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“Seus mais insatisfeitos
clientes são a sua maior
fonte de aprendizado.”
Bill Gates

Resumo
A gestão de serviços nas organizações vem se mostrando um fator de
competitividade e diferenciação, buscando atender as exigências de mercado.
Nesse sentido, ressalta-se a importância de as empresas darem ênfase às
operações internas e aos clientes internos. O objetivo desta dissertação é estudar
como a qualidade de serviços prestados pelo Setor de Análise e Solução de
Problemas da Siderúrgica Alterosa S/A é avaliado pelos clientes internos. Após a
revisão documental e levantamento dos clientes internos, realizou-se pesquisa
descritiva de natureza quantitativa, com questionário aplicado adaptado da escala
ServQual e método MASP, baseado na escala Likert de cinco pontos, onde os
entrevistados fazem suas escolhas em relação às afirmativas. A pesquisa foi
realizada pelo entrevistador diretamente com 55 clientes internos do Setor de
Análise e Solução de Problemas da Siderúrgica Alterosa S/A, obtendo-se o retorno
de 37 respondentes. O MASP – Método de Análise e Solução de Problemas objetiva
a melhoria nas unidades da organização na resolução de problemas. Considerando
o relevante papel do serviço de Análise e Solução de Problemas, que contribui para
difundir a cultura e métodos de melhoria da qualidade e produtividade em toda a
organização, o seu próprio desempenho deve ser avaliado e aprimorado. A
aplicação da escala ServQual modificada conjugada com o MASP teve como
objetivo conhecer o desempenho dos serviços prestados pelo Setor responsável
pela análise e solução de problemas da Siderúrgica Alterosa S/A, que é um
importante difusor de melhorias. Os resultados da pesquisa permitem inferir que o
Setor de Análise e Solução de Problemas da Siderúrgica Alterosa S/A, objeto deste
estudo de caso, tem dimensões que podem ser trabalhadas para um melhor
desempenho interno na aplicação do MASP. São elas: a promessa da equipe em
fazer algo; a frequência de participação dos envolvidos; e, a recorrência dos
problemas tratados. A primeira delas e com maior destaque – a promessa da equipe
em fazer algo – confirma a necessidade de realização das ações nos prazos
estabelecidos. As duas outras questões evidenciam a necessidade do engajamento
de todos os envolvidos e a importância de eliminar a recorrência dos problemas
tratados. Tão importante quanto os achados acima, os resultados também
evidenciaram que o mesmo setor, consegue atender a seus clientes internos acima
das suas expectativas em todas as dimensões avaliadas. Se o MASP é um difusor
de melhoria de desempenho, à medida que é fornecida uma prestação de serviço
eficaz no seu desenvolvimento, proporcionará à organização a possibilidade de
melhor performance.
Palavras-chave: qualidade em serviços, clientes
modificada, Serviço de Análise e Solução de Problemas

internos,

ServQual

Abstract
Service management in the organizations has proven to be a major factor behind
competitiveness and differentiation when it comes to meet increasingly demanding
market requirements. In such a context, this work stresses the importance of
companies placing emphasis on their internal clients and operations. The aim of this
dissertation is to investigate how Siderúrgica Alterosa S/A’s internal clients view the
quality of the services provided by its Claim Analysis and Troubleshooting
Department. The work involved a documentation review and a survey of internal
clients, after which a descriptive and quantitative research was conducted using a
questionnaire adapted from the ServQual and MASP methodologies and based on
the five-point Likert scale, in which the respondents specify their level of agreement
(or disagreement) with a number of statements. The survey was conducted by the
interviewer directly with 55 internal clients of the Claim Analysis and Troubleshooting
Department; 37 respondents answered the questionnaire. The MASP (Problem
Analysis and Solving Method) aims at improving the organization’s troubleshooting
effectiveness. Bearing in mind the major role played by the Claim Analysis and
Troubleshooting service and its contribution to the dissemination of the methodology
and culture of productivity and quality improvement throughout the organization, the
performance of this service must be assessed and improved. The use of the modified
ServQual scale along with the MASP methodology, which is an outstanding
improvement dissemination tool, aimed to determine the quality of the services
provided by the department in charge of analyzing and solving problems at
Siderúrgica Alterosa S/A. The survey findings revealed that certain aspects of
Siderúrgica Alterosa S/A’s Claim Analysis and Troubleshooting Department could be
streamlined for enhanced performance in the application of the MASP methodology.
Such aspects are: the team’s commitment to do something; the frequency of
participation by those responsible for solving problems; and the recurrence of the
problems. The first and most important of these issues – the team’s commitment to
do something – corroborates the approach of carrying out tasks within the
established deadlines. The two other issues point to the need to get all the internal
stakeholders involved and to eliminate the recurrence of the problems that are dealt
with by the Department. Just as important as the above conclusions are the results
showing that the department in question exceeded the expectations of its internal
clients in every aspect of the assessment. As the MASP is an important element of
performance improvement dissemination, the provision of an effective service will
lead to the possibility of improving the organization’s overall performance.
Key words: service quality, internal clients, modified ServQual, Claim Analysis
and Troubleshooting Service
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1 Introdução
1.1 Contextualização do problema
A avaliação da qualidade de serviços torna-se mais difícil devido sua intangibilidade
e pela qualidade desses produtos ser formada pelos detalhes da relação da
prestação do serviço ao cliente.
O setor de serviços vem se mostrando importante na economia mundial como fator
de competitividade e diferenciação (Moura, 2014). De acordo com Fitzsimmons e
Fitzsimmons (2010, p. 25), “os setores de serviços são líderes em todas as nações
industrializadas, criam novos empregos que dominam as economias nacionais e têm
o potencial de melhorar a qualidade de vida de todos. ” No entanto, mesmo
representando um elemento estratégico na competitividade, muitas organizações
ainda não têm a prestação de serviços como diferencial competitivo, capaz de
melhorar o desempenho organizacional. As empresas, muitas vezes, focalizam os
aspectos relacionados aos processos de produção dos serviços sem uma maior
preocupação com a qualidade em que estes serviços são prestados.

A qualidade em serviços, segundo Corrêa e Gianesi (2010) pode ser conceituada da
seguinte forma: “o grau em que as expectativas do cliente são atendidas ou
excedidas por sua percepção do serviço prestado”.
A atenção especial em qualidade de serviços está descrita nas pesquisas de vários
autores, entre eles, Berry (2001), pela afirmativa de que todos perdem quando a
qualidade de serviços é baixa: os clientes, os funcionários, os gestores, os
fornecedores, os acionistas, as comunidades e, até mesmo, os próprios países.
Conforme afirmou Dias et al. (2008 p.1), “as empresas contemporâneas, por sua vez,
começam a perceber e aprender que alcançar e manter um nível superior de
serviços, que dê a elas uma vantagem competitiva, inicia pelo gerenciamento eficaz
do processo de atendimento às necessidades e expectativas dos clientes”. No
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entanto, essa cultura de qualidade no atendimento deve iniciar-se no atendimento ao
cliente interno, visto que a satisfação começa dentro da própria empresa.
Os empregados de frente, que têm contato diretamente com o cliente externo, não
prestam sozinhos o serviço; na verdade, todos os empregados são envolvidos na
qualidade de serviços prestados e isso interfere diretamente na satisfação do cliente
externo. Conforme descrito por Campi (2012, p. 37), “a resposta rápida aos
consumidores externos está diretamente ligada à rapidez nas tomadas de decisões
dentro das organizações. ”
Segundo Dias et al. (2008), essa cultura de serviço espera dos membros envolvidos
na gestão da organização, o desempenho de um novo papel, numa nova forma de
conduzir e lidar com equipes. Os vários departamentos de uma empresa formam
uma rede de fornecedores e clientes de serviços internos, que é essencial para o
desempenho da empresa como um todo.
Esta pesquisa foi realizada na Siderúrgica Alterosa S/A, fundada em 1959, uma das
principais empresas do setor no estado de Minas Gerais. Com sede na região
Centro-Oeste, segunda maior reserva de minério de ferro do Brasil, tem capacidade
para produzir 288 mil toneladas de ferro-gusa por ano, classificados em ferro-gusa
nodular especial, nodular, cinzento e aciaria. Suas atividades têm a produção
organizada em duas usinas localizadas na cidade de Pará de Minas. A sede
administrativa da empresa está instalada num complexo que também abriga o altoforno principal e a termoelétrica para cogeração de energia elétrica.
Na Siderúrgica Alterosa S/A a qualidade dos serviços internos prestados pelo Setor
de Análise e Solução de Problemas, na relação cliente/fornecedor, é objeto de
estudo neste trabalho. Estas equipes de trabalho formadas para analisar e
solucionar problemas na unidade industrial são importantes agentes para evitar a
recorrência de problemas e aumentar o grau de satisfação do cliente interno e,
consequentemente, do cliente externo. Como agente de transformação na gestão da
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qualidade, os recursos humanos são relevantes no esforço pela qualidade nas
empresas. Segundo Paladini (2012, p. 129), “trata-se de uma contribuição única: eles
são agentes de transformação, ou seja, aqueles que mudam efetivamente a história
da organização em termos de qualidade. ”

A gestão de serviços nas organizações vem se mostrando como um fator de
competitividade e diferenciação, buscando atender as exigências de mercado.
Nesse sentido, ressalta-se a importância das empresas darem ênfase às operações
internas, o que faz emergir a importância dos clientes internos, ou seja, a
importância de indivíduos de dentro da organização, cabendo a eles desempenhar
as atividades para satisfação do cliente final.
Conforme destaca Campi (2012, p. 48) “a satisfação pode ser medida por meio da
comparação entre o que o cliente recebeu e percebeu do serviço prestado e o que
este esperava realmente. ” Segundo o autor, na medição dos aspectos de qualidade
de alguns produtos, não há muitos problemas, pois, muitos requisitos relacionados à
qualidade desses produtos podem ser medidos e avaliados mais objetivamente. No
entanto, a qualidade em serviços e a satisfação do cliente são julgadas
subjetivamente pelos clientes ao avaliarem a experiência que tiveram em relação ao
serviço prestado.
Sendo assim, destaca-se a importância dos serviços do setor de análise e solução
de problemas, caracterizado como grupo multifuncional, na condução do MASP
dentro de uma organização. A sigla MASP é a abreviatura usada para o método de
análise e soluções de problemas. É um método utilizado para resoluções de
problemas em empresas, proporcionando a manutenção e controle da qualidade de
processos, produtos e serviços. Conforme descrito por Oribe (2015, p. 30), o MASP
é uma metodologia estruturada, sendo, portanto, um recurso de alto valor para
obtenção de melhorias em todas as áreas de gestão em uma organização.
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O MASP é a técnica utilizada pela equipe de análise e solução de problemas em
reuniões de RANC – Reunião de Análise de Não Conformidade e RAP – Reunião de
Ação Preventiva da indústria siderúrgica em estudo. A metodologia é um processo
dinâmico na busca de soluções para uma determinada situação. Não é um processo
rígido e sim um processo flexível em cada caso com que de se defrontar. Ela
procura encontrar respostas tais, como: priorização do problema, divisão do
problema em partes que possam ser analisáveis e verificações das situações que
necessitam de atenção.
Na avaliação da qualidade de serviços são identificadas cinco principais dimensões
utilizadas pelos clientes: confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e
aspectos tangíveis, listadas em ordem decrescente de importância. (Parasuraman,
Berry e Zeithaml, 1985)
Este trabalho utiliza o modelo ServQual adaptado ao método MASP para medir a
qualidade do serviço prestado na análise e solução de problemas, sob o ponto de
vista do cliente interno. Segundo a concepção deste instrumento, a medida da
qualidade de serviços advém da lacuna entre as expectativas e a percepção do
serviço prestado.
Para atingir os objetivos, este trabalho é caracterizado um estudo de caso na
Siderúrgica Alterosa S/A, onde foi realizada uma pesquisa de campo, desenvolvida
por meio de investigação de caráter descritivo quantitativo. Para coleta de dados foi
utilizado um questionário baseado no modelo ServQual modificado adaptado do
modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985).
1.2 O problema da pesquisa
Pretende-se responder a seguinte questão orientadora da pesquisa: Como a
qualidade de serviços prestados pelo Setor de Análise e Solução de Problemas
da Siderúrgica Alterosa S/A, avaliada pelos clientes internos por meio do
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modelo

ServQual,

pode

contribuir

para

um

melhor

desempenho

organizacional?
1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral
Com a intenção de responder ao questionamento proposto, esta pesquisa tem o
objetivo geral de saber como a qualidade de serviços prestados pelo Setor de
Análise e Solução de Problemas da Siderúrgica Alterosa S/A é avaliada pelos
clientes internos.
1.3.2 Objetivos específicos
Para atingir o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:
1 - Analisar a qualidade dos serviços prestados pelo Setor de Análise e Solução de
Problemas, na ótica dos clientes internos;
2 – Identificar as contribuições da avaliação da qualidade de serviços por meio do
Modelo ServQual para identificação de pontos de melhoria do MASP.
1.4 Justificativa
Há uma demanda pela melhoria da qualidade dos serviços prestados internamente
nas organizações, como reflexo direto na qualidade do produto e serviços ofertados
para os clientes externos. Em virtude dessa demanda, as empresas contemporâneas
começam a constatar a importância do gerenciamento efetivo das relações internas,
classificadas como cliente interno/fornecedor interno.
Como justificativa acadêmica, este estudo pode contribuir com mais uma alternativa
de conhecimento sobre a qualidade de serviços prestados a clientes internos,
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começando dentro das empresas, sendo a satisfação do cliente externo uma
extensão desta estratégia organizacional.
A dissertação pretende lançar luzes nas contribuições da avaliação da qualidade em
serviços por meio do modelo ServQual para a melhoria do desempenho do MASP.
Para sociedade, a aplicação do conhecimento deste trabalho pode contribuir para
melhorar a competitividade da empresa, gerando riqueza, tributos e contribuições
sociais, tornando a relação entre o governo e sociedade civil mais efetiva e
satisfatória.
Para o autor, este trabalho é considerado uma oportunidade de melhoria em seus
conhecimentos quanto à efetividade da prestação de serviços a partir da avaliação
do cliente interno, tornando este aprendizado uma fonte de atuação na carreira
profissional.
Verifica-se a amplitude de benefícios da melhor compreensão sobre a qualidade de
serviços internos e a sua importância para o desempenho organizacional com
reflexos positivos para os clientes, meio acadêmico, sociedade, segmento industrial
e o próprio autor do trabalho de pesquisa.
1.5 Organização da dissertação

A dissertação foi estruturada em cinco capítulos para um melhor desenvolvimento de
leitura. No primeiro capítulo será realizada a abordagem introdutória sobre o tema
para situar o leitor sobre o assunto pesquisado, os objetivos, a pergunta de pesquisa,
a justificativa do tema escolhido, bem como a própria estrutura dos capítulos.
No segundo capítulo será abordado o referencial teórico sobre qualidade, qualidade
em serviços, serviços internos na organização, Setor de Análise e Solução de
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Problemas, satisfação de clientes, modelo ServQual, método MASP e satisfação de
clientes internos.
Já o terceiro capítulo descreve a metodologia utilizada para a viabilização deste
estudo de pesquisa, onde são descritas as formas utilizadas no decorrer do estudo
para obtenção dos dados, bem como para a fundamentação teórica da pesquisa.
Nesta etapa, se faz o detalhamento das fontes de pesquisa assim como a
apresentação dos métodos de coleta de dados e o roteiro de entrevistas.
O quarto capítulo exibirá a apresentação e análise dos resultados da pesquisa,
integrando-se as informações coletadas, por meio dos métodos de coleta aplicados,
correlacionando-os com o referencial teórico estudado.
Para finalizar no quinto capítulo serão apresentadas as conclusões mediante as
observações realizadas a fim de responder à questão norteadora da pesquisa.
Também serão abordadas as limitações e reflexões acerca dos resultados,
objetivando contribuir com novos estudos de aprofundamento no tema.
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2 Referencial teórico
Neste capítulo são apresentados os principais conceitos que fundamentam o
presente trabalho, tais como: qualidade, qualidade de serviços, serviços internos,
Setor de análise e solução de problemas, MASP, modelo ServQual, satisfação de
cliente e satisfação de cliente interno. Pode ser observado na figura 1 a estrutura do
referencial teórico como um mapa para atingir os objetivos do trabalho.

Figura 1 – Estrutura do referencial teórico
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
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2.1 Qualidade
Vários autores definiram o termo qualidade e o utilizaram de diversas formas
proporcionando uma diversidade de interpretações.

A seguir, são apresentadas

algumas definições do termo qualidade por alguns especialistas da área.
Segundo Terner (2008, p.20), “a história da qualidade remonta aos tempos
primitivos, iniciando com a evolução do trabalho artesanal passando pelo início da
produção industrial, chegando até os dias de hoje e aos conceitos de qualidade
assegurada. ”
Devido a necessidade da produção em massa durante a I Guerra Mundial, houve
muitos problemas de qualidade dos produtos. Isso devido à remuneração dos
trabalhadores por peças produzidas, não levando em consideração a adequação do
produto ao padrão especificado, dentro de uma visão sistêmica de processo. Assim,
a inspeção dos produtos no final da linha começou a ser praticado como a primeira
atividade a visar à Qualidade. Nesse primeiro momento, o produto final que não se
adequasse ao padrão era simplesmente descartado. De acordo com Ishikawa:
Mesmo na sistemática de controle adotava-se, em alguns empreendimentos,
o velho modelo tayloriano (considerado moderno na época). Garantir a
qualidade significava inspecionar. Era triste constatar que mesmo esta
avaliação não era conduzida a contento. (Ishikawa, 1986, p.15).
Na época buscava-se a competição por meio do custo e do preço e não pela
qualidade. Segundo o autor, foi uma época de “Barato e Ruim”.
A partir da II Guerra Mundial, inicia-se o controle de qualidade mais intenso e efetivo
do mundo em razão das necessidades eminentes do Japão: O Controle da
Qualidade Total (no estilo japonês). Os japoneses, antes da eclosão da guerra, já
conheciam as normas inglesas que foram compensadoras nos esforços de guerra e
proporcionaram, tanto na forma quantitativa, como qualitativa e econômica, uma
evolução técnico industrial de grande significado.
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Conforme Ishikawa,
A II Guerra Mundial provocou uma devastação total no Japão. Praticamente
todo o seu parque fabril foi destruído e a população não possuía moradia ou
sequer alimentação para saciar a sua forme. Essa foi a situação encontrada
pelas Forças Americanas de Ocupação. (Ishikawa 1986, p. 15).
As Forças Americanas passaram a exigir dos fabricantes japoneses a adoção de um
novo modelo para a qualidade e passaram a orientá-los, constituindo o início do
Controle Estatístico da Qualidade no Japão.
Conforme descrito por Ishikawa (1986), o Dr. Deming, dos Estados Unidos,
promoveu em 1950 um seminário no Japão a convite da JUSE – Japanese Union of
Scientists and Engineers, uma fundação privada constituída a partir do idealismo de
diversos engenheiros e cientistas, voltado a gerentes, chefes e engenheiros,
referente ao Controle Estatístico da Qualidade. Para o autor, os principais tópicos
abordados neste evento foram:
1 – Como efetivamente conduzir o PDCA (também conhecido como ciclo de
Deming, ou seja, sequência continuada de projeto, produção, vendas,
pesquisa de mercado, projeto sucessivo, etc.), com o objetivo de aprimorar a
qualidade.
2 – A importância de considerar as dispersões estatísticas.
3 – Filosofia de controle de processo, através do uso das cartas de controle e
o seu emprego efetivo. (Ishikawa, 1986, p.17).
Ainda segundo Ishikawa (1986, p. 17), as aulas ministradas pelo Dr. Deming foram
claras e objetivas e causaram um forte impacto nos participantes. Este especialista,
dedicado ao campo de amostragem, colaborou intensamente na introdução do
Controle da Qualidade no Japão, estando presente também em 1951 e 1952 para
reprisar todos os seus ensinamentos e em outras ocasiões, concedendo a sua
contribuição.
Outro convidado pela JUSE foi o Dr. Juran, que em 1954 dirigiu seminários voltados
para empresários, gerentes e chefias. Seu foco foi destacar o papel dos dirigentes e
chefias, face às atividades de Controle da Qualidade. Segundo Ishikawa,
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Os empresários, que até então eram insensíveis aos argumentos dos jovens
membros do QCRG (Quality Control Research Group), curvaram-se perante a
autoridade internacionalmente reconhecida do palestrista e se convenceram
dos seus argumentos. (Ishikawa 1986, p.18).
De acordo com Terner (2008), logo depois, Ishikawa incluiu todos os empregados e
não somente os gerentes nos conceitos de qualidade. Ishikawa ajudou a criar os
CCQ – Círculos de Controle da Qualidade, representados por pequenas equipes de
gerentes, supervisores e operadores treinados em conceitos estatísticos, PDCA e
solução de problemas, elaborando um fluxo de novas ideias de melhoria de cada um
e, consequentemente, uma performance melhor da companhia. Essas e outras
medidas adotadas no Japão criaram o conceito mundial de que os produtos ali
produzidos eram de primeira linha, despertando a curiosidade do mundo ocidental.
De fato, todos esses movimentos do Controle da Qualidade no Brasil e no exterior
apregoam uma rotina sistêmica na busca da redução da variabilidade do processo,
dos melhores resultados e da satisfação do cliente, como forma de sobrevivência no
mercado globalizado. Para Campos (2014), alguns motivos que ameaçam as
empresas são os seguintes:
•

Seu produto perdeu atualidade pelo lançamento de um outro produto melhor

e mais barato;
•

Certos países, no desespero de conseguirem divisas, baixaram o preço

internacional

de

seu

produto,

fazendo

com

que

a

empresa

perdesse

competitividade;
•

Seus concorrentes já utilizaram novos equipamentos que tornaram o seu

processo ineficaz para o novo nível de qualidade e tecnológico colocado no
mercado;
•

Certos países impõem exigências normativas difíceis de serem alcançadas

com seu atual processo; etc.
De acordo com Campos (2014, p. 25), “esta é a condição característica da era em
que vivemos: empresas até então aparentemente inexpugnáveis podem, devido às
rápidas mudanças, ter sua sobrevivência ameaçada. ” É por esse motivo que se tem
feito uma análise nas atuais práticas de administração de empresas em todo o
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mundo, objetivando desenvolver sistemas internos, fortes e ágeis, que propiciem o
diferencial competitivo e consequentemente a sobrevivência das empresas.
Após o reconhecimento da importância da qualidade, sobretudo diante das
condições competitivas de mercado em que estão inseridas as organizações, é
necessário definir o que é qualidade e os conceitos sobre os quais ela se sustenta.
Um conjunto de conceitos bem caracterizados fundamenta a estrutura e o
funcionamento do processo de Gestão da Qualidade. Os mais relevantes têm a ver
com a forma de como se entende qualidade, ou seja, a noção da qualidade em cada
organização.
A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas NBR ISO 9000 (2015, p. 21)
define qualidade como “grau em que um conjunto de características inerentes de um
objeto satisfaz requisitos”.
Segundo Campos (2014, p. 26), “...um produto ou serviço de qualidade é aquele que
atende perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no
tempo certo às necessidades dos clientes. ” Em outros termos, pode-se dizer que:
atende perfeitamente, ou seja, projeto perfeito; atende forma confiável, ou seja, sem
defeitos; atende de forma acessível, ou seja, baixo custo; atende de forma segura,
ou seja, segurança do cliente; e atende no tempo certo, ou seja, entrega no prazo
certo, no local certo e na quantidade certa.
Qualidade não é somente a ausência de defeitos. O verdadeiro critério da boa
qualidade é a preferência do consumidor, ou seja, a sua opção de compra. Para
Paladini (2012, p. 1), “definir qualidade nem sempre é tarefa fácil. Sobretudo,
quando se busca um suporte conceitual válido nos dias de hoje, ou seja, um
conceito atual, moderno. ” A palavra “moderno”, em geral, significa novo. Significa,
também, atual, contemporâneo. Ambos os termos se referem ao momento em que
vivemos, ou seja, em pouco tempo o moderno pode virar velho, obsoleto,
ultrapassado.
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Segundo Veras (2009, p. 5), Deming faz a seguinte definição: "Qualidade é tudo
aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente". Deming associa
qualidade à impressão do cliente, portanto não é estática. A dificuldade em definir
qualidade

está

na

renovação

das

necessidades

futuras

do

usuário

em

características mensuráveis, de forma que o produto possa ser projetado e
modificado para dar satisfação por um preço que o usuário possa pagar.
Para Deming (1990), há quatorze princípios chaves para gerenciar com eficácia a
transformação do negócio, aplicados indistintamente a organizações pequenas e
grandes, tanto na indústria de serviços quanto na de transformação. Estes princípios
podem ser formulados como a seguir:
1º) Crie uma visão consistente para a melhoria do produto ou serviço, com o objetivo
de tornar-se competitivo, assegurando a continuidade do negócio e a criação de
empregos.
2º) Adote a nova filosofia.
3º) Acabe com a dependência da inspeção para atingir qualidade. Para eliminar a
necessidade de inspeção em massa, colocar a produção com qualidade em primeiro
lugar.
4º) Termine com a prática de fechar contratos com base no preço de compra do
produto. Ao invés disto, minimize o custo total. Desenvolva um único fornecedor para
cada item, num relacionamento de longo prazo fundamentado na lealdade e na
confiança.
5º) Melhore constantemente e continuamente o sistema de produção e serviço, para
melhorar a qualidade e a produtividade e, desta forma, reduzir constantemente os
custos.
6º) Institua o treinamento na função.
7º) Institua a liderança. O objetivo da supervisão deve ser ajudar as pessoas,
máquinas e dispositivos a fazer um trabalho melhor.
8º) Não lidere com base no medo, de modo que todos trabalhem de forma eficaz
para a organização.
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9º) Quebre as barreiras entre os departamentos. As pessoas das áreas de pesquisa,
projeto, vendas, e produção devem trabalhar como um time, para prevenir
problemas de produção e em uso que podem ser encontrados nos produtos ou
serviços.
10º) Elimine slogans, campanhas e metas para a força de trabalho pedindo por zero
defeito e novos níveis de produtividade. Tais campanhas geram relações adversas,
uma vez que a maioria das causas de baixa qualidade e baixa produtividade
pertencem ao sistema de trabalho, estando fora do controle da força de trabalho.
11º) Elimine o trabalho padrão no chão de fábrica e elimine o gerenciamento por
objetivos, números e metas numéricas.
12º) Remova as barreiras que tiram do trabalhador o direito de se orgulhar pelo seu
trabalho. Eliminar avaliações anuais por cumprimento de metas numéricas e de
gerenciamento por objetivo.
13º) Institua um programa de educação e auto aprimoramento.
14º) Coloque todos trabalhando para realizar a transformação. A transformação é o
trabalho de todos.
Nota-se que os 14 pontos citados por Deming não exigem investimentos de grande
porte para serem implementados. Exige-se empenho na mudança da cultura das
organizações. Assim, o apoio de todos os envolvidos na organização é fundamental
para

que

o

sucesso

ocorra,

acreditando

e

apoiando

os

processos

de

mudanças/rupturas.
De acordo com Veras (2009, p. 5), Ishikawa define que "qualidade é desenvolver,
projetar, produzir e comercializar um produto de qualidade que é mais econômico,
mais útil e sempre satisfatório para o consumidor."
Veras (2009, p. 5) destaca que Juran faz a seguinte definição: "Qualidade é
ausência de deficiências".
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A definição do conceito de qualidade divide-se para produtos ofertados (tangíveis) e
serviços ofertados (intangíveis). Neste trabalho, como forma de situar-se
especificamente no campo do estudo de serviços, destinaremos o foco para
qualidade de serviços prestados a clientes internos de uma indústria siderúrgica.
Essa análise dos conceitos de qualidade de serviços é apresentada na próxima
seção.
2.2 Qualidade em serviços
A qualidade de serviços em conjunto com a satisfação dos clientes são duas
importantes variáveis que poderão compor um contexto para alcance da tão
desejada fidelização do cliente.
Por definição, qualidade de serviços, segundo Parasuraman et al. (1985), é uma
medida de quanto o nível de serviços entregue corresponde às expectativas do
cliente. Assim, oferecer serviços de qualidade significa oferecer serviços em
conformidade com as expectativas dos clientes em uma base consistente.
Pactuando com a descrição de Parasuramam et al. (1985), Kotler (2002) reforça que
qualidade é a totalidade de recursos e características de um produto ou serviço que
reflete sua capacidade de satisfazer necessidades explícitas ou implícitas. Esta
definição está focada no cliente. Para Salgado (2012), pode-se dizer que o vendedor
entregou o produto ou serviço de qualidade, quando atendem ou excedem as
expectativas dos clientes.
Aplicando a definição para o contexto organizacional, Las Casas (2012, p.284),
descreve que “os serviços podem ser considerados como atos, ações e
desempenho. Como tal, os serviços são intangíveis e estão presentes em quaisquer
ofertas comerciais. O que muda é o grau de prestação de serviços incluídos no
objeto de comercialização. ” Como exemplo, o autor cita que um comerciante, ao
vender um tipo de produto considerado uma commoditie, tem o seu foco de oferta
principal no tangível, podendo ser um produto alimentício ou de outra categoria. Um
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comerciante de areia, em princípio, ele não realiza serviços, pois o tangível é o
produto areia. No entanto, existem vários serviços envolvidos como transporte,
entrega, devolução entre outros procedimentos necessários. Portanto, ele presta
serviços de determinado nível agregado à oferta do produto tangível.
Ferreira (2012, p.40), cita que “entende-se por qualidade o julgamento feito pelos
consumidores sobre o serviço oferecido pela empresa, sendo o resultado o grau em
que os clientes sentem que o serviço atende as suas necessidades e expectativas. ”
Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010), a satisfação do cliente com a qualidade do
serviço pode ser definida pelo comparativo entre percepção do serviço com a
expectativa do serviço desejado. Sendo assim, foram identificadas as cinco
principais dimensões que os clientes utilizam para julgar a qualidade dos serviços:
confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e aspectos tangíveis, listadas em
ordem decrescente de importância para os clientes. (Parasuraman, Berry e Zeithaml,
1985)
Confiabilidade: É a capacidade de prestar o serviço prometido com exatidão e
confiança. Desempenhar um serviço confiável é uma expectativa do cliente e reflete
um serviço cumprido no prazo, da mesma maneira e sem erros. Um exemplo
descrito por Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 139-140),

“receber a

correspondência em uma hora determinada todos os dias é importante para a
maioria das pessoas. ” A confiabilidade também vale para as atividades de
retaguarda, das quais se espera exatidão na elaboração de contas e na manutenção
dos registros.
Responsividade: Consiste na disposição para auxiliar os clientes e fornecer o
serviço prontamente. Deixar o cliente em espera, principalmente por razões não
aparentes, cria desnecessariamente uma negativa na percepção da qualidade. Para
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p. 140), “se ocorrer uma falha em um serviço, a
capacidade para recuperá-la rapidamente e com profissionalismo pode gerar muitas
percepções positivas da qualidade. ” Conforme exemplificado, servir algum tipo de
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bebida como cortesia durante um tempo de espera para um voo que está em atraso
pode transformar a má experiência do cliente em algo que pode ser lembrado
favoravelmente.
Segurança: Está relacionada ao conhecimento e à cortesia dos funcionários, como
também sua capacidade de transmitir confiança e confiabilidade. Esta dimensão
inclui as seguintes características: competência na realização do serviço, cortesia e
o devido respeito com o cliente, efetividade na comunicação com o cliente e a ideia
de que o funcionário está interessado no que é o melhor para o cliente.
Empatia: É o ato de demonstrar interesse e uma atenção pessoal aos clientes. As
características da empatia são: acessibilidade, sensibilidade e esforço para atender
as necessidades dos clientes. Um exemplo desta dimensão é a capacidade de um
funcionário de uma empresa aérea de procurar a solução para um cliente que
perdeu a sua conexão, como se o problema fosse do próprio funcionário.
Aspectos tangíveis: São a aparência das instalações físicas, equipamentos,
pessoal e materiais para comunicação. Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010, p.
140), “a condição do ambiente (por exemplo, limpeza) é uma evidência tangível do
cuidado e da atenção aos detalhes exibidos pelo fornecedor do serviço. ” Nessa
dimensão de avaliação pode se entender também à conduta de outros clientes que
utilizam o serviço (como exemplo, o barulho de um hóspede no quarto que fica ao
lado, em hotel).
Conforme afirmam Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010),
os clientes utilizam essas cinco dimensões para fazer julgamentos sobre a
qualidade dos serviços, com base na comparação entre o serviço esperado e
o serviço percebido. A diferença entre a qualidade do serviço esperado e o
percebido é uma medida da qualidade de serviços; a satisfação é negativa ou
positiva. (Fitzsimmons e Fitzsimmons 2010, p.140)
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A questão a ser explorada agora é a definição de serviços internos, entendendo-os
como uma estratégia de gerenciamento para a extensão do marketing de serviços
para o interior das empresas, conforme descrito na próxima seção.
2.3 Serviços internos
Muitas definições de serviços são encontradas na literatura, mas as principais
consideram a intangibilidade e o consumo simultâneo, em graus diferentes, como
características de serviços. Para Fitzsimmons e Fitizsimmons (2010, p. 26), “um
serviço é uma experiência perecível, intangível, desenvolvida para um consumidor
que desempenha o papel de coprodutor. ”
Para conceituar serviços internos, Albrecht (1994) os descreve como "prestação de
serviços internos às pessoas que prestam serviços aos clientes finais". Gianesi e
Corrêa (1994) destacam que serviços internos são as atividades de apoio exercidas
por diversas subdivisões funcionais (por exemplo, gerências, departamentos ou
seções) em empresas de fabricação ou serviços. Assim, cria-se uma relação de
cliente-fornecedor interno, o que permite atribuir-lhes conotação de marketing de
serviços. Nesse pensamento, serviços e clientes internos integrariam o marketing
interno ou endomarketing, como ressaltado por Gronroos (1993). O Autor os
considera como sendo uma estratégia de gerenciamento que direciona o marketing
de serviços para o interior das empresas. Dessa forma, evita-se orientá-lo somente
para matérias-primas e produtos, fazendo com que os funcionários tenham também
uma consciência de cliente.
De acordo com Eleutério e Souza (2002 p. 55), “a ideia é fazer com que uma troca
interna entre a organização e as equipes de empregados seja eficaz antes que a
empresa possa ter êxito no alcance de suas metas relativas aos mercados externos.
” Ainda segundo as autoras, é estabelecido um desafio para as organizações que,
além de uma visão para o mercado (visão para fora), deve ter uma visão direcionada
para a prestação de serviços com qualidade aos clientes internos (visão para
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dentro), como meio de alcançar seus objetivos e suas metas. Diante deste cenário, é
muito claro a importância de gerenciar os serviços internos com ênfase nas
necessidades dos usuários desses serviços.
Como descrito por Eleutério e Souza,
Fornecer serviços com qualidade aos funcionários é condição fundamental
para que estes possam prestar serviços com qualidade aos clientes externos.
Os serviços internos geram um impacto na capacidade da empresa de
oferecer produtos e serviços de qualidade ao mercado. Se os serviços
internos forem direcionados para as necessidades dos clientes internos, a
eficácia da organização aumentará, contribuindo substancialmente para que
haja uma qualidade superior nos serviços aos clientes externos. (Eleutério e
Souza, 2002, p. 55).
No entanto, procurando entender melhor o fornecedor de serviços internos da
indústria siderúrgica, denominado neste trabalho como Setor de Análise e Solução
de Problemas, explora-se na seção a seguir o funcionamento destes times e como
eles atuam objetivando a qualidade de serviços ao cliente interno.
2.4 Setor de Análise e Solução de Problemas
Para analisar e traçar diretrizes na solução de problemas dentro da empresa é
preciso criar um ambiente com membros de diversas funções, o que se dá dentro de
um grupo mais limitado de pessoas. Esses grupos tomam decisões utilizando-se do
MASP – Método de Análise e Solução de Problemas, objetivando corrigir os
problemas e evitar a sua recorrência. Por sua vez, a estruturação da equipe percorre
caminhos que são fundamentais para que o grupo consiga os resultados a que foi
desafiado a obter.
Para Rodrigues,
Várias questões sobre o estudo da dinâmica, desenvolvimento e eficácia dos
grupos hoje encontram-se bem resolvidas. Em outras, não há um acordo
entre os estudiosos da temática, aspecto que vemos como saudável, pois
este estado favorece a busca de novos conhecimentos na área. (Rodrigues,
1999, p. 125).
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Segundo Schein (1982, p. 114), a definição é apropriada. O autor diz que grupo “é o
conjunto de pessoas que interagem uma com as outras, são psicologicamente
conscientes umas das outras e percebem-se como um grupo. ” Para Rodrigues
(1999, p. 133) não se pode considerar que grupo é coisa do passado e equipe é
coisa moderna. Em sua visão, equipe pode ser conceituada como sendo um grupo
de trabalho temporário ou não, que tem a própria identidade, metas e objetivos
específicos e definidos, possuindo um alto grau de conformidade, apoio e coesão
entre os participantes.
As equipes estão em evidência por sua atuação em programas da qualidade. De
acordo com Rodrigues (1999, p. 133), “A literatura sobre qualidade considera a
utilização das equipes, denominadas equipes de qualidade, de forma eficaz, como
um fator vital para o sucesso na disseminação das ideias e procedimentos que
buscam a melhoria da qualidade. ”
De acordo com Campos (2014), grande parte das decisões gerenciais é baseada no
bom-senso, experiência, feeling, etc. Para o autor,
O Brasil é uma ampla vitrine de decisões erradas. Por exemplo: uma empresa
está perdendo market share. É feita uma reunião e alguém com autoridade
diz: “nosso problema é falta de vendedores”. Quando alguém com autoridade
faz uma afirmação destas, a “solução” do problema fica fácil: é só contratar
mais vendedores. Foram contratados mais vendedores e o market share
continuou caindo. (Campos, 2014, p. 265).
Ainda segundo Campos (2014), o aprendizado dos empresários brasileiros precisa,
urgentemente, focar o valor da análise. A análise é parte integrante do método de
solução de problemas. Para o autor, “É necessário que nós compreendamos que
nenhuma decisão gerencial deveria ser autorizada sem que fosse competentemente
suportada por uma análise de processo baseada em fatos e dados, através do
método de solução de problemas. ” (Campos, 2014, p. 266).
Sendo assim, destaca-se a importância das equipes multifuncionais para condução
do método MASP dentro de uma organização. Segundo Goldbarg (1995), citado por
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Ristof (2008, pag. 32), “um time multifuncional é composto por pessoas pertencentes
a diversos departamentos dentro de uma organização [...]”.
De acordo com Oribe (2015), embora o MASP seja um poderoso aliado, por si só,
ele não resolve os problemas sozinho. São necessárias mentes preparadas,
sentidos atentos e comportamentos positivos. Conhecimentos, habilidades e atitudes
adequadas são importantes para preparação do ambiente na semeadura e colheita
de resultados.
Os times, equipes ou grupos são compostos por pessoas que têm um significado
importante na obtenção dos melhores resultados. No entanto, torna-se necessário
entender, conforme descrito no próximo item, como é a atuação dessas pessoas.
Como agente de transformação na gestão da qualidade, os recursos humanos
sempre desempenharam um significado relevante no esforço pela qualidade nas
empresas. Segundo Paladini (2012, p. 129), “Trata-se de uma contribuição única:
eles são agentes de transformação, ou seja, aqueles que mudam efetivamente a
história da organização em termos de qualidade. ”
Para Ristof (2008), os recursos humanos são agentes importantes no atingimento de
resultados organizacionais. Com o passar do tempo, o papel dos recursos humanos
tem evoluído e as pessoas não mais são vistas como meros fatores de produção,
mas consideradas como agentes maximizadores dos resultados organizacionais.
Assim, se reconhece que as empresas nada são sem as pessoas que fazem parte
do seu ambiente de trabalho.
Para Aguiar (2012, p. 16), se não houver ambiente na empresa, ou seja, se não
houver liderança que possibilite desenvolver as ações necessárias que levem ao
propósito desejado, as metas de sobrevivência não serão atingidas. Para o autor,
“[...] não adianta só ter competência para atingir metas, para se atingir metas é
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necessário: Liderança, Conhecimento Técnico (específicos e das técnicas da
qualidade) e Conhecimento Gerencial. ”
Para Ristof (2008), as empresas devem dedicar-se ao envolvimento e capacitação
dos empregados, pois esta força impulsiona o esforço qualitativo da empresa e
garante a sobrevivência, a credibilidade no mercado e a fixação de uma imagem
positiva junto aos consumidores.
Conforme descrito por Las Casas (2012, p.290), “as pessoas que estão envolvidas
na prestação de serviços ou em contato com os clientes também podem transmitir
uma boa ou má impressão. ” O nível de cultura, a aparência e a educação são
fatores que ajudam a transmitir uma imagem positiva dos serviços prestados. Para o
autor, uma academia deve ter funcionários que não sejam obesos, ou preguiçosos,
pois estes aspectos transmitem valores opostos aos desejos dos clientes que estão
procurando este tipo de empresa.
Assim, procura-se, na seção seguinte, entender o conceito de satisfação do cliente,
e de que forma eles percebem a qualidade dos produtos e serviços.
2.5 Satisfação de clientes
Já está consolidado que empresas valorizam cada vez mais a satisfação do cliente
como forma de diagnosticar o desempenho dos seus produtos e serviços. Para Rust,
Zeithaml e Lemon (2001), citados por Moura (2014), a satisfação, atualmente,
acabou por se tornar um conceito de marketing amplamente pesquisado, tendo
como base, principalmente, o pressuposto de que consumidores satisfeitos adotam
um comportamento direcionado à intenção de recompra, lealdade e propagandas
boca a boca.
Para Bento (2010), similar ao conceito de qualidade, a controvérsia temática da
satisfação do cliente também tem sido, ao longo do tempo, um vasto campo de
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pesquisas por parte de acadêmicos e investigadores, não se encontrando uma
opinião geral e unânime.
Mesmo defendendo-se que qualidade e satisfação estão interligadas, a verdade é
que, na prática, elas podem estar muito distantes. Há diversas situações em que os
clientes se sentem satisfeitos com um tipo de serviço prestado, mas não indicam a
empresa como fornecedora de serviços de alta qualidade. (Bento, 2010).
Conforme descrito por Salgado (2012, p. 23), “efetuar uma definição de satisfação
de cliente pode não ser uma tarefa fácil, pois a satisfação varia de indivíduo para
indivíduo, consoante as suas necessidades e expectativas”.
Já a ABNT NBR ISO 10002 (2005, p. 2), em seus termos e definições, considera
satisfação do cliente como sendo a “percepção do cliente do grau em que seus
requisitos foram atendidos”.
Para Hoffman (2003), citado por Salgado (2012, p. 24), “se as percepções de um
cliente satisfazerem as suas expectativas, diz-se que as expectativas foram
confirmadas e os clientes estão satisfeitos. Se as percepções e expectativas não
forem iguais, diz-se que a expectativa foi quebrada. ”
De acordo com Salgado (2012, p. 25), “os clientes compram porque lhe surge essa
necessidade, fator esse que varia de indivíduo para indivíduo o que, não tão poucos
são os serviços que tem de ser adaptados para irem de encontro às expectativas
dos clientes. ”
Quanto mais características técnicas e serviços auxiliares vão se incorporando por
toda a indústria, mais complexas se tornam as relações entre o vendedor e o seu
cliente, objetivando manter o cliente satisfeito. (Saias 2007).
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Para Salgado (2012), na opinião de boa parte dos especialistas, a satisfação do
cliente é uma medida de curto prazo, muito específico da transação. Já no caso da
qualidade do serviço é atribuída a medida de longo prazo, tendo em vista que
decorre da avaliação geral e de um desempenho.
A satisfação pode ser medida por comparação entre o que o cliente recebeu e
percebeu do serviço prestado e o que realmente esperava. As lacunas nessas duas
percepções, se é que existem de fato, precisam ser verificadas e determinadas por
meio de pesquisa empírica.
No entendimento de satisfação de clientes, podendo estes serem classificados como
externos ou internos da organização, é preciso focar no próximo item, o cliente
interno que é o objetivo principal deste trabalho.
A literatura tem observado de forma significativa a importância da qualidade dos
serviços e como as empresas devem atuar para alcançar a competitividade através
da excelência nos serviços. Nesse sentido, ressalta-se a importância de as
empresas darem ênfase às operações internas, o que faz emergir o conceito de
serviços e clientes internos. Cliente interno é aquele que na relação clientefornecedor interno recebe serviços de outros departamentos internos (Juran, 1992),
ou seja, são os indivíduos de dentro da organização a quem são repassados os
trabalhos concluídos, cabendo a eles desempenhar a atividade subsequente, que é
satisfazer o cliente final.
De acordo no Fujii et al (2010, p. 9), o conceito de clientes internos possui uma
destacada importância quando se trata do pessoal de linha de frente (tal como
suporte ao cliente) porque a satisfação dos clientes externos é altamente depende
deste elo de ligação. Portanto, a prestação de serviços de baixa qualidade pelos
fornecedores internos pode ter como resultado a baixa qualidade de serviço
destinado ao cliente externo.
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Usando uma forma de ilustrar a importância da qualidade dos serviços internos,
Albrecht (1994) usa a seguinte simulação: a produção de um filme necessita de
atores para a interpretação dos papéis a frente de uma câmera, havendo pessoal
por trás das câmeras para montar os cenários, instalar a iluminação, ligar os
microfones, além de outras diversas atividades, a fim de que a produção seja bemsucedida. É o retrato do que acontece na prestação de serviços, na qual os atores
são os funcionários que mantêm um contato direto com o cliente, ou seja, são as
pessoas que estão no "palco", realizando trabalhos com os clientes. O sucesso dos
atores, no entanto, depende das contribuições de todos os funcionários que estão
nos bastidores, que realizam as atividades para assegurar a qualidade do serviço da
linha de frente. Os funcionários de contato direto são os clientes do pessoal dos
bastidores.
Não tendo a ajuda de quem trabalha nos níveis internos da organização, o pessoal
de

contato

direto

com

o

cliente

não

poderia

desempenhar

seu

papel

satisfatoriamente. Configura-se uma associação efetiva entre o pessoal da linha de
frente e o dos bastidores para que toda a organização de serviços funcione
eficazmente. A finalidade da organização deve ser a de apoiar os esforços do
pessoal da linha de frente em realizar seu trabalho de prestação de serviços
(Albrecht, 1994).
Autores ressaltam igualmente a importância do endomarketing. Nesse sentido,
Gronroos (1993) afirma que os funcionários constituem o primeiro mercado interno
para as organizações. Se não se conseguir vender os bens, os serviços e as
campanhas de comunicação externas ao grupo-alvo interno, o marketing tampouco
será bem-sucedido entre os clientes finais externos. Para Eleutério e Souza (2002 p.
55), os funcionários e as funções da linha de frente de uma empresa têm que ter o
suporte de outras pessoas e áreas da empresa, por exemplo, das funções do
escritório de apoio na retaguarda, se for desejável prestar um bom serviço ao cliente
final externo; ou seja, se o serviço interno ficar aquém do esperado, o serviço
prestado externamente será impactado.
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Nesse sentido, um dos métodos mais destacados, difundidos e referenciados na
literatura nacional e internacional, para avaliação da qualidade de serviço, é o
modelo gap que está associado ao modelo ServQual, proposto por Zeithaml,
Parasuraman e Berry (1990). Este modelo trata justamente das discrepâncias entre
as expectativas e percepções da qualidade em serviços e apontam sua utilização em
departamentos de uma empresa. Assim, segundo afirmação destes autores, com as
devidas adaptações quando necessárias, o modelo ServQual pode ser utilizado em
clientes internos, como será adotado neste trabalho. Estes modelos serão
demonstrados na seção a seguir.
2.6 Medida da qualidade de serviço
Para Salgado (2012), nos últimos anos, diversos investigadores preocupados em ir
ao encontro das necessidades dos clientes desenvolveram modelos de análise da
qualidade de serviços que apoiam a interpretação dos dados que irão mensurar a
qualidade de serviço prestado.
Ainda segundo Salgado (2012, p. 10),
Uma das características da prestação de serviços é a sua intangibilidade.
Para medir a qualidade do serviço, com base na satisfação ou insatisfação do
cliente foram avançados diversos instrumentos de medida que permitem
quantificar, com base em inquéritos, a qualidade do serviço prestado. ”
O Setor responsável pelo desenvolvimento do MASP tem como objetivo melhorar o
desempenho das unidades da organização. A aplicação do modelo ServQual,
proposto na dissertação, tem como objetivo melhorar o desempenho dos serviços
prestados pelo Setor responsável pelo MASP. O melhor desempenho do Setor
responsável pelo MASP, que é difusor de melhoria de desempenho, poderá levar a
significativas contribuições para a performance dos demais setores e para a
organização como todo. Ou seja, aprimorando o desempenho do Setor responsável
pela análise e solução de problemas, objetivando melhorar o desempenho de outros
setores da organização, pode-se obter uma contribuição duplamente efetiva: para o
Setor responsável pelo MASP e como difusor da melhoria de desempenho dos
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demais setores. É demonstrado através da Figura 2 a conjunção desses dois
modelos: MASP com a escala ServQual modificada.

Figura 2 – Conjunção do MASP ao
ServQual
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

2.6.1 O modelo de gaps
O ServQual tem como base a diferença entre as expectativas e percepções dos
clientes, surgido a partir do modelo dos 5 gaps (lacunas). Em entrevistas com
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gerentes de empresas, Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985) chegaram à
conclusão de que existe certa discrepância, uma espécie de lacuna ou conjunto de
lacunas (gaps), entre a qualidade de serviços - que, na percepção dos gerentes,
deveria ser fornecida aos clientes - e as tarefas efetivamente associadas ao
fornecimento dos serviços aos clientes. A pesquisa apontou a existência de cinco
tipos de lacunas ou gaps: GAP 1, GAP2, GAP3, GAP4 e GAP5, cujas principais
características são ilustradas na Figura 2 um esquema de como é abordada a
qualidade em serviço. O conceito de gap pode ser expresso na seguinte equação
(Parasuraman et al., 1985): gap 5 = f (gap 1, gap 2, gap 3, gap 4). Esse desajuste
pode ser medido pela seguinte fórmula: Qp (Qualidade percebida = P (percepção) –
E (Expectativa). ” Apresenta-se na Figura 3 o modelo conceitual de qualidade de
serviços.

Figura 3 – Modelo Conceitual de Qualidade
de Serviços
Fonte: Parasuraman et al. (1985)

a) GAP1 – Conhecimento de mercado: Para Bento (2010, p. 60), “lacuna entre as
verdadeiras

necessidades

e
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do

cliente

e

a

percepção

(ou

desconhecimento) que a gestão tem das mesmas. Segundo Moura (2014, p. 38),
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apesar da coincidência entre a expectativa do cliente e a percepção dessa
expectativa, pelos gerentes, o estudo identificou que constantemente havia
discrepância envolvendo os dois fatores, de tal forma que os gerentes tivessem
percepção diferente da real expectativa dos clientes. Isto ficou demonstrado por
meio da comparação entre a importância dada pelos grupos de clientes e os
diversos fatores, e a importância que os gerentes acreditavam que os clientes
dariam a esses mesmos fatores. Fatores considerados fundamentais pelos gerentes
muitas vezes não foram sequer mencionados pelos clientes, assim como ocorreu o
inverso. Os autores concluíram que nem sempre os gerentes entendem ou
conseguem interpretar de forma correta quais os fatores que irão satisfazer as
necessidades dos clientes, ou que proporcionarão a eles a percepção de um serviço
de alta qualidade. A partir dessa conclusão, os autores elaboraram a primeira
proposição. Proposição 1: “a lacuna entre as expectativas dos clientes e a
percepção que os gerentes têm de tais expectativas, tem impacto sobre a avaliação
que os clientes fazem sobre a qualidade do serviço” (Parasuraman; Berry; Zeithaml,
1985, p.45).
b) GAP 2 – Padronização do serviço: Para Bento (2010, p. 60), “lacuna entre
percepções da organização e a concepção de procedimentos ou especificações da
qualidade do serviço. ” De acordo com Moura (2014), com a finalidade de prover os
clientes com os serviços que venham a atingir ou exceder suas expectativas, os
gerentes elaboraram normas e procedimentos de especificações de como o serviço
deva ser prestado. Ao elaborar essas normas e especificações, os gerentes se
deparam com obstáculos de natureza interna, como, por exemplo, o grau de
proficiência e de treinamento do pessoal, limitações de recursos (materiais,
financeiros e humanos) e condições específicas de mercado, além de inferências de
seus superiores. Assim, as normas e especificações precisam estar de acordo com
as condições da empresa, e podem não refletir as necessidades dos clientes,
resultando, dessa forma, mais uma lacuna, uma distância entre o ideal pretendido e
o possível de ser especificado; o que conduz à Proposição2: a lacuna entre as
percepções dos gerentes acerca das expetativas dos clientes e as especificações de
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qualidade da empresa afetam o julgamento da qualidade do serviço pelo cliente”
(Parasuraman; Berry; Zeithaml, 1985, p.45).
c) GAP 3 – Performance do serviço: Segundo Bento (2010, p. 61), “lacuna entre
as especificações da qualidade do serviço e o serviço realmente prestado. ” Moura
(2014, p. 39) descreve que quanto às especificações de como o serviço deva ser
prestado, alguns fatores interferem na prestação deste, fazendo com que o serviço
recebido pelo cliente possa ser diferente do que está prescrito ou previsto. Os
funcionários têm influência sobre esta etapa e o seu nível de qualificação e de
preparo, principalmente os contatos com os clientes, ressalta a característica da
heterogeneidade (variabilidade) dos serviços. Como não é possível a padronização
completa e, haja vista a unificação de procedimentos gerais impondo-se como algo
bastante difícil, os autores chegaram à Proposição 3: “a lacuna entre as
especificações de qualidade de serviço e o serviço efetivamente afeta a qualidade
de serviço percebida pelos clientes” (Parasuraman; Berry; Zeithaml, 1985, p.45).
d) GAP 4 – Comunicação com o mercado: Bento (2010 p. 61) argumenta que é a
“lacuna entre a prestação do serviço e a forma como ele é comunicado
externamente aos clientes. ” Moura (2014) corrobora o argumento afirmando que se
trata da comunicação externa direcionada aos clientes – propagandas e outras
ações de comunicação, inclusive contatos com os vendedores e pessoas da
empresa - influencia as necessidades desses clientes, no momento em que fazem
promessas de como o serviço será prestado. Desta maneira, a empresa deve estar
sempre atenta para não prometer aquilo que não possa cumprir, podendo criar
expectativas, que conduzirão, inevitavelmente, à percepção da qualidade inferior à
expectativa quanto ao serviço recebido sem se cumprir as promessas feitas. O
mesmo pode ocorrer, conforme assinalam Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985),
quando a empresa falha na demonstração aos seus clientes dos esforços que
empreendem para fornecer o serviço. Isto se dá pelo fato de os clientes julgarem
não apenas o resultado final do processo (qualidade técnica), mas a maneira como
ele foi realizado. Assim, a comunicação afeta não apenas as expectativas, mas
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também as percepções dos clientes quanto à qualidade do serviço recebido; o que
leva à Proposição 4: “a lacuna entre o serviço efetivamente prestado e as
comunicações externas sobre o serviço afetam a qualidade de serviço percebida
pelos clientes” (Parasuraman; Berry; Zeithaml, 1985, p.46).
e) GAP 5 – Qualidade do serviço: Bento (2010, p. 62), descreve que é a “lacuna
entre o serviço percebido e o serviço esperado pelo consumidor proveniente de
qualquer um dos quatro gaps precedentes. Pelo exposto por Moura (2014, p. 40),
esta é a última lacuna, projetando o resultado final do processo que julga os clientes,
e que sustenta a ideia de que o serviço de boa qualidade é aquele que preenche ou
supera as expectativas dos clientes. Essas expectativas são o resultado das
seguintes influências: necessidades pessoais, comunicação informal (boca a boca),
experiências vivenciadas e a comunicação externa da empresa - inclusive a
demonstração de boa vontade para executar o serviço, além de explicações
referentes a obstáculos ou limitações da empresa para prestar atendimento pleno.
Tais circunstâncias levaram os autores a elaborar a 'Proposição 5': “a qualidade que
o cliente percebe numa prestação de serviço é uma função da magnitude e da
direção (positiva ou negativa) da lacuna entre o serviço esperado e a percepção do
serviço recebido” (Parasuraman; Berry; Zeithaml, 1985, p.46).
2.6.2 A escala ServQual
Observa-se na literatura sobre serviços que um dos modelos mais destacados para
a avaliação da qualidade de serviço é o ServQual, desenvolvido por Zeithaml,
Parasuraman e Berry (1990), que tem como referência as expectativas e percepções
dos clientes sobre o serviço prestado. Entre as aplicações possíveis do modelo
ServQual, os autores apontam sua utilização em departamentos de uma empresa,
com a finalidade de avaliar a qualidade dos serviços por eles prestados aos
funcionários de outros departamentos e divisões. Assim, com as devidas
adaptações, quando necessárias, o modelo ServQual pode ser utilizado em grupos
de clientes internos, como se procura mostrar neste trabalho.
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Na descrição desse modelo, os critérios de avaliação aplicados levam em
consideração as lacunas e os hiatos (gaps), que são as diferenças entre as
expectativas dos usuários e o que é realmente oferecido. Esses gaps representam
grandes obstáculos à tentativa de se atingir um nível de excelência na prestação de
serviços (Zeithaml, Parasuraman e Berry, 1990).
A partir do modelo conceitual dos “gaps”, Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990)
desenvolveram a escala ServQual para mensuração das percepções dos clientes
sobre a qualidade de serviços. Para Berry, Parasuraman e Zeithaml (2006), a
qualidade percebida significa um julgamento global que o cliente faz da excelência
ou superioridade do serviço, sendo uma forma de atitude relacionada, mas não
equivalente, à satisfação, e que resulta de uma comparação entre as expectativas e
as percepções de performance do serviço.
Conhecida por sua aplicabilidade, bem como pelo poder de diagnóstico, a escala
ServQual tem sido amplamente difundida e utilizada (Berry, Parasuraman e
Zeithaml, 2006). Para Souza (2014, p. 29-30), “seus criadores sugerem que ela deve
ser devidamente adaptada a cada caso, considerando o tipo de negócio e os
atributos mais relevantes. ”.
Segundo Souza (2014, p. 30), com base nas cinco dimensões da qualidade em
serviços, encontra-se a diferença entre os escores de percepção e os de expectativa
para determinar a mensuração da qualidade do serviço percebida pelo cliente. Logo,
se a expectativa do serviço for superior à percepção, a qualidade percebida pelo
usuário estará abaixo do grau esperado, ou seja, a diferença será negativa; e para
que a diferença seja positiva, a percepção deve ser maior que a expectativa, o que
indica uma qualidade acima do esperado. “A chave para um serviço de alta
qualidade radica em equilibrar as expectativas e as percepções”, de acordo com
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985).
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A Figura 4 mostra o modelo de determinantes da qualidade de serviço proposto por
Parasuraman, Zeithamal e Berry (1985). Nesse modelo as expectativas são
provenientes de várias fontes, por exemplo, comunicação boca a boca,
necessidades pessoais e experiência passada. A avaliação da qualidade é feita pelo
cliente pelas dimensões de qualidade do serviço: acesso, velocidade, consistência,
competência, empatia, flexibilidade, segurança, custo, conforto e qualidade dos
bens.

Figura 4 – Determinantes da qualidade em
serviços
Fonte: Parasuraman et al. (1985)

Através da aplicação do método, pode-se identificar também os momentos de
contato entre o prestador e o cliente/usuário, como, por exemplo:
•

Acesso: facilidade de acesso físico, como proximidade, praticidade de
chegar;

•

Velocidade: rapidez para iniciar o atendimento, ou para executar o
atendimento/serviço;

•

Consistência: grau de ausência de variabilidade entre a especificação e a
entrega do serviço;

•

Competência: grau de capacitação técnica da organização para prestar o
serviço;
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•

Empatia: atenção individualizada aos clientes, contato e comunicação fáceis;

•

Flexibilidade: grau de capacitação para alterar o pacote de serviços a fim de
que se ajuste melhor à expectativa/desejo do cliente; rapidez e facilidade com
as quais se executam alterações no pacote de serviço; quantidade de opções
presentes no pacote de serviço;

•

Segurança: nível de segurança pessoal ou do bem do cliente que passa pela
prestação de serviço;

•

Custo: custo, para o cliente, de ser cliente. Inclui o preço, mas pode incluir
custos adicionais, como, por exemplo, o custo de ter acesso ao processo;

•

Conforto: nível de conforto oferecido pelas instalações do serviço;

•

Qualidade de bens: qualidade da especificação dos bens materiais que são
parte do pacote de valor entregue; qualidade de conformidade dos bens
materiais; durabilidade dos bens materiais entregues; confiabilidade ou
probabilidade de o bem entregue falhar dentro de determinado período de
tempo.

2.6.3 A escala ServQual modificada
De acordo com Castro (2015), a escala ServQual é composta de 22 itens,
subdivididos em cinco dimensões da qualidade de serviços. As respostas são
marcadas na escala Likert para cada questão, para medir as expectativas e as
percepções da qualidade de serviço por parte dos clientes internos da empresa. A
avaliação do nível da qualidade de serviço percebida pelo respondente é
determinada pela diferença entre os valores de percepção e os de expectativa. Para
Castro (2015), a diferença negativa aponta uma expectativa maior que a percepção,
indicando assim uma qualidade percebida abaixo do esperado; e uma diferença
positiva aponta para uma percepção maior que a expectativa, indicando uma
percepção de qualidade acima da esperada. A escala ServQual foi desenvolvida
para ser utilizada de forma genérica e ser aplicada em diversas organizações e
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ramos de serviços. Posteriormente a escala sofreu refinamentos com modificações,
melhoramentos de redação e substituição de itens, para tornar a escala mais
fidedigna e válida. (Parasuraman; Zeithaml; Berry, 1991)
Utilizar apenas uma bateria de 22 questões torna a escala mais confiável e válida
estatisticamente, além de economizar o tempo dos respondentes, o que
seguramente, colabora no sentido de obter maior boa vontade dos mesmos. De
acordo com Malhotra (2006), a boa vontade é muito importante para diminuir a
quantidade de distorções (vieses), melhorando a qualidade da pesquisa e
aumentando o aproveitamento do número de questionários válidos.
Para Rust, Zahorik e Keiningham (1993) bons resultados podem ser obtidos com
qualquer número de pontos. A escala ServQual original foi desenvolvida com a
utilização de 7 pontos, nesse trabalho será utilizada uma escala de 5 pontos, com
âncoras que vão desde a percepção da qualidade de "muito pior que o esperado "
até "muito melhor que o esperado".
Para Castro (2015), apesar das respostas não considerarem diretamente as
expectativas dos usuários, elas estão implícitas nas âncoras, pois o conteúdo
semântico destas respostas considera a avaliação do usuário em relação às
expectativas

dele

próprio.

No

instrumento

original,

a

confirmação

ou

desconfirmação, era obtida pela diferença das expectativas e percepções. No
modelo modificado, o próprio respondente já assinala a diferença, conforme seu
ponto de vista, e o que dará a sustentação de todas as conclusões da pesquisa.
Portanto, as modificações propostas por Brown, Churchill e Peter (1993) e Rust,
Zahorik e Keiningham (1993) são preferíveis às âncoras originais e o presente
trabalho utilizará a escala ServQual modificada.
A questão a ser explorada é como a qualidade de serviços prestados pelo Setor de
Análise e Solução de Problemas da Siderúrgica Alterosa S/A, avaliada pelos clientes
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internos por meio do modelo ServQual, pode contribuir para um melhor desempenho
organizacional?
2.6.4 O método MASP
O MASP é a técnica utilizada pela equipe de análise e solução de problemas em
reuniões de RANC´s e RAP´s da indústria siderúrgica em estudo. A metodologia é
um processo dinâmico na busca de soluções para uma determinada situação. Não é
um processo rígido e sim um processo flexível em cada caso com que de se
defrontar. Ela procura encontrar respostas tais, como:
•

Priorização do problema.

•

Divisão do problema em partes que possam ser analisáveis.

•

Verificações das situações que necessitam de atenção.

O

objetivo

desta

metodologia

é

aumentar

a

possibilidade

de

resolver

satisfatoriamente uma situação onde um problema tenha surgido. A solução de
problema é um processo que segue uma sequência lógica, começando pela
identificação do problema, continuando pela análise e terminando com a tomada de
decisão. Cada etapa descreve os objetivos, as atividades a serem desenvolvidas, as
pessoas envolvidas e as ferramentas mais usadas, no sentido que o administrador
compreenda e saiba como aplicá-los em seu trabalho. Ele precisa estar informado
de todas as situações, e processar todos esses dados a respeito do problema que
possa vir a encontrar.
A análise do problema é um processo lógico de estreitar um corpo de informação
durante a busca por uma solução. A cada estágio, a informação vai surgindo, à
medida que o processo se movimenta para o que está errado, passando para o
problema a ser tratado e a seguir para as possíveis causas que fizeram o problema
surgir, e finalmente para a causa mais provável com uma ação corretiva específica
em relação ao problema, conforme mostra a figura 5.
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Figura 5 – Sistemática de análise de
problemas
Fonte: Souza, 2013 p. 21

Assim, de acordo com a Figura 6, a metodologia proposta aborda quatro fases
básicas. A metodologia sugerida é mais detalhada nas suas definições. De uma
forma mais abrangente, cada fase é composta por várias etapas deixando claro e
específico cada uma delas, caracterizando assim qual o seu objetivo, quais as
atividades que serão desenvolvidas, quais as pessoas envolvidas, quais as
ferramentas mais usadas em cada etapa, facilitando deste modo uma melhor
compreensão e aplicação para o operador.
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Figura 6 – Método de Solução de
Problemas
Fonte: Souza 2013 p. 22

A fase de identificação e observação do problema tem como objetivo geral dar uma
visão do problema, sua definição e as metas a serem alcançadas, sendo constituída
de nove etapas:
•

Identificar o Problema;

•

Delimitar o Problema;

•

Conhecer as Áreas do Problema;

•

Definir o Problema;

•

Organizar um Grupo de Trabalho;

•

Criar um Plano de Trabalho;
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•

Estabelecer as Metas;

•

Coletar os dados;

•

Organizar um roteiro de trabalho.

Na 1ª etapa da fase 1 denominada “Identificar o problema”, o objetivo é conscientizar
e reconhecer sua importância, deixando claro que existe um problema. Kume (1993,
p. 203), reforça a importância desta etapa através da seguinte frase: “mostre que o
problema que está sendo tratado é de importância muito maior do que qualquer
outro problema. “
As atividades a serem desenvolvidas nesta etapa são:
•

Avaliar as reclamações dos clientes.

•

Observar os relatórios diários.

•

Procurar por itens causadores de perturbações.

•

Comparar com as especificações.

•

Comparar com situações anteriores.

•

Comparar com outros locais de trabalho.

Na 2ª etapa da Fase 1 denominada “Delimitar o problema”, o objetivo é investigar as
características específicas do problema com uma visão ampla sob vários pontos de
vista, e selecionar o problema dentre os diversos que se apresentam. De acordo
com Kume,
Estamos cercados de inumeráveis problemas, uns grandes, outros pequenos.
Com pessoal, tempo e dinheiro limitados, temos de apontar prioridades para
selecionar problemas. Use tantos dados quanto possível para identificar o
problema mais importante. Quando você seleciona um problema como tema
dentre todos os problemas existentes, deve ter certeza das razões para esta
escolha (Kume, 1993, p. 203).
Pela observação do autor, identifica-se a importância em aplicar critérios para
selecionar um tópico dentre diversas outras possibilidades, objetivando a
concentração de esforços para a obtenção do maior e melhor resultado possível.
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As atividades a serem desenvolvidas são:
•

Listar o problema.

•

Focalizar a atenção em questões como: defeitos, erros, desperdícios, danos,

desempenhos dos funcionários, etc.
•

Priorizar o problema.

Na 3ª etapa da Fase 1 denominada “Conhecer as áreas do problema”, o objetivo é
organizar as áreas de problemas, e descobrir em quais áreas do processo estão
ocorrendo os problemas. As atividades a serem desenvolvidas são:
•

Conhecer o gerenciamento do processo.

•

Verificar como os problemas estão sendo conduzidos.

•

Quais os problemas de desempenho.

•

Verificar se o planejamento proposto está sendo cumprido.

•

Verificar se as metas estabelecidas estão dentro do padrão.

•

Verificar se o processo está sob controle.

•

Obter informações do que se passa nos departamentos.

Na 4ª etapa da Fase 1 intitulada como “Definir o problema”, o objetivo é definir
claramente o tema em particular, para identificar os aspectos negativos que trazem
problema, prejuízo ou dificuldade na operação do processo. As atividades a serem
desenvolvidas são:
•

Descobrir o que está ocorrendo em seu departamento.

•

Fazer um levantamento histórico revelando o passado até a situação

presente.
•

Definir o processo e como está sendo analisado.

•

Indicar todas as etapas através de um fluxograma.

•

Revisar todos os problemas encontrados em termos de fatos e dados obtidos,

considerando os mais importantes.
•

Deixar claro qual o motivo da seleção desse tema.
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Na 5ª etapa da Fase 1 definida como “Organizar um grupo de trabalho, o objetivo é
organizar uma equipe de trabalho formada por membros que estão atuando nas
áreas envolvidas para atacar o problema. As atividades a serem desenvolvidas são:
•

Reunir as equipes

•

Debater, pesquisar e analisar o tema.

•

Integrar o grupo para desenvolver o tema.

Na 6ª etapa da Fase 1 denominada como “Criar um plano de trabalho, o objetivo é
estabelecer um plano de atividade que será desenvolvido em todo o trabalho. As
atividades a serem desenvolvidas são:
•

Fazer um cronograma onde se incluem as atividades: o estabelecimento das

metas, situação atual, limitação do problema, coleta de dados, exame do local, etc.,
ajustando-as sempre às necessidades.
•

Dividir as responsabilidades entre cada membro do grupo.

•

Considerar e aprovar o orçamento onde se inclui: equipamento, instrumento,

materiais para realização do experimento e etc.
Na 7ª etapa da Fase 1 definida como “Estabelecer as metas”, o objetivo é
estabelecer com clareza os objetivos a serem atingidos com a solução do problema.
As atividades a serem desenvolvidas são:
•

Demonstrar qual o nível de melhoria deseja-se atingir.

•

Localizar em fatos numéricos, como: porcentagem de melhoria, tempo gasto

para alcançar, quanto vamos ganhar e etc.
Na 8ª etapa da Fase 1 “Coletar os dados”, o objetivo é obter dados necessários, que
por meio da metodologia de análise específica, forneçam bases confiáveis para a
tomada de decisão. Esta é uma das fases mais importante e crítica na resolução do
problema. Importante, porque quanto mais conhecimentos obtidos do problema,
mais fácil será a sua solução. Crítica, pois se os dados não forem coletados
corretamente, comprometerá toda a análise a ser desenvolvida. São enormes a
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quantidade e a diversidade de informações que se pode obter numa organização,
sendo assim, são feitas algumas considerações para que os dados sejam eficazes:
•

Qual a sua finalidade.

•

Quais os locais.

•

Que tipo de amostragem.

•

Quantidade de dados.

•

Quando; dia, semana, hora, período, mês, ano e etc.

•

Medir e registrar os dados cuidadosamente

•

Criatividade na hora da coleta.

Na 9ª etapa da Fase 1 “Organizar um roteiro de trabalho”, o objetivo é examinar a
situação, descrevendo-se detalhadamente e especificando-se os elementos que
constituem o problema sob vários pontos de vista. Considerar vários pontos como:
•

IDENTIDADE – qual o defeito?

•

TEMPO – Quando foi observado pela primeira vez, quando em termos de

horas, dia da semana, mês, ano, período que vem se apresentando o defeito?
•

LOCAL – Onde ocorreu, em que posição (parte superior, inferior ou no meio)

unidade de operação, área geográfica, divisão e outros?
•

TIPO – Qual o modelo ou tipo de produto em que está ocorrendo o defeito?

•

FENÔMENO – Como é a aparência do defeito; mancha, risco, tonalidade,

trinca e etc.?
•

TURNO – Em que turno de trabalho: primeiro, segundo ou terceiro?

•

OPERADOR – Quais as pessoas que estão envolvidas onde o defeito ocorre?

•

EQUIPAMENTO – Quais as máquinas que estão sendo usadas?

•

QUANTIDADE – Quantas pessoas, equipamento, unidade estão envolvidas?

Qual o tamanho e a forma do problema?
•

TEMPERATURA AMBIENTE – Qual a temperatura quando ocorre o defeito?

•

MÉTODO – Qual o método de trabalho e se está sendo usado corretamente?

E muitos outros pontos que possam contribuir com informação para a solução do
problema. Nesta fase relatam-se somente os resultados do problema e não se tenta
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descobrir os fatos que o causaram. Usa-se o máximo possível de dados para
identificar o problema. A especificação do problema tem como finalidade salientar as
distinções e as mudanças que possam ser encontradas.
Para Souza (2013, p. 34), a finalidade fase de analisar as causas é achar a causa
raiz do problema. Compõe-se de três etapas:
•

Analisar as Causas;

•

Testar as Ações para Detectar as Causas;

•

Pesquisar um Plano de Ação;

Uma vez identificado e observado o problema, a etapa seguinte é a de análise das
informações e coleta de novos dados objetivando descobrir as causas e o seu grau
de influência para a ocorrência do problema.
Na 10ª etapa agora da Fase 2 denominada “Analisar as causas”, o objetivo é
selecionar as causas prováveis que levam a uma mudança, provocando um efeito. A
análise é o ponto essencial da solução do problema, ou seja, se as causas forem
corretamente analisadas, pode se dizer que o problema já é quase resolvido. As
atividades a serem desenvolvidas são:
•

Escolher as características.

•

Selecionar as causas mais prováveis.

•

Analisar cada elemento específico.

•

Desdobrar priorizando as causas possíveis.

•

Montar e analisar um diagrama de causa e efeito sistematizando-se as

diversas causas, classificando-as pela sua origem.
•

Reunir todos os elementos que venham a ter uma relação com o efeito.

Na 11ª etapa também da Fase 2 “Testar as ações para detectar as causas”, o
objetivo é testar as causas para verificar se as mesmas são as causadoras do
problema. As atividades a serem desenvolvidas são:
•

Repetir os testes novamente na área que for a provável.

•

Investigar as interações.
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•

Testar novamente as causas.

•

Maximizar o valor para a característica.

•

Avaliar e concluir o experimento por algum método estatístico experimental.

E por último na Fase 2 a 12ª etapa “Pesquisar um plano de ação”, onde o objetivo é
estabelecer, através da análise das causas, um plano de ação corretivo para
eliminar estas causas. As atividades a serem desenvolvidas são:
•

Criar um plano que seja adequado para atacar as causas do problema.

•

Especificar claramente os itens como:

•



Quem realizará o plano.



Onde será aplicado.



Quando será usado.



Porque será usado.



Como será usado.

Avaliar o plano de acordo com a magnitude esperada de seus resultados e a

facilidade ou dificuldade de sua implementação.
•

Considerar os tempos do plano corretivo e preventivo.

•

Considerar os custos de melhoria, sua possibilidade técnica e efeitos

colaterais.
•

Colocar peso para cada plano para avaliação.

Na medida em que o plano de ações é implantado, é possível coletar dados para
verificação da evolução da efetividade das ações sobre as variáveis das causas e,
portanto, sobre o problema definido. Após a verificação, torna-se necessário
estabelecer a padronização e o controle, objetivando a manutenção dos resultados
efetivos. A comparação dos resultados obtidos com a meta estabelecida, bem como
a padronização e controle serão tratados na próxima fase.
A Fase 3 composta por implantação, verificação e padronização tem como objetivo
implantar um plano de ação e é formada por quatro etapas:
•

Executar o Plano;
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•

Verificar os Resultados;

•

Padronizar;

•

Estabelecer o Controle;

Na 13ª etapa da Fase 3 definida como “Executar o plano”, o objetivo é executar o
plano de ação de melhoria. As atividades desenvolvidas são:
•

Checar pontos essenciais no plano documentado.

•

Verificar se a execução está como planejada.

•

Se não está, traçar imediatamente as causas de divergências do plano e

tomar providências.
•

Padronizar.

Na 14ª etapa da Fase 3 “Verificar os resultados”, o objetivo é verificar se as causas
foram efetivamente atacadas e os benefícios das ações. As atividades a serem
desenvolvidas são:
•

•

Considerar pontos como:


Melhoria da qualidade.



Aumento da produtividade.



Redução dos custos.



Melhoria ambiental.



Segurança e etc.

Comparar os resultados com as metas, e observar o grau com o qual estes

têm sido alcançados.
•

Avaliar os efeitos invisíveis (relação de melhoria no chão de fábrica, melhoria

de habilidade, aumento de liderança e etc.) e intangíveis que se espera que se
desenvolvam durante as atividades de melhoria. Se o grau de alcance das metas for
insuficiente, retornar ao passo 10, 11 ou 12.
Na 15ª etapa da Fase 3 intitulada como “Padronizar”, o objetivo é padronizar, por
meio de documentos, normas para serem seguidas em todo o processo, para
alcançar as metas estabelecidas. As atividades a serem desenvolvidas são:
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•

Montar um padrão oficial temporário, delimitado no passo 12.

•

Expor claramente todos os pontos chaves.

•

Anotar nas folhas de revisão a razão e a data para qualquer revisão.

•

Obter a aprovação de superiores.

•

Seguir as diretrizes oficiais para estabelecer e revisar os padrões da

empresa.
Na 16ª etapa da Fase 3 “Estabelecer o controle”, o objetivo é colocar um sistema de
controle que envolve a definição das características do controle, definir os itens de
controle, estabelecer os limites de controle e definir respostas para situações
quando o processo estiver fora de controle. As atividades a serem desenvolvidas
são:
•

Decidir o método de controle, especificando quais os itens de controle que

devem ser usados e como controlar o processo.
•

Educar e treinar os responsáveis no novo método de trabalho.

•

Verificar se os benefícios estão sendo mantidos.

•

Notar alguma anomalia. Se houver, deve-se tomar alguma providência o mais

cedo possível.
Uma vez que os resultados foram atingidos e que as atividades capazes de manter
esses resultados estão implementadas, padronizadas e controladas a última fase
será a conclusão do MASP. Esta fase contempla a revisão das atividades e o
estabelecimento de planos para o futuro, sendo temas da etapa seguinte.
A última fase do MASP definida como Fase 4 “Conclusão do MASP” conduz ao
desfecho do trabalho e resultados obtidos, compondo-se de duas etapas:
 Revisar as atividades;
 Planos para o futuro;
Na 17ª etapa da Fase 4 denominada como “Revisar as atividades”, o objetivo é
revisar as atividades dos passos anteriores para definir as atividades futuras. As
atividades a serem desenvolvidas são:
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Deve-se considerar os seguintes pontos:
 Efetividade do método na definição do problema;
 Nível apropriado das metas;
 Plano de ação apropriado;
 Cooperação entre todos os participantes das atividades;
 Uso adequado do método;



Verificar se a metodologia das atividades está bem escrita;

Na 18ª etapa da Fase 4 “Planos para o futuro”, o objetivo é refletir nas lições
aprendidas durante toda a aplicação da metodologia, para futuras situações. As
atividades a serem desenvolvidas são:
•

Considerar quais foram as dificuldades durante o processo, etapas e uso das

ferramentas.
•

Verificar se os membros das equipes entenderam a metodologia e quais

foram os aprendizados e benefícios.
•

Demonstrar e fazer a equipe entender qual a parte do processo será

melhorada no próximo esforço de melhoria.
•

Verificar se o líder conseguiu manter a equipe motivada.

•

Conseguir difundir as ferramentas e os dezoito (18) passos da metodologia no

controle da qualidade.
Para Kume (1993, p. 203), caso estas etapas sejam entendidas e implantadas nesta
sequência, as melhorias e os resultados serão evidentes. Ainda segundo o autor, “ás
vezes, este procedimento parece ser cheio de rodeios para resolução de um
problema, mas, a longo prazo, ele é o caminho mais curto e, sobretudo, mais
seguro. ”
Essas fases do MASP utilizadas pelo Setor de Análise e Solução de Problemas,
sendo uma estruturação metodológica absolutamente consistente, serão avaliadas
sob a ótica dos clientes internos, através de um dos modelos mais destacados para
a avaliação da qualidade de serviço que é o ServQual. Desenvolvido por
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Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), o modelo tem como referência a qualidade
do serviço esperado e o percebido, onde a satisfação é negativa ou positiva. Se elas
puderem ser satisfeitas, qualquer organização terá muito sucesso na adoção do
MASP na melhoria do resultado organizacional.
Após a fundamentação teórica, será descrito a metodologia que será utilizada na
execução deste trabalho, visando à sua cientificidade. Desta forma, as questões
metodológicas serão apresentadas no capítulo seguinte.
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3 Metodologia
No presente capítulo são descritos as características da pesquisa e os
procedimentos metodológicos utilizados no trabalho, com o objetivo de obter
resposta à pergunta norteadora da pesquisa, bem como atingir os objetivos geral e
específicos do estudo.
3.1 Caracterização da pesquisa
Quanto aos fins, a pesquisa é caracterizada como descritiva. Segundo definição de
Collis e Hussey (2005, p.26), “... é a pesquisa que descreve o comportamento dos
fenômenos. É usada para identificar e obter informações sobre as características de
um determinado problema em questão. ”.
Quanto ao método, a estratégia adotada foi de natureza quantitativa pois, segundo
Collis e Hussey (2005, p.26), “... um método quantitativo envolve coletar e analisar
dados numéricos e aplicar testes estatísticos. ” Para Ribeiro (2010, p. 44), “as
pesquisas de natureza quantitativa demonstram a intenção de garantir a precisão
dos resultados, evitando distorções de análise e interpretação, e possibilitam, em
consequência, uma margem de segurança quanto às inferências. ”.
Quanto aos meios, a pesquisa é documental e de campo. A pesquisa de campo
incluiu a aplicação de um questionário como investigação empírica no local onde
aconteceu um fenômeno (Marconi; Lakatos, 2011).
Este trabalho é caracterizado como estudo de caso na Siderúrgica Alterosa S/A,
conforme descrito na introdução. Pretendeu-se com este estudo na siderúrgica,
avaliar a qualidade de serviços no Setor de análise e solução de problemas na
percepção dos clientes internos.
Para Yin (2001), o estudo de caso é apenas uma das maneiras de fazer pesquisa
em ciências sociais. Outras como experimentos, levantamentos, pesquisas
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históricas e análises de informações em arquivos (como em estudos de economia)
são outros exemplos de realizar pesquisas. Cada estratégia tem vantagens e
desvantagens próprias, conforme três condições: a) tipo de questão da pesquisa; b)
controle que o pesquisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; c)
foco em fenômenos históricos, em oposição a fenômenos contemporâneos.
De acordo com Yin (2009, p. 19) “Em geral, os estudos de caso representam a
estratégia preferida quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando
o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco se encontra em
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. ”
3.2 Unidade de análise, população e amostra
Considerando este cenário, este trabalho foi realizado na Siderúrgica Alterosa S/A,
empresa de médio porte, produtora de ferro-gusa nodular especial, de ferro-gusa
nodular, de ferro-gusa cinzento e de ferro-gusa aciaria, situada em Pará de Minas –
MG, que possui em seu quadro funcional aproximadamente 420 funcionários,
trabalhando em três turnos de produção para atender a demanda de mercado.
A Siderúrgica Alterosa S/A foi fundada em 1959 e é uma das principais empresas
produtoras de ferro-gusa no estado de Minas Gerais e no Brasil. A empresa é
certificada na Norma NBR ISO 9001:2008 e com data de certificação inicial em 19
de setembro 2000, portanto há mais de quatorze anos fomentando atividades de
melhorias através de reuniões das equipes de solução de problemas.
Suas duas unidades industriais estão localizadas no município de Pará de Minas, no
centro-oeste do estado, estrategicamente a região da segunda maior reserva de
minério de ferro do Brasil. A principal unidade industrial possui uma usina
termoelétrica

onde

são

gerados 50.000

MW/ano,

proporcionando

a

auto

sustentabilidade energética da empresa, além de significantes benefícios ao meio
ambiente e à comunidade local.
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A capacidade de produção é de 288 mil toneladas de ferro-gusa por ano,
classificados em ferro-gusa nodular especial, nodular, cinzento e aciaria. Estes
produtos são comercializados no mercado interno brasileiro, principalmente nas
regiões sul e sudeste, e no mercado externo, atendendo a clientes na América do
Sul e do Norte, Europa e Ásia.
O desenvolvimento da siderúrgica deu origem a outras empresas coligadas,
organizadas hoje em grupo. As empresas coligadas atuam nos setores de
reflorestamento, produção de grãos e pecuária de corte. A empresa possui cerca de
400 empregados diretos e 1000 empregados indiretos.
A população compreendeu a seleção de 55 clientes internos que receberam os
serviços da equipe de análise e solução de problemas na siderúrgica, onde obtevese o retorno de 37 destes. Segundo Collis e Hussey (2005), uma população é
qualquer grupo bem definido de pessoas ou de itens que estará em consideração.
Segundo os autores, pode-se usar toda a população, dependendo do tamanho do
estudo e do tamanho da população considerada.
3.3 Modelo de pesquisa
Inicialmente, foi realizada uma revisão documental em todos os relatórios de
reuniões das equipes de análise de solução de problemas dos últimos 24 meses
para levantamento dos clientes internos a elas relacionadas. Logo após, foi aplicada
a pesquisa de campo para detecção de disparidade entre o esperado e o realizado
por estes comitês em relação aos serviços prestados internamente.

3.4 Coleta de dados
Para a coleta de dados no campo foi desenvolvido um questionário adaptado a
escala ServQual e ao método MASP. O questionário foi baseado na escala Likert de
cinco pontos, onde os entrevistados fizeram as escolhas em relação às afirmativas.
São atribuídos números, de 1 a 5, para indicar a direção da atitude do respondente
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aos graus de concordância/discordância da escala. Resolveu-se considerar as
questões que podem contribuir para mensurar a avaliação que os clientes internos
têm da qualidade do serviço prestado pelo Setor de Análise e Solução de Problemas
da siderúrgica em estudo. Dessa forma, a escala ficou assim definida: muito pior que
o esperado (1), pior que o esperado (2), igual ao esperado (3), melhor que o
esperado (4) e muito melhor que o esperado (5). O questionário de pesquisa
baseado na escala ServQual modificada é apresentada no Apêndice 1, adaptado da
proposta inicial de Zeithalm, Parasuraman e Berry (1990).
A pesquisa foi realizada pelo entrevistador diretamente com os entrevistados
classificados como clientes internos; o questionário foi respondido e devolvido no ato
da pesquisa. Uma vez pontuados os questionários, os dados foram tabulados para
propiciar sua análise e conclusões, conforme será explicado na estratégia de análise
de dados.
Devido à necessidade de validação das questões, a versão final foi revisada e
submetida a um pré-teste, com clientes internos da área de supervisão da
siderúrgica, não sendo necessários ajustes nas perguntas.
3.5 Estratégia de análise e tratamento dos dados
A Figura 7 apresenta a estratégia a ser utilizada na análise dos dados e correlaciona
os objetivos específicos propostos nessa pesquisa com os autores que dão
sustentação teórica para o assunto abordado, o tipo de pesquisa a ser realizada e os
instrumentos de coleta de dados correspondentes.
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Fonte/
Objetivos específicos

Autores

Tipo de Pesquisa

Instrumento de coleta de
dados

1 - Analisar a qualidade dos

Parasuraman et al

serviços prestados pelo Setor

1985 e Zeithaml et al

de Análise e Solução de

1990.

Pesquisa de campo

Questionário: Questões de 1
a 22 (Apêndice 1)

Problemas, na ótica dos
clientes internos;

2 - Identificar a contribuição da

Parasuraman et al

avaliação da qualidade em

1985 e Zeithaml et al

serviços por meio da escala

1990.

Pesquisa de campo

Questionário: Questões de 1
a 22 (Apêndice 1)

ServQual modificada para
identificação de pontos de
melhoria do MASP

Figura 7– Estratégia de análise de dados
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

Os dados quantitativos da pesquisa foram organizados, codificados e digitados em
planilha eletrônica Excel, sob a forma de um banco de dados. Em seguida, estes
dados foram transportados para o software SPSS - Statistical Package for the Social
Science, que foi utilizado para as análises e testes estatísticos necessários.
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4 Apresentação e análise dos resultados
Nesta seção é realizado o teste da escala utilizada e apresentada a análise dos
resultados da pesquisa. O teste da escala é realizado por meio da análise da
fidedignidade e da validade de construto. Para a análise dos resultados da pesquisa
foram elaboradas distribuições de frequências e calculadas medidas estatísticas.
4.1 Teste da escala utilizada
A elaboração do questionário exige cuidados sem os quais não se pode ter
segurança quanto aos seus resultados. Neste trabalho, o teste da escala utilizada foi
realizado para obtenção de resultados merecedores de crédito para a solução do
problema levantado.
Alguns critérios de medidas podem ser adotados para que instrumentos de coleta de
dados, e técnicas de aferição, sejam aceitos como geradores de boas medidas.
Nesse trabalho, foram utilizados dois critérios fundamentais de um bom instrumento
de medida: confiabilidade ou fidedignidade, e validade, ou validez. A fidedignidade
mostra que a escala ao ser aplicada repetidas vezes para as mesmas pessoas, deve
refletir valores estáveis para o fenômeno observado. Por outro lado, as medidas
válidas de uma escala são representações precisas da característica que se objetiva
medir. Isto é, quanto que o instrumento é capaz de captar as variações do fenômeno
cuja mensuração busca obter, livre de erro sistemático e das variações aleatórias.
(Malhotra, 2012, p. 229-231)
Portanto, a escala ServQual modificada, precisa ter fidedignidade e validade em
graus aceitáveis, para que efetivamente possa medir aquilo que se deve medir e ser
confiável.
4.1.1 Análise da fidedignidade ou confiabilidade da escala
Como forma de avaliar a fidedignidade da escala ServQual modificada utilizada,
optou-se pelo Alfa de Cronbach, apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, sendo
uma forma de estimar a confiabilidade de um questionário aplicado em uma
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pesquisa. Ele mede a correlação entre respostas em um questionário através da
análise das respostas dadas pelos respondentes, apresentando uma correlação
média entre as perguntas. O coeficiente α é calculado a partir da variância dos itens
individuais e da variância da soma dos itens de cada avaliador de todos os itens de
um questionário que utilizem a mesma escala de medição.
O coeficiente α de Cronbach (assim como é cientificamente conhecido) é uma das
estimativas da confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma
pesquisa, dado que todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de
medição. O coeficiente α, com α ∈ [0,1], é calculado a partir da soma das variâncias
dos itens e da variância total dos mesmos mediante a seguinte equação:

Onde: k é o número de itens do questionário, e a variância do item t é a variância
total do questionário.
De acordo com Hair et al. (2009, p. 126), valores de Alfa até 0,70 refletem uma
fidedignidade aceitável, valores de Alfa inferiores a 0,70 são aceitos se a pesquisa
for de natureza exploratória. Para Malhotra (2012) o valor de alfa abaixo 0,60
considera a fidedignidade insatisfatória.
A seguir são apresentados os coeficientes α de Cronbach para os construtos
utilizados no presente estudo.
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Tabela 1 – Consistência interna das subescalas
DIMENSÃO
DA QUALIDADE
DE SERVIÇO

Aspectos
Tangíveis

Confiança

Eficácia

Garantia

Empatia

COEFICIENTE
ALFA DA
SUB-ESCALA

,784

,885

,908

,845

,886

ITEM
DA ESCALA

CORRELAÇÃO
CORRIGIDA
ITEM-TOTAL

ALFA SENDO
O ITEM
DELETADO

1

,668

,694

2

,652

,716

3

,674

,690

4

,455

,832

5

,594

,890

6

,716

,864

7

,813

,841

8

,752

,853

9

,797

,846

10

,836

,868

11

,849

,860

12

,751

,894

13

,752

,900

14

,665

,815

15

,823

,738

16

,674

,810

17

,591

,841

18

,787

,847

19

,750

,856

20

,749

,856

21

,759

,855

22

,588

,891

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Verifica-se que as subescalas apresentam fidedignidade que atendem ao critério de
Hair et al. (2009). Isso atesta o instrumento no que diz respeito à fidedignidade.
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4.1.2 Análise da validade da escala
Como forma de garantir que o instrumento possa medir aquilo que se deve medir é
preciso analisar a sua validade. Uma escala válida também será fidedigna, pois livre
do erro aleatório e sistemático medirá o valor verdadeiro da característica
mensurada. Mas, uma escala pode ser fidedigna (sem erro aleatório) e conter erro
sistemático, não sendo, portanto, válida. Isso significa que a escala pode apresentar
resultados consistentes (ser fidedigna) e não medir o fenômeno ou característica
que deveria medir, logo não sendo válida.
A validade pode ser observada por meio da validade de conteúdo, validade de
critério e validade de construto. A validade de conteúdo ou validade de face é
subjetiva, sistemática, e envolve o julgamento do pesquisador sobre a abrangência
dos itens da escala sobre todo o construto que se está medindo e se a escala está
medindo aquilo que se propõe. A validade de critério retrata se a escala funciona
conforme o esperado em relação a outras variáveis selecionadas como critérios
significativos. A validade de construto verifica qual o construto ou característica da
escala está sendo medida. (MALHOTRA, 2012, p. 231-232).
É elaborada, na Figura 08, a codificação para cada questão utilizada do questionário
utilizado na pesquisa, objetivando facilitar a construção das tabelas apresentadas.
Por exemplo, a sigla “Q01” representa “Questão 01” do questionário.
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Figura 8 – Codificação para análise da validade da escala
Q01

Aspectos Tangíveis - Espaço para reuniões proporcionado pela equipe de análise e solução de
problemas com recursos materiais adequados.

Q02

Aspectos Tangíveis - Espaço para reuniões proporcionado pela equipe de análise e solução de
problemas confortável para a análise.

Q03

Aspectos Tangíveis - Espaço para reuniões proporcionado pela equipe de análise e solução de
problemas visualmente agradável.

Q04

Aspectos Tangíveis - Frequência da participação dos membros da equipe de análise e solução de
problemas.

Q05

Confiança - Interesse da equipe de análise e solução de problema em resolver o problema.

Q06

Confiança - Conhecimentos da equipe de análise e solução de problemas para resolver o problema.

Q07

Confiança - Aplicação de métodos eficazes pela equipe de análise e solução de problemas para
resolver o problema.

Q08

Confiança - Quando os membros da equipe prometem fazer algo num determinado tempo, farão com
certeza.

Q09

Confiança - Manutenção dos registros da equipe de análise e solução de problemas sem erros.

Q10

Eficácia - Solução eficaz dos problemas tratados pela equipe de análise e solução de problemas.

Q11

Eficácia - Não recorrência de problemas tratados e resolvidos.

Q12

Eficácia - Interesse dos membros da equipe de análise e solução de problemas em apoiar a
implementação da solução.

Q13

Eficácia - Disponibilidade dos membros da equipe de análise e solução de problemas para esclarecer
dúvidas dos clientes internos.

Q14

Garantia - Confiança dos clientes internos nos membros da equipe de análise e solução de problemas.

Q15

Garantia - Segurança dos clientes internos quanto ao tratamento de análise e solução de problemas
realizados pelos membros da equipe.

Q16

Garantia - Gentileza dos membros da equipe de análise e solução de problemas.

Q17

Garantia - Suporte adequado da organização aos membros da equipe de análise e solução de
problemas para cumprir as suas funções corretamente.

Q18

Empatia - Entendimento das necessidades dos clientes internos pelos membros da equipe de análise e
solução de problemas.

Q19

Empatia - Entendimento dos membros da equipe de análise e solução de problemas que os interesses
dos clientes internos devem ter prioridade.

Q20

Empatia - Atenção individual dos membros da equipe de análise e solução de problemas aos seus
clientes internos.

Q21

Empatia - Prioridade dos membros da equipe de análise e solução de problemas ao atendimento às
demandas coletivas.

Q22

Empatia - Horário conveniente da equipe de análise e solução de problemas para seus clientes internos.

Figura 8 – Codificação para análise da
validade da escala
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação

O coeficiente de correlação de Pearson varia de –1 a +1,e valores diferente de zero
e significativos indicam a presença de uma relação linear. Quanto maior for o
coeficiente, mais forte será considerada a relação.
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A Tabela 2 apresenta os coeficientes de correlação significativos no construto
“Aspectos Tangíveis.
Tabela 2 – Correlação entre as variáveis do construto “Aspectos tangíveis”

Q01

Q02

Q03

Q04

Q01

1

Q02

,568

1

Q03

,640

,674

1

Q04

,432

,376

,374

1

Aspectos Tangíveis

,819

,787

,824

,741

Aspectos
Tangíveis

1

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Os resultados apresentados na Tabela 2 mostram que os coeficientes variam entre
0,376 a 0,824, indicando a presença de uma relação linear entre as variáveis, Q01,
Q02, Q03 e Q04, com a dimensão Aspectos Tangíveis que expressa a satisfação
geral com a qualidade dos serviços. Portanto, a significância desses valores atesta a
existência da validade convergente da escala ServQual modificada neste construto.
A Tabela 3 apresenta os coeficientes de correlação significativos no construto
“Confiança”.
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Tabela 3 – Correlação entre as variáveis do construto “Confiança”

Q05

Q06

Q07

Q08

Q09

Q05

1

Q06

,572

1

Q07

,469

,716

1

Q08

,552

,523

,725

1

Q09

,511

,595

,810

,708

1

Confiança

,744

,806

,901

,846

,867

Confiança

1

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Os resultados apresentados na Tabela 3 mostram que os coeficientes variam entre
0,469 a 0,901, indicando a presença de uma relação linear entre as variáveis, Q05,
Q06, Q07, Q08 e Q09, com a dimensão Confiança que expressa a satisfação geral
com a qualidade dos serviços. Portanto, a significância desses valores atesta a
existência da validade convergente da escala ServQual modificada neste construto.
A Tabela 4 apresenta os coeficientes de correlação significativos no construto
“Eficácia”.
Tabela 4 – Correlação entre as variáveis do construto “Eficácia”
Q10

Q11

Q12

Q13

Q10

1

Q11

,801

1

Q12

,759

,700

1

Q13

,685

,762

,614

1

Eficácia

,905

,917

,860

,873

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Eficácia

1
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Os resultados apresentados na Tabela 4 mostram que os coeficientes variam entre
0,614 a 0,917, indicando a presença de uma relação linear entre as variáveis, Q10,
Q11, Q12 e Q13, com a dimensão Eficácia que expressa a satisfação geral com a
qualidade dos serviços. Portanto, a significância desses valores atesta a existência
da validade convergente da escala ServQual modificada neste construto.
A Tabela 5 apresenta os coeficientes de correlação significativos no construto
“Garantia”.
Tabela 5 – Correlação entre as variáveis do construto “Garantia”
Q14

Q15

Q16

Q17

Q14

1

Q15

,810

1

Q16

,551

,613

1

Q17

,343

,618

,560

1

Garantia

,795

,910

,837

,770

Garantia

1

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Os resultados apresentados na Tabela 5 mostram que os coeficientes variam entre
0,343 a 0,910, indicando a presença de uma relação linear entre as variáveis, Q14,
Q15, Q16 e Q17, com a dimensão Garantia que expressa a satisfação geral com a
qualidade dos serviços. Portanto, a significância desses valores atesta a existência
da validade convergente da escala ServQual modificada neste construto.
A Tabela 6 apresenta os coeficientes de correlação significativos no construto
“Empatia”.
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Tabela 6 – Correlação entre as variáveis do construto “Empatia”
Q18

Q20

Q19

Q21

Q22

Q18

1

Q19

,785

1

Q20

,631

,626

1

Q21

,714

,545

,745

1

Q22

,466

,545

,506

,527

1

Empatia

,870

,851

,849

,847

,727

Empatia

1

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Os resultados apresentados na Tabela 6 mostram que os coeficientes variam entre
0,466 a 0,870, indicando a presença de uma relação linear entre as variáveis, Q18,
Q19, Q20, Q21 e Q22, com a dimensão Empatia que expressa a satisfação geral
com a qualidade dos serviços. Portanto, a significância desses valores atesta a
existência da validade convergente da escala ServQual modificada neste construto.
A Tabela 7 apresenta os coeficientes de correlação significativos entre os construtos.
Tabela 7 – Coeficiente de correlação de Pearson entre os construtos
DAT

DCO

DEF

DGA

DEM

DAT

1

DCO

,607

1

DEF

,551

,886

1

DGA

,585

,829

,854

1

DEM

,532

,772

,825

,742

1

AVGERAL

,723

,934

,945

,916

,881

AVGERAL

1

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Pode-se observar na Tabela 7 os coeficientes de correlação significativos. Verifica-se
que os construtos estão bem correlacionados entre si. Os resultados apresentados
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mostram que os coeficientes variam entre 0,532 a 0,945, indicando a presença de
uma relação linear entre as variáveis, DAT, DCO, DEF, DGA e DEM,

com a

AVGERAL expressando a satisfação geral com a qualidade dos serviços. Portanto, a
significância desses valores atesta a existência da validade convergente da escala
ServQual modificada.
A análise da qualidade em serviços em cada dimensão da escala ServQual
modificada e das afirmativas que as integram permitiu um entendimento das
avaliações por parte dos clientes internos da Siderúrgica Alterosa S/A. As seções
seguintes apresentam como cada uma das dimensões foi avaliada.
4.2 Análise dos resultados
A análise descritiva foi realizada com ajuda dos softwares SPSS e Excel, objetivando
calcular os valores para as frequências relativas e absolutas, percentagem e
percentagem absoluta. obter as distribuições de frequências e as medidas
estatísticas.
4.2.1 Aspectos tangíveis
Nesta seção são apresentados os resultados das avaliações da qualidade
concernente aos aspectos tangíveis do serviço de análise e solução de problemas.
As análises são elaboradas para cada componente e para cada construto que
integra a escala ServQual. Obtém-se assim a distribuição de frequências para cada
afirmativa apresentada no questionário da pesquisa, como segue.
Questão 1 - Espaço para reuniões proporcionado pela equipe de análise e solução
de problemas com recursos materiais adequados
Entre os entrevistados, 62,2% avaliaram que o espaço para reuniões com recursos
materiais adequados está no nível “igual ao esperado”, enquanto 2,7% avaliaram
que esta afirmação está no nível “pior que o esperado”.
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Tabela 8 – Distribuição de frequências da variável “adequabilidade do espaço”
Avaliação

Frequência

Percentagem

1
23
10
3
37

2,7
62,2
27,0
8,1
100,0

Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Percentagem
Cumulativa
2,7
64,9
91,9
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 9 – Gráfico 1 – Adequabilidade do
espaço
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 2 - Espaço de reuniões da equipe de análise e solução de problemas
confortável para a análise
Entre os entrevistados, 64,9% avaliaram que o espaço para reuniões confortável
para facilitar a análise está no nível “igual ao esperado”, enquanto houve empate de
2,7% em relação aos que avaliaram que esta afirmação está no nível “pior que o
esperado” e “muito melhor que o esperado”.
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Tabela 9 – Distribuição de frequências da variável “conforto do espaço”

Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
24
11
1
37

2,7
64,9
29,7
2,7
100,0

Percentagem
Cumulativa
2,7
67,6
97,3
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 10 – Gráfico 2 – Conforto do espaço
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 3 - Espaço para reuniões proporcionado pela equipe de análise e solução
de problemas visualmente agradável
Entre os entrevistados, 62,2% avaliaram que o espaço para reuniões visualmente
agradável está no nível “igual ao esperado”, enquanto 5,4% avaliaram que esta
afirmação está no nível “muito melhor que o esperado”.
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Tabela 10 –

Distribuição de frequências da variável “agradabilidade do

espaço”

Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

3
23
9
2
37

8,1
62,2
24,3
5,4
100,0

Percentagem
Cumulativa
8,1
70,3
94,6
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 11 – Gráfico 3 – Agrabilidade do
espaço
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 4 - Frequência da participação dos membros da equipe de análise e
solução de problemas
Entre os entrevistados, 51,4% avaliaram que o espaço para reuniões com recursos
materiais adequados está no nível “igual ao esperado”, enquanto 10,8% avaliaram
que esta afirmação está no nível “muito melhor que o esperado”.
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Tabela 11 – Distribuição de frequências da variável “participação dos
membros”

Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

8
19
6
4
37

21,6
51,4
16,2
10,8
100,0

Percentagem
Cumulativa
21,6
73,0
89,2
100,00

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 12 – Gráfico 4 – Participação dos
membros
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Analisando a dimensão “Aspectos Tangíveis” em relação a aplicação do método
MASP pela equipe, no que se refere a espaço, recursos materiais, recursos visuais e
frequência o resultado médio revela que a avaliação é satisfatória. Observa-se, em
destaque, que nessa dimensão não aparece pontuação no nível “muito pior que o
esperado”. O maior percentual cumulativo de pontuação nos níveis “melhor que o
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esperado” e “muito melhor que o esperado” perfazendo um total de 35,10% dos
respondentes foi verificado na questão “Espaço para reuniões proporcionado pela
equipe de análise e solução de problemas com recursos materiais adequados”
estando acima das expectativas. Para o maior percentual cumulativo de pontuação
no nível “pior que o esperado” no valor de 21,70% dos respondentes foi verificado na
questão “Frequência da participação dos membros da equipe de análise e solução
de problemas”, estando abaixo das expectativas. Atribui-se mais valor a própria
participação dos membros no desenvolvimento do MASP do que em relação aos
materiais palpáveis utilizados em reunião.
Ainda em relação aos achados, Parasuraman, Berry e Zeithaml (1985), listam a
dimensão “aspectos tangíveis” em último lugar em ordem decrescente de
importância para julgar a qualidade dos serviços, na ótica dos clientes. Observa-se
que não é surpresa a obtenção de melhor pontuação nesta dimensão, pois em
comparação ao descrito por Las Casas (2012) e Salgado (2012), os serviços são
intangíveis, não podendo ser tocados, experimentados, sentidos, cheirados. Isso
significa que os aspectos tangíveis, na classificação das dimensões, tem menor
importância nos serviços prestados pelo Setor de Análise e Solução de Problemas.
Diante deste fato, os clientes internos ficam mais atentos à realização do MASP no
que tange às dimensões confiança, eficácia, garantia e empatia.
4.2.2 Confiança
Questão 5 - Interesse da equipe de análise e solução de problema em resolver o
problema.
Entre os entrevistados, 43,2% avaliaram que o interesse em resolver os problemas
está no nível “melhor que o esperado”, enquanto 8,1% avaliaram que esta afirmação
está no nível “muito melhor que o esperado”.
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Tabela 12 – Distribuição de frequências da variável “interesse em resolver
problemas”

Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

6
12
16
3
37

16,2
32,4
43,2
8,1
100,0

Percentagem
Cumulativa
16,2
48,6
91,9
100

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 13 – Gráfico 5 – Interesse em
resolver problemas
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 6 - Conhecimentos da equipe de análise e solução de problemas para
resolver os problemas.
Entre os entrevistados, 48,6% avaliaram que os conhecimentos da equipe para
resolver os problemas estão no nível “melhor que o esperado”, enquanto houve
empate de 5,4% nos que avaliaram que está no nível “pior que o esperado” e “muito
melhor que o esperado”.
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Tabela 13 – Distribuição de frequências da variável “conhecimentos
adequados”

Avaliação

Frequência

Percentagem

2
15
18
2
37

5,4
40,5
48,6
5,4
100,0

Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Percentagem
Cumulativa
5,4
45,9
94,6
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 14 – Gráfico 6 – Conhecimentos
adequados
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 7 - Aplicação de métodos eficazes pela equipe de análise e solução de
problemas para resolver o problema.
Entre os entrevistados, 43,2% avaliaram que a aplicação de métodos eficazes para
resolver problemas está no nível “igual ao esperado”, enquanto 2,7% avaliaram que
está no nível “muito pior que o esperado”.
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Tabela 14 – Distribuição de frequências da variável “métodos adequados”

Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
8
16
7
5
37

2,7
21,6
43,2
18,9
13,5
100,0

Percentagem
Cumulativa
2,7
24,3
67,6
86,5
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 15 – Gráfico 7 – Métodos
adequados
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 8 - Quando os membros da equipe prometem fazer algo num determinado
tempo, farão com certeza.
Entre os entrevistados, 49,6% avaliaram que a aplicação de métodos eficazes para
resolver problemas está no nível “igual ao esperado”, enquanto houve empate de
2,7% nos que avaliaram que está no nível “muito pior que o esperado” e “muito
melhor que o esperado”.
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Tabela 15 – Distribuição de frequências da variável “promessa em fazer algo”

Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
11
18
6
1
37

2,7
29,7
49,6
16,2
2,7
100,0

Percentagem
Cumulativa
2,7
32,4
81,1
97,3
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 16 – Gráfico 8 – Promessa em fazer
algo
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 9 - Manutenção dos registros da equipe de análise e solução de problemas
sem erros.
Entre os entrevistados, 59,5% avaliaram que a manutenção dos registros sem erros
está no nível “igual ao esperado”, enquanto 2,7% avaliaram que a afirmativa está no
nível “pior que o esperado”.
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Tabela 16 – Distribuição de frequências da variável “manutenção dos
registros”

Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
22
10
4
37

2,7
59,5
27,0
10,8
100,0

Percentagem
Cumulativa
2,7
62,2
89,2
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 17 – Gráfico 9 – Manutenção de
registros
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

A dimensão “Confiança” em relação ao interesse, conhecimento, eficácia dos
métodos, presteza e manutenção dos registros do método MASP pela equipe revela
que o resultado médio da avaliação é positivo. O maior percentual cumulativo de
pontuação nos níveis “melhor que o esperado” e “muito melhor que o esperado”
perfazendo um total de 54% dos respondentes foi verificado na questão
“Conhecimentos da equipe de análise e solução de problemas para resolver os
problemas” estando acima das expectativas. Para o maior percentual cumulativo de
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pontuação no nível “muito pior que o esperado” e “pior que o esperado” no valor de
32,40% dos respondentes foi verificado na questão “Quando os membros da equipe
prometem fazer algo num determinado tempo, farão com certeza”, estando abaixo
das expectativas.
Os achados nesta dimensão correlacionados com o descrito por Fitzsimmons e
Fitzsimmons (2010) permitem inferir que o desempenho do Setor de Análise e
Solução de Problemas é confiável e teve a maior pontuação de todas as dimensões
em relação aos conhecimentos da equipe. Comprova-se a capacitação do pessoal
no desenvolvimento do MASP e que a maior carência refere-se ao não cumprimento
dos prazos estabelecidos na implementação das ações que foram bem elaboradas,
para solução dos problemas. Depois das ações definidas, deixar o cliente em
espera, ou seja, fazer prorrogações nos prazos acordados para implementação das
ações, principalmente por razões não aparentes, cria desnecessariamente uma
negativa na percepção da qualidade na ótica do cliente interno.
4.2.3 Eficácia
Questão 10 - Solução eficaz dos problemas tratados pela equipe de análise e
solução de problemas.
Entre os entrevistados, 54,1% avaliaram que a solução eficaz dos problemas
tratados está no nível “igual ao esperado”, enquanto houve empate de 2,7% nos que
avaliaram que esta afirmação está no nível “muito pior que o esperado” e “muito
melhor que o esperado”.
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Tabela 17 – Distribuição de frequências da variável “solução eficaz dos
problemas”

Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
6
20
9
1
37

2,7
16,2
54,1
24,3
2,7
100,0

Percentagem
Cumulativa
2,7
18,9
73,0
97,3
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 18 – Gráfico 10 – Solução eficaz de
problemas
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 11 - Não recorrência de problemas tratados e resolvidos.
Entre os entrevistados, 51,4% avaliaram que a não recorrência de problemas
tratados e resolvidos está no nível “igual ao esperado”, enquanto 2,7% avaliaram
que esta afirmação está no nível “muito pior que o esperado”.
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Tabela 18 – Distribuição de frequências da variável “recorrência dos
problemas”
Avaliação

Frequência

Percentagem

1
7
19
8
2
37

2,7
18,9
51,4
21,6
5,4
100,0

Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Percentagem
Cumulativa
2,7
21,6
73,0
94,6
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 19 – Gráfico 11 – Não recorrência de
problemas tratados e resolvidos
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 12 - Interesse dos membros da equipe de análise e solução de problemas
em apoiar a implementação da solução.
Entre os entrevistados, 51,4% avaliaram que o interesse dos membros em apoiar a
implementação da solução está no nível “igual ao esperado”, enquanto 2,7%
avaliaram que esta afirmação está no nível “muito pior que o esperado”.
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Tabela 19 – Distribuição de frequências da variável “implementação da
solução”

Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
2
19
11
4
37

2,7
5,4
51,4
29,7
10,8
100,0

Percentagem
Cumulativa
2,7
8,1
59,5
89,2
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 20 – Gráfico 12 – Implementação da
solução
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 13 - Disponibilidade dos membros da equipe de análise e solução de
problemas para esclarecer dúvidas dos clientes internos
Nesta afirmativa, houve um empate de 32,4% entre os entrevistados que avaliaram
que a disponibilidade dos membros para esclarecer dúvidas dos clientes internos no
nível “igual ao esperado” e “melhor que o esperado”, enquanto 16,2% avaliaram que
esta afirmação está no nível “pior que o esperado”.
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Tabela 20 – Distribuição de frequências da variável “disponibilidade”

Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

6
12
12
7
37

16,2
32,4
32,4
18,9
100,0

Percentagem
Cumulativa
16,2
48,6
81,1
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Figura 21 – Gráfico 13 – Disponibilidade
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

A dimensão “Eficácia” em relação a eficácia das ações, não recorrência de
problemas, interesse na solução e disponibilidade na solução na utilização do
método MASP pela equipe revela que o resultado médio da avaliação é positivo. O
maior percentual cumulativo de pontuação nos níveis “melhor que o esperado” e
“muito melhor que o esperado” perfazendo um total de 51,30% dos respondentes foi
verificado na questão “Disponibilidade dos membros da equipe de análise e solução
de problemas para esclarecer dúvidas dos clientes internos” estando acima das
expectativas. Para o maior percentual cumulativo de pontuação no nível “muito pior
que o esperado” e “pior que o esperado” no valor de 21,60% dos respondentes foi
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verificado na questão “Não recorrência de problemas tratados e resolvidos”, estando
abaixo das expectativas.
A descoberta nesta análise é que mesmo havendo alto nível de disponibilidade da
equipe no desenvolvimento do MASP em esclarecer dúvidas dos clientes internos,
há necessidade da solução definitiva do problema na primeira vez. O resultado
acima aponta indícios de melhoria na etapa de análise da causa raiz do MASP para
solução dos problemas. Na visão da literatura (Oribe, 2015 e Eleutério e Souza
2002), embora o MASP seja um método avançado, por si só, ele não resolve os
problemas sozinho. É necessário um bom direcionamento, objetivando aumentar a
eficácia da organização.
4.2.4 Garantia
Questão 14 - Confiança dos clientes internos nos membros da equipe de análise e
solução de problemas
Entre os entrevistados, 59,5% avaliaram que a confiança dos clientes internos na
equipe está no nível “igual ao esperado”, enquanto houve empate de 2,7% nos que
avaliaram que esta afirmação está no nível “muito pior que o esperado”, “pior que o
esperado” e “muito melhor que o esperado”.
Tabela 21 – Distribuição de frequências da variável “confiança”
Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
1
22
12
1
37

2,7
2,7
59,5
32,4
2,7
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
2,7
5,4
64,9
97,3
100,0
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Figura 22 – Gráfico 14 – Confiança
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 15 - Segurança dos clientes internos quanto ao tratamento de análise e
solução de problemas realizados pelos membros da equipe.
Entre os entrevistados, 51,4% avaliaram que a segurança dos clientes internos
quanto ao tratamento de análise e solução de problemas realizados pelos membros
da equipe está no nível “igual ao esperado”, enquanto 2,7% avaliaram que esta
afirmação está no nível “pior que o esperado”.
Tabela 22 – Distribuição de frequências da variável “segurança”

Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

2
1
19
13
2
37

5,4
2,7
51,4
35,1
5,4
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
5,4
8,1
59,5
94,6
100,0
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Figura 23 – Gráfico 15 – Segurança
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 16 - Gentileza dos membros da equipe de análise e solução de problemas.
Entre os entrevistados, 40,5% avaliaram que a gentileza dos membros da equipe
está no nível “melhor que o esperado”, enquanto 2,7% avaliaram que esta afirmação
está no nível “muito pior que o esperado”.
Tabela 23 – Distribuição de frequências da variável “gentileza”
Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
4
13
15
4
37

2,7
10,8
35,1
40,5
10,8
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
2,7
13,5
48,6
89,2
100,00
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Figura 24 – Gráfico 16 – Gentileza
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 17 - Suporte adequado da organização aos membros da equipe de análise
e solução de problemas para cumprir as suas funções corretamente.
Entre os entrevistados, 45,9% avaliaram que o suporte adequado da organização
aos membros da equipe para cumprir as suas funções corretamente está no nível
“igual ao esperado”, enquanto houve empate de 10,8% nos que avaliaram que esta
afirmação está no nível “pior que o esperado” e “muito melhor que o esperado”.
Tabela 24 – Distribuição de frequências da variável “suporte”
Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

4
17
12
4
37

10,8
45,9
32,4
10,8
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
10,8
56,8
89,2
100,0
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Figura 25 – Gráfico 17 – Suporte
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

A dimensão “Garantia” em relação a confiança nos membros, segurança no
tratamento do problema, gentileza e suporte adequado na utilização do método
MASP pela equipe, revela que o resultado médio da avaliação é positivo. O maior
percentual cumulativo de pontuação nos níveis “melhor que o esperado” e “muito
melhor que o esperado” perfazendo um total de 51,30% dos respondentes foi
verificado na questão “Gentileza dos membros da equipe de análise e solução de
problemas” estando acima das expectativas. Para o maior percentual cumulativo de
pontuação no nível “muito pior que o esperado” e “pior que o esperado” no valor de
13,50% dos respondentes foi verificado também na questão “Gentileza dos
membros da equipe de análise e solução de problemas”, estando abaixo das
expectativas.
Neste achado, identifica-se que o nível de respondentes positivos supera o nível de
respondentes negativos em 37,80% na questão gentileza. O grupo envolvido no
desenvolvimento do MASP, comparando com o descrito por Schein (1982), é
composto por um conjunto de pessoas que interagem uma com as outras e são
psicologicamente conscientes umas das outras e percebem-se como um grupo.
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Gronroos (1993) afirma que os funcionários constituem o primeiro mercado interno
para as organizações. Se não houver habilidade e gentileza em vender os serviços
ao grupo-alvo interno, o marketing tampouco será bem-sucedido entre os clientes
finais externos.
4.2.5 Empatia
Questão 18 - Entendimento das necessidades dos clientes internos pelos membros
da equipe de análise e solução de problemas.
Entre os entrevistados, 59,5% avaliaram que o entendimento das necessidades dos
clientes internos pelos membros da equipe está no nível “igual ao esperado”,
enquanto 8,1% avaliaram que esta afirmação está no nível “muito melhor que o
esperado”.
Tabela 25 – Distribuição de frequências da variável “entendimento das
necessidades”
Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

4
22
8
3
37

10,8
59,5
21,6
8,1
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
10,8
70,3
91,9
100,0
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Figura 26 – Gráfico 18 – Entendimento das
necessidades
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 19 -

Entendimento dos membros da equipe de análise e solução de

problemas que os interesses dos clientes internos devem ter prioridade.
Entre os entrevistados, 54,1% avaliaram que o entendimento dos membros da
equipe que os interesses dos clientes internos devem ter prioridade está no nível
“igual ao esperado”, enquanto 8,1% avaliaram que esta afirmação está no nível
“muito melhor que o esperado”.
Tabela 26 – Distribuição de frequências da variável “prioridade nos interesses”
Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

6
20
8
3
37

16,2
54,1
21,6
8,1
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
16,2
70,3
91,9
100,0

100

Figura 27 – Gráfico 19 – Prioridade nos
interesses
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 20 - Atenção individual dos membros da equipe de análise e solução de
problemas aos seus clientes internos.
Entre os entrevistados, 52,6% avaliaram que a atenção individual dos membros da
equipe aos seus clientes internos está no nível “igual ao esperado”, enquanto 2,7%
avaliaram que esta afirmação está no nível “muito pior que o esperado”.
Tabela 27 – Distribuição de frequências da variável “atenção individual”

Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
3
20
10
4
38

2,7
7,9
52,6
26,3
10,5
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
2,6
10,5
63,2
89,5
100,0
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Figura 28 – Gráfico 20 – Atenção individual
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 21 - Prioridade dos membros da equipe de análise e solução de problemas
ao atendimento às demandas coletivas.
Entre os entrevistados, 70,3% avaliaram que a prioridade dos membros da equipe
ao atendimento às demandas coletivas está no nível “igual ao esperado”, enquanto
2,7% avaliaram que esta afirmação está no nível “muito pior que o esperado”.
Tabela 28 – Distribuição de frequências da variável “prioridade às demandas
coletivas”
Avaliação
Muito pior que o esperado
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

1
2
26
6
2
37

2,7
5,4
70,3
16,2
5,4
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
2,7
8,1
78,4
94,6
100,0
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Figura 29 – Gráfico 21 – Prioridade às
demandas coletivas
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

Questão 22 - Horário conveniente da equipe de análise e solução de problemas para
seus clientes internos.
Entre os entrevistados, 62,2% avaliaram que o horário conveniente da equipe para
seus clientes internos está no nível “igual ao esperado”, enquanto 5,4% avaliaram
que esta afirmação está no nível “muito melhor que o esperado”.
Tabela 29 – Distribuição de frequências da variável “horário”
Avaliação
Pior que o esperado
Igual ao esperado
Melhor que o esperado
Muito melhor que o esperado
Total

Frequência

Percentagem

5
23
7
2
37

13,5
62,2
18,9
5,4
100,0

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

Percentagem
Cumulativa
13,5
75,7
94,6
100,0
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Figura 30 – Gráfico 22 – Horário
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
com base nos dados da pesquisa

A dimensão “Empatia” em relação ao entendimento das necessidades, prioridade
nos interesses, atenção individual, prioridade às demandas coletivas e horário
conveniente nas reuniões para aplicação do método MASP pela equipe revela que o
resultado da avaliação é positivo. O maior percentual cumulativo de pontuação nos
níveis “melhor que o esperado” e “muito melhor que o esperado” perfazendo um total
de 36,80% dos respondentes foi verificado na questão “Atenção individual dos
membros da equipe de análise e solução de problemas aos seus clientes internos”
estando acima das expectativas. Para o maior percentual cumulativo de pontuação
no nível “muito pior que o esperado” e “pior que o esperado” no valor de 16,20% dos
respondentes foi verificado na questão “Entendimento dos membros da equipe de
análise e solução de problemas que os interesses dos clientes internos devem ter
prioridade”, estando abaixo das expectativas.
A descoberta nesta análise é que o maior desafio da equipe do MASP não é
somente preparar-se profissionalmente, mas estar atento a dimensão empatia em
relação a priorização dos interesses dos clientes internos, como forma de ajustar os
serviços prestados às diferentes expectativas. Demonstrar interesse e uma atenção
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pessoal aos clientes internos no desenvolvimento do MASP

deve ser uma prática

constante, pois eles podem revelar dados importantes na detecção da causa raiz do
problema.
4.2.6 Medidas estatísticas dos construtos
As medidas estatísticas dos construtos foram realizadas com ajuda dos softwares
SPSS e Excel, objetivando calcular os valores para média, desvio padrão e
coeficiente de variação.
Tabela 30 – Medidas estatísticas dos Aspectos Tangíveis
Variáveis

Média

Desvio Padrão

Coeficiente
de Variação

Questão 1 - Espaço para
reuniões proporcionado pela
equipe de análise e solução
de problemas com recursos
materiais adequados.

3,41

,69

20,24%

Questão 2- Espaço para
reuniões proporcionado pela
equipe de análise e solução
de problemas confortável
para a análise.

3,32

,58

17,47%

Questão 3 - Espaço para
reuniões proporcionado pela
equipe de análise e solução
de problemas visualmente
agradável.

3,27

,69

21,10%

Questão 4 - Frequência da
participação dos membros
da equipe de análise e
solução de problemas.

3,16

,90

28,49%

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

A questão 1 demonstrou o desvio padrão de 0,90, sendo a mais heterogênea da
dimensão, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem
28,49% do valor desta e a questão 2 a mais homogênea com um desvio padrão de
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0,58, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 17,47% do
valor desta.
Em média, as questões assumiram valores entre 3,16 e 3,41 indicando que
apresentam acima do nível “igual ao esperado” para a dimensão “Aspecto tangíveis”.
Tabela 31 – Medidas estatísticas da Confiança
Variáveis

Média

Desvio Padrão

Coeficiente
de Variação

Questão 5 - Interesse da
equipe de análise e solução
de problema em resolver o
problema.

3,43

,87

25,37%

Questão 6 - Conhecimentos
da equipe de análise e
solução de problemas para
resolver o problema.

3,54

,69

19,50%

Questão 7 - Aplicação de
métodos eficazes pela
equipe de análise e solução
de problemas para resolver
o problema.

3,19

1,02

31,98%

Questão 8 - Quando os
membros da equipe
prometem fazer algo num
determinado tempo, farão
com certeza.

2,86

,82

28,68%

Questão 9 - Manutenção
dos registros da equipe de
análise e solução de
problemas sem erros.

3,46

,73

21,10%

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

A questão 7 demonstrou o desvio padrão de 1,02, sendo a mais heterogênea da
dimensão, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem
31,98% do valor desta e a questão 6 a mais homogênea com um desvio padrão de
0,69, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 19,50% do
valor desta.
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Em média, as questões assumiram valores entre 2,86 e 3,54 indicando que
apresentam abaixo e acima do nível “igual ao esperado” para a dimensão
“Confiança”.
Tabela 32 – Medidas estatísticas da Eficácia
Variáveis

Média

Desvio Padrão

Coeficiente
de Variação

Questão 10 - Solução eficaz
dos problemas tratados pela
equipe de análise e solução
de problemas.

3,08

,80

25,98%

Questão 11 - Não
recorrência de problemas
tratados e resolvidos.

3,08

,86

27,93%

Questão 12 - Interesse dos
membros da equipe de
análise e solução de
problemas em apoiar a
implementação da solução.

3,41

,86

25,22%

Questão 13 Disponibilidade dos
membros da equipe de
análise e solução de
problemas para esclarecer
dúvidas dos clientes
internos.

3,54

,99

27,97%

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

A questão 13 demonstrou o desvio padrão de 0,99, sendo a mais heterogênea da
dimensão, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem
27,97% do valor desta e a questão 10 a mais homogênea com um desvio padrão de
0,80, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 25,98% do
valor desta.
Em média, as questões assumiram valores entre 3,08 e 3,54 indicando que
apresentam acima do nível “igual ao esperado” para a dimensão “Eficácia”.
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Tabela 33 – Medidas estatísticas da Garantia
Variáveis

Média

Desvio Padrão

Coeficiente
de Variação

Questão 14 - Confiança dos
clientes internos nos
membros da equipe de
análise e solução de
problemas.

3,30

,70

21,22%

Questão 15 - Segurança
dos clientes internos quanto
ao tratamento de análise e
solução de problemas
realizados pelos membros
da equipe.

3,32

,85

25,61%

Questão 16 - Gentileza dos
membros da equipe de
análise e solução de
problemas.

3,46

,93

26,88%

Questão 17 - Suporte
adequado da organização
aos membros da equipe de
análise e solução de
problemas para cumprir as
suas funções corretamente.

3,43

,83

24,20%

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

A questão 16 demonstrou o desvio padrão de 0,93, sendo a mais heterogênea da
dimensão, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem
26,88% do valor desta e a questão 14 a mais homogênea com um desvio padrão de
0,70, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem 21,22% do
valor desta.
Em média, as questões assumiram valores entre 3,30 e 3,46 indicando que
apresentam acima do nível “igual ao esperado” para a dimensão “Garantia”.

108
Tabela 34 – Medidas estatísticas da Empatia
Variáveis

Média

Desvio Padrão

Coeficiente
de Variação

Questão 18 - Entendimento
das necessidades dos
clientes internos pelos
membros da equipe de
análise e solução de
problemas.

3,27

,77

23,55%

Questão 19 - Entendimento
dos membros da equipe de
análise e solução de
problemas que os interesses
dos clientes internos devem
ter prioridade.

3,22

,82

25,47%

Questão 20 - Atenção
individual dos membros da
equipe de análise e solução
de problemas aos seus
clientes internos.

3,34

,88

26,35%

Questão 21 - Prioridade dos
membros da equipe de
análise e solução de
problemas ao atendimento
às demandas coletivas.

3,16

,73

23,11%

Questão 22 - Horário
conveniente da equipe de
análise e solução de
problemas para seus
clientes internos.

3,16

,73

23,11%

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

A questão 20 demonstrou o desvio padrão de 0,88, sendo a mais heterogênea da
dimensão, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem
26,35% do valor desta e as questões 21 e 22 as mais homogêneas com um desvio
padrão de 0,73, indicando que em média, os desvios relativamente à média atingem
23,11% do valor desta.
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Em média, as questões assumiram valores entre 3,16 e 3,34 indicando que
apresentam acima do nível “igual ao esperado” para a dimensão “Empatia”.
4.2.7 Visão geral dos resultados da qualidade em serviços
Como forma de facilitar a visualização de todos os atributos agrupados das cinco
dimensões: aspectos tangíveis, confiança, eficácia, garantia e empatia mostra-se a
seguir uma visão comparativa.
Tabela 35 – Análise de dispersão de cada construto

Aspectos tangíveis

3,29

Desvio
Padrão
,56

Confiança

3,30

,69

20,91%

Eficácia

3,28

,78

23,78%

Garantia

3,38

,69

20,42%

Empatia

3,24

,64

19,76%

Variáveis

Média

Coeficiente de
Variação
17,03%

Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação com base nos dados da pesquisa

A dimensão “Eficácia” demonstrou o desvio padrão de 0,78, sendo a mais
heterogênea entre elas, indicando que em média, os desvios relativamente à média
atingem 23,78% do valor desta e a dimensão “Aspecto tangíveis” a mais homogênea
com um desvio padrão de 0,56, indicando que em média, os desvios relativamente à
média atingem 17,03% do valor desta.
Na média geral, as questões de todas as dimensões assumiram valores entre 3,24 e
3,38 indicando que apresentam acima do nível “igual ao esperado”.
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5 Considerações finais
Após a apresentação e análise dos dados, foi realizada uma síntese dos resultados
na forma de conclusões. Este capítulo é formado por três partes. Em primeiro lugar,
são destacadas as principais conclusões e os eventuais achados que os dados
fornecidos pelos pesquisados revelaram por meio de tratamento estatístico em
confronto com o objetivo geral e os objetivos específicos estabelecidos para o
trabalho.
Em seguida, são apresentadas as limitações decorrentes do tipo de empresa,
condições técnicas e culturais e método de pesquisa ou outras restrições de
profundidade ou amplitude que impeçam a generalização das conclusões que aqui
foram feitas.
Finalmente, é feita sugestões para novos estudos que podem dar continuidade, ou
mesmo, complementar os estudos que foram desenvolvidos na presente
dissertação.
5.1 Conclusões
O objetivo geral desta pesquisa é estudar como a qualidade de serviços prestados
pelo Setor de Análise e Solução de Problemas da Siderúrgica Alterosa S/A é
avaliada pelos clientes internos. Isso pode ser determinado por meio da avaliação
das dimensões aspectos tangíveis, confiança, eficácia, garantia e empatia da escala
ServQual modificada na prestação de serviços da aplicação do MASP em reuniões
de análise e solução de problemas na Siderúrgica Alterosa S/A. A comprovação da
fidedignidade e validade da escala por construtos e na sua totalidade atendeu o
anunciado por Parasuraman; Zeithaml e Berry (1991), que a escala sofresse
refinamentos com modificações, melhoramentos de redação e substituição de itens,
para tornar a escala mais fidedigna e válida.
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A pesquisa teve ainda como objetivos específicos analisar a qualidade dos serviços
prestados pelo Setor de Análise e Solução de Problemas na ótica dos clientes
internos e identificar as contribuições da avaliação da qualidade de serviços, por
meio do modelo ServQual, nos pontos de melhoria do MASP.
A conclusão a seguir se inicia com a análise dos objetivos específicos para que, ao
final da seção, se possa fazer a avaliação do objetivo geral buscando responder à
pergunta feita na introdução deste trabalho.
Primeiramente, analisou-se a qualidade dos serviços prestados pelo Setor de
Análise e Solução de Problemas identificando-se que a percepção entre os clientes
internos da Siderúrgica Alterosa S/A está acima da média para a qualidade de seus
serviços prestados pelo Setor de Análise e Solução de Problemas. Sobre este
objetivo pode ser concluído que as percepções dos clientes internos da Siderúrgica
Alterosa S/A são maiores do que as expectativas de qualidade sobre as questões
avaliadas na pesquisa. Este resultado comprova a descrição na literatura, conforme
Parasuraman et al. (1985) e Hoffman (2003), que no caso das percepções de um
cliente satisfazerem as suas expectativas, diz-se que as expectativas foram
confirmadas e os clientes estão satisfeitos. Ou seja, o Setor de Análise e Solução de
Problemas da Siderúrgica Alterosa S/A está oferecendo serviços de qualidade, com
base no MASP, em conformidade com as expectativas dos clientes internos de forma
consistente. O MASP é um difusor de melhoria de desempenho. A medida que é
fornecida uma prestação de serviço eficaz no desenvolvimento do MASP, ele
proporciona à organização possibilidade de alta performance.
Os clientes internos da Siderúrgica Alterosa S/A perceberam conhecimentos
adequados (Q08), disponibilidade (Q13) e gentileza (Q16) do setor de análise e
solução de problemas, o que é comprovado pela melhor avaliação nas dimensões
confiança, eficácia e garantia. Os resultados também sugerem que a Siderúrgica
Alterosa S/A pode aperfeiçoar a qualidade dos seus serviços do setor de análise e
soluções de problemas em algumas questões relacionadas. A primeira delas e com
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maior destaque é a promessa da equipe em fazer algo, se farão com certeza (Q08),
confirmando a necessidade de realização das ações nos prazos estabelecidos. E as
duas outras questões referem-se à frequência de participação dos envolvidos (Q04),
evidenciando a necessidade do engajamento de todos os envolvidos e a recorrência
dos problemas tratados (Q11).

A comprovação se deu pela pior avaliação nas

dimensões aspectos tangíveis, confiança e eficácia.
E, finalmente, a última conclusão que se pode tirar deste estudo é que foi possível
verificar que o Setor de Análise e Solução de Problemas da Siderúrgica Alterosa
S/A, objeto deste estudo de caso, consegue atender seus clientes internos acima
das expectativas em todas as dimensões avaliadas. Não obstante, muitas questões
das dimensões podem ser trabalhadas no sentido de proporcionar melhor
desempenho interno na aplicação do MASP e maior competitividade para conquistar
clientes que busquem um nível superior da qualidade dos produtos e serviços.
5.2 Limitações
As limitações do presente estudo estão descritas, conforme a seguir:
•

O estudo enfatizou uma empresa industrial, excluindo empresas de serviço;

•

Este trabalho envolve uma empresa do ramo siderúrgico, onde as
constatações devem ser feitas com reservas às condições técnicas e culturais
da organização;

•

Não pretende esgotar o tema sobre qualidade de serviços;

•

Ao analisar e discutir sobre a qualidade de serviços, o trabalho foca os
resultados obtidos através de questionários de pesquisa sem considerar
alguns fatores humanos como cultura, motivação e comportamento. Estes
fatores não foram explorados neste trabalho, cabendo apenas entender o
grau percebido pelos clientes internos em relação a qualidade dos serviços
pelo Setor de Análise e Solução de Problemas.
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5.3 Sugestões para novos estudos
Como forma de recomendar novos estudos, o conteúdo do referencial teórico
analisado, bem como os resultados da pesquisa possibilitam a realização de
trabalhos que ampliem ou complementem a presente dissertação, tais como:
1 – mensurar o nível de aprimoramento do MASP em relação a avaliação da escala
ServQual;
2 – a contribuição da escala ServQual e MASP para a melhoria no desempenho
organizacional, como forma de alavancar melhorias em dimensões muito mais
abrangentes;
3 – a existência ou não de recorrência de problemas após a conjunção do ServQual
e MASP, e o grau em que isso influencia o cliente interno;
4 – o potencial do ServQual e MASP conjugados, para a inovação e até que ponto
ele possibilita resultados que posicionam a organização estar entre os melhores em
termos de competitividade, conforme Figura 31

Figura 31 – Conjugação do ServQual e
MASP
Fonte: Elaborado pelo autor da dissertação
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Apêndice A - Questionário

Pesquisa acadêmica sobre A QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS NA ÓTICA DOS CLIENTES INTERNOS: estudo de caso na Siderúrgica Alterosa
S/A.
Prezado colaborador:
O questionário a seguir refere-se a uma pesquisa acadêmica para o MPA – Mestrado Profissional em
Administração das Faculdades de Pedro Leopoldo, que estuda o impacto da qualidade de serviços na
percepção do cliente interno.
Questionário ServQual modificado – Pesquisa sobre qualidade dos serviços de Análise e
Solução de Problemas (Equipe das reuniões de RANC´s e RAP´s)
É voluntária a participação nessa pesquisa, no entanto, quanto mais clientes internos da Equipe de
Análise e Solução de Problemas (RANC´s e RAP´s) participarem, mais próximo da realidade será o
panorama estudado. Sendo assim, podemos realizar melhorias na tratativa de problemas dentro da
própria reunião da equipe. Nenhuma identificação é necessária nesse formulário.
Para cada item do questionário existem cinco alternativas de resposta. Você deve marcar (com um
“X” sobre um dos círculos) aquela que melhor represente a sua análise individual sobre o trabalho da
Equipe de Análise e Solução de Problemas (RANC´s e RAP´s).
Não existem respostas certas ou erradas, o interesse do estudo é somente identificar um número que
melhor identifique o desempenho do serviço. Todos os dados serão tratados com confidencialidade e
utilizados apenas para fins acadêmicos.
É importante o preenchimento de todo o questionário. Contamos com você!
Agradeço, antecipadamente, pela sua contribuição ao conhecimento.
Atenciosamente.
Reginaldo de Faria
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Dimensão

2

3

Aspectos Tangíveis

1

4

5

7

8

9

Confiança

6

Características

Espaço de reuniões
da equipe de análise
e solução de
problemas com
recursos materiais
adequados.
Espaço de reuniões
da equipe de análise
e solução de
problemas silencioso
e confortável para
facilitar a análise.
Espaço de reuniões
da equipe de análise
e solução de
problemas
visualmente
agradável.
Frequência da
participação dos
membros da equipe
de análise e solução
de problemas.
Interesse da equipe
de análise e solução
de problema resolver
o problema.
Conhecimentos da
equipe de análise e
solução de problemas
para resolver o
problema.
Existência de método
na equipe de análise
e solução de
problemas para
resolver o problema.
Quando os membros
da equipe prometem
fazer algo num
determinado tempo,
farão com certeza.
Manutenção dos
registros da equipe
de análise e solução
de problemas
atualizados e sem
erros.

Muito
pior
que o
esperado

Pior
que o
esperado

Igual
ao
esperado

Melhor
que
o
esperado

Muito
melhor
que o
esperado
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Dimensão

10

Eficácia

11

12

13

14

Garantia

15

16

17

Característica

Solução dos
problemas tratados
pela equipe de
análise e solução de
problemas.
Recorrência de
problemas tratados
pela equipe de
análise e solução de
problemas não
acontecem pela
mesma causa por ela
tratada.
Interesse dos
membros da equipe
de análise e solução
de problemas em
apoiar a
implementação da
solução.
Disponibilidade dos
membros da equipe
de análise e solução
de problemas para
esclarecer dúvidas
dos clientes internos.
Confiança dos
clientes internos nos
membros da equipe
de análise e solução
de problemas.
Segurança dos
clientes internos
quanto ao tratamento
de análise e solução
de problemas
realizado pelos
membros da equipe.
Gentileza dos
membros da equipe
de análise e solução
de problemas.
Suporte adequado
da organização aos
membros da equipe
de análise problemas
para cumprir as suas
funções
corretamente.

Muito
pior
que o
esperado

Pior
que o
esperado

Igual
ao
esperado

Melhor
que
o
esperado

Muito
melhor
que o
esperado
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Dimensão

Característica

19

Entendimento dos
membros da equipe
de análise e solução
de problemas que os
interesses dos
clientes internos
serão sempre
prioridade.

20

Empatia

18

Entendimento das
necessidades dos
clientes internos
pelos membros da
equipe de análise e
solução de
problemas.

Atenção individual
dos membros da
equipe de análise e
solução aos seus
clientes internos.

21

Prioridade dos
membros da equipe
de análise e solução
de problemas ao
atendimento às
demandas coletivas.

22

Horário conveniente
da equipe de análise
e solução de
problemas para seus
clientes internos.

Muito
pior
que o
esperado

Pior
que o
esperado

Igual
ao
esperado

Melhor
que
o
esperado

Muito
melhor
que o
esperado



















































