram a ser entregues

Péssimo: não é disponibilizado um 

ambiente de piloto e quando 

acontece erro já é em produção

Muito ruim: não existe manual claro 

do sistema

Cliente 14 Dificuldade de pensar “fora da caixa”

A análise de negócios é praticamente 

um contrato. Nada que não estava 

especificado pode ser 

acrescentado/retirado quando do 

aceite do projeto (mesmo que faça 

muito sentido e que torne o sistema 

muito mais “navegável” para o 

usuário).

O processo de desenvolvimento é 

totalmente obsoleto e existe uma 

ampla resistência para mudança.

Em todos os projetos de frotas 

tivemos problemas na publicação, a 

nível estrutural

Cliente 15

NEGATIVOS
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APÊNDICE II – Protótipo do instrumento de mensuração da satisfação resultante 
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APÊNDICE II (cont.) – Protótipo do instrumento de mensuração da satisfação resultante 
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APÊNDICE II (cont.) – Protótipo do instrumento de mensuração da satisfação resultante 
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APÊNDICE II (cont.) – Protótipo do instrumento de mensuração da satisfação resultante 

 


