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RESUMO 

 

O tema central desta tese são as razões para a ocorrência dos gaps de gestão da 

qualidade de serviço. O objetivo é analisar, com base no modelo estendido de 

qualidade de serviço, as razões para essa ocorrência. Para tanto, realizou-se um 

estudo exploratório em duas etapas. Na primeira, foi feita uma revisão da literatura 

relativa ao tema; na segunda, uma pesquisa de campo para se analisarem as razões 

para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade de serviço numa organização de 

transporte metroviário. Os resultados mostram que esta tese contribui para o avanço 

do estado da arte acerca do tema, tanto pelo fato de somar-se aos poucos trabalhos 

acadêmicos que lhe têm dado atenção, quanto pela identificação de novos 

elementos relativos ao tema que não foram discutidos por outros pesquisadores. 

Como parte das considerações finais, apontam-se novas oportunidades de 

pesquisas para aqueles que se interessam pela qualidade de serviço e pela análise 

dos gaps de gestão da qualidade de serviço. 

 

Palavras-chave: qualidade de serviço, gestão da qualidade de serviço, gaps de 

gestão da qualidade de serviço e transporte metroviário. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis are the reasons for the service quality management gaps 

occurrence. The purpose of this work is to analyze, based on the extended service 

quality model, the reasons for the occurrence of these gaps. To achieve this purpose, 

a two-stage exploratory study was conducted. In the first stage, a bibliographic 

review was made. In the second one, a field research was conducted in order to 

analyze the reasons for the occurrence of the service quality management gaps in a 

subway system service provider. The results show that this thesis brings a 

contribution to the advancement of the literature because it adds to a few academic 

studies that have given attention to the subject, and identifies new elements 

pertaining to the subject that have not been discussed by other researchers. As part 

of the conclusion section, new research opportunities are offered to those who are 

interested in service quality and in the analysis of the service quality management 

gaps. 

 

Key words: service quality, service quality management, service quality management 

gaps and subway system. 
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1.1 APRESENTAÇÃO DO PROBLEMA 

Os serviços fazem parte da literatura de marketing há mais de meio século. Whyte1, 

citado por Hagy (2001), já apresentava o relacionamento existente entre o cliente e o 

funcionário como uma das características que definem as organizações prestadoras 

de serviço. 

 

Foi a partir da década de 1960, porém, que o marketing de serviços tornou-se de 

fato um tema relevante na literatura de marketing. Regan (1963) afirma que os 

Estados Unidos de então estavam bem avançados numa “revolução” que poderia 

trazer a seus beneficiários padrões quantitativos e qualitativos inteiramente novos no 

consumo de serviços. 

 

Rust (1998) afirma que o crescimento do setor de serviços é a razão básica pela 

qual o campo da pesquisa em serviços tem crescido tão rapidamente e por que essa 

área de pesquisa veio para ficar. 

 

Fisk, Brown e Bitner (1993) analisaram artigos relacionados com a evolução da 

literatura de marketing de serviços desde 1953. Os autores afirmam que a literatura 

representa uma ampla variedade de conceitos e idéias de marketing de serviços 

gerencialmente úteis. Cada uma das grandes áreas – qualidade de serviço, 

encontros/experiências de serviço, design de serviço, marketing interno, retenção de 

clientes e marketing de relacionamento – oferece conceitos e idéias úteis do ponto 

de vista gerencial. 

 

Berry e Parasuraman (1993) estudaram o desenvolvimento da área de marketing de 

serviços nos Estados Unidos entre 1970 e 1990. Segundo os autores, durante esse 

período um novo nível de pensamento, diálogo e pesquisa surgiu, transcendendo 

setores de serviço específicos e enfatizando uma abordagem integrativa do 

marketing de serviços. 

 

À medida que o marketing de serviços crescia em importância e suas diferenças em 

relação ao marketing de bens físicos eram estudadas, emergiam temas que se 
                                                
1 WHYTE, K. When workers and customers meet. In: WHYTE, W. (Ed.). Industry and society. New 
York: McGraw-Hill Book Company, 1946. 
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tornaram verdadeiros marcos da área. Esse é o caso do estudo da qualidade de 

serviço, que tem seus primeiros trabalhos relevantes publicados no final da década 

de 1970 e no início da de 1980 com autores como Oliver (1977, 1980, 1981) e 

Grönroos (1984). 

 

A partir de meados da década de 1980, o estudo da qualidade de serviço evoluiu de 

forma significativa. Nesse período surgiu o modelo que identificava as dimensões da 

qualidade de serviço (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY2, 1985, 1988) e a partir 

do qual foi desenvolvido um instrumento para medição da qualidade de serviço: o 

SERVQUAL. O trabalho desses três autores viria a se tornar referência para outros 

pesquisadores da área. 

 

O modelo de PZB, ou modelo dos gaps, e o SERVQUAL foram avaliados e testados 

por inúmeros pesquisadores (ex.: BROWN; SWARTZ, 1989; CARMAN, 1990; 

BABAKUS; BOLLER, 1992; CRONIN; TAYLOR, 1992; TEAS, 1993; CRONIN; 

TAYLOR, 1994), além de este último ter sido revisitado e melhorado por seus 

próprios autores (PBZ, 1991a). Uma evidência de que o modelo se mostrou eficaz é 

a sua presença em livros didáticos de marketing de serviços (FITZSIMMONS, J. A.; 

FITZSIMMONS, M. J., 2000; HOFFMAN; BATESON, 2003; LOVELOCK; WIRTZ, 

2006) até os dias atuais. Em outras palavras, embora tenha sido objeto de críticas 

e/ou melhorias ao longo do tempo, não há nada na literatura referente à qualidade 

de serviço que tenha substituído esse modelo nos últimos 20 anos. 

 

Nel, Boshoff e Mels (1997) afirmam que o constructo da qualidade de serviço tem 

sido o foco de muitos estudos acadêmicos e que, desde 1985, a maior parte do 

debate tem sido centrado em torno da conceitualização e medição da qualidade de 

serviço baseada na linha de pesquisa do modelo dos gaps. 

 

No Brasil a qualidade de serviço também foi, e continua sendo, objeto de estudos 

acadêmicos. Urdan (1993) fez um extenso relato de modelos de qualidade de 

serviço e propôs um modelo de qualidade integrativo como resultado de seu 

                                                
2 É comum na literatura internacional a identificação desses três autores pelas iniciais de seus 
sobrenomes. Por essa razão serão identificados ao longo da tese como PZB ou com outros arranjos 
dessas três iniciais, tais como PBZ e ZBP. 
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trabalho. Outros autores realizaram estudos acadêmicos com foco em determinados 

tipos de serviço. Lima Júnior (1995) estudou a interação entre os serviços de 

transporte, seus clientes e demais interessados nos processos, identificou aspectos 

relativos à qualidade desse tipo de serviço e organizou-os de acordo com a natureza 

dos problemas. Como resultado do seu trabalho, o autor propôs um procedimento 

para diagnóstico da qualidade de serviços de transporte. Gouvêa (2002) realizou um 

estudo cujo objetivo central foi a proposição de um método de avaliação da 

qualidade de serviço na ótica de marketing e a aplicação do método proposto aos 

serviços de transporte coletivo por ônibus na região metropolitana de São Paulo. 

Uma evidência do quanto esse trabalho foi importante para o desenvolvimento da 

literatura de qualidade de serviço está numa informação do Capítulo de conclusão 

do trabalho da autora: o fato de que a Secretaria de Transportes Metropolitanos, 

ligada ao Governo do Estado de São Paulo, adotaria na época os procedimentos 

descritos para avaliar o serviço periodicamente. Loures (2003) estudou ações de 

evidência física realizadas por hospitais privados para gerar percepções de 

qualidade de serviço por parte de seus clientes. Cardoso (2006) estudou a qualidade 

de serviço no transporte metroviário do Rio de Janeiro por meio da chamada Teoria 

dos Topoï – Teoria da Argumentação na Língua – aliada à Análise do Discurso. A 

Teoria dos Topoï é indicada para auxiliar na tarefa de identificar quais elementos 

podem expressar as percepções e expectativas dos usuários do serviço de 

transporte. Masano (2006) estudou as expectativas e percepções de clientes de alta 

renda do mercado bancário, além dos atributos considerados de maior relevância na 

composição da satisfação e da lealdade desses clientes. 

 

O modelo dos gaps também deu origem ao modelo estendido de qualidade de 

serviço (ZBP, 1988). O propósito deste segundo modelo é discutir a razão para a 

ocorrência dos gaps de gestão da qualidade de serviço identificados por PZB (1985, 

1988). 

 

Embora os dois modelos estejam diretamente relacionados, o modelo estendido de 

qualidade de serviço não tem sido objeto de tantos estudos quanto foram e ainda 

têm sido o modelo dos gaps e o SERVQUAL. Podem ser citados como exceções os 

trabalhos de Nel, Boshoff e Mels (1997), Chenet, Tynan e Money (2000) e Hagy 

(2001). 
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Essa pouca produção acadêmica em torno do modelo estendido de qualidade de 

serviço foi um dos motivos que levaram o autor desta tese a interessar-se pelo tema. 

Há, claramente, uma oportunidade de estudar um assunto ainda pouco desenvolvido 

na literatura internacional e ainda menos na produção acadêmica brasileira. 
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1.2 PROBLEMA EM ESTUDO 

Tendo em vista a baixa produção acadêmica em torno do modelo estendido de 

qualidade de serviço, definiu-se como problema em estudo desta tese: as razões 

para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade de serviço. 

 

1.3 OBJETIVO 

Uma vez definido o problema em estudo, definiu-se também o objetivo da tese: 

analisar as razões para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade com base no 

modelo estendido de qualidade de serviço. 

 

Para atingir o objetivo proposto, optou-se pela realização de um estudo exploratório 

em duas etapas. Na primeira, foi feita a revisão da literatura pertinente ao problema 

em estudo, da qual fizeram parte: os elementos necessários à compreensão do 

processo de avaliação da qualidade de serviço por parte do cliente; o modelo dos 

gaps, suas aplicações e conseqüências; o modelo estendido de qualidade de 

serviço; e as razões para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade com base 

no modelo estendido de qualidade de serviço. Na segunda, foi feita uma pesquisa de 

campo com o uso do método de estudo de caso e a comparação dos resultados 

obtidos com a literatura revista. 
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1.4 JUSTIFICATIVAS DO ESTUDO 

De caráter geral, a primeira justificativa para a realização deste estudo diz respeito à 

importância da qualidade para as organizações prestadoras de serviço. Isso porque 

a entrega de um serviço de qualidade é considerada uma estratégia essencial para o 

sucesso e a sobrevivência no ambiente competitivo (ZBP, 1996). Mais ainda, um 

desempenho de serviço de alta qualidade produz benefícios mensuráveis em termos 

de lucro, economias de custo e participação de mercado (PBZ, 1991c). 

 

Como segunda justificativa para a realização deste estudo tem-se a pouca atenção 

dispensada pelos pesquisadores às razões para a ocorrência dos gaps de gestão da 

qualidade com base no modelo estendido de qualidade de serviço. Os raros autores 

que estudaram o tema são os mesmos que recomendam seu aprofundamento. Nel, 

Boshoff e Mels (1997) argumentam que os resultados empíricos do seu trabalho 

sugerem ser ainda necessário um volume considerável de pesquisa para ampliar a 

compreensão dos fatores que influenciam a qualidade de serviço. Para Chenet, 

Tynan e Money (2000), a pesquisa sobre qualidade de serviço tem dado muito foco 

ao consumidor, enquanto pouca pesquisa tem sido feita pelo lado da organização. 

Hagy (2001), por sua vez, argumenta que o SERVQUAL tem recebido uma extensa 

cobertura na literatura de gestão de serviços, ao passo que o modelo estendido de 

qualidade de serviço tem recebido tratamento empírico limitado. 

 

Em razão do exposto no parágrafo anterior, pode-se apontar como terceira 

justificativa para a realização deste estudo o fato de tratar-se de uma tese de 

doutorado. Como tal, deve-se buscar um tema inédito ou insuficientemente 

explorado na literatura, de forma que o autor da tese possa dar sua contribuição ao 

presente estado da arte. Além da escassez de trabalhos em âmbito internacional, há 

evidências3 (CAPES, 2008; EAESP/FGV, 2008; FEA/USP, 2008; USP, 2008) de que 

                                                
3 Em 08 de abril de 2008, durante a preparação da versão final do projeto desta tese, o autor 
consultou os seguintes bancos de dados de teses e dissertações para apresentar tal argumento: 
Banco de Teses da CAPES: http://www.capes.gov.br. Foram encontradas 15 teses/dissertações após 
a consulta em que se utilizaram os termos gap + qualidade + serviço. Embora os resumos de alguns 
dos trabalhos citassem o modelo dos gaps e o uso do SERVQUAL, nenhum deles citava o modelo 
estendido de qualidade de serviço. 
Biblioteca da EAESP/FGV: http://www.eaesp.fgvsp.br. Não foi encontrada nenhuma tese/dissertação 
após a consulta em que se utilizaram os termos gap + qualidade + serviço. 
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o problema em estudo também não tem sido abordado por pesquisadores brasileiros 

de qualidade de serviço. 

 

Faz parte desta tese uma pesquisa de campo com o objetivo de analisar as razões 

para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade de serviço no Metrô de São 

Paulo4. Essa pesquisa de campo é a quarta justificativa para a realização deste 

estudo: por ser uma organização prestadora de serviços de transporte de 

passageiros cuja média nos dias úteis em 2008 foi de cerca de 3,2 milhões de 

passageiros transportados na rede, o autor da tese e seu orientador acreditam que 

qualquer contribuição por meio deste estudo para a melhoria da gestão da qualidade 

de serviço poderá ter impactos positivos sobre a vida de centenas de milhares de 

pessoas que utilizam o Metrô diariamente. Lima Júnior (1995) afirma que os custos 

da falta de qualidade em transporte são altos para a sociedade. Ainda com relação à 

organização escolhida para a pesquisa de campo, o autor da tese e seu orientador 

entendem que o estudo de uma prestadora de serviços de transporte de passageiros 

gerida pelo setor público pode trazer contribuições relevantes aos aspectos 

normalmente discutidos na literatura sobre os gaps da qualidade de serviço, a qual, 

costumeiramente, tem sido desenvolvida com base no estudo de empresas 

privadas. 

 

A quinta justificativa para a realização deste estudo diz respeito à natureza 

exploratória da pesquisa de campo e ao uso do método do estudo de caso. Em 

geral, são encontradas na literatura pesquisas quantitativas com o uso do 

SERVQUAL. Esta tese, portanto, avança no uso de técnicas de pesquisa qualitativa 

para estudar os gaps de gestão da qualidade de serviço. O próprio trabalho dos 

criadores do modelo dos gaps, do SERVQUAL e do modelo estendido de qualidade 

de serviço dá pistas sobre essa possibilidade. ZBP (1988) realizaram pesquisa 

qualitativa para aprofundar as razões pelas quais os gaps ocorrem. PBZ (1991a) 

                                                                                                                                                   

Biblioteca da FEA/USP: http://dedalus.usp.br:4500/ALEPH/POR/FEA/FEA/FEA. Foi encontrada 
apenas uma tese de doutorado após a consulta em que se utilizaram os termos gap + qualidade + 
serviço, porém o trabalho não foi desenvolvido a partir do modelo estendido de qualidade de serviço. 
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP: http://www.teses.usp.br. Não foi encontrada 
nenhuma tese/dissertação após a consulta em que se utilizaram os termos gap + qualidade + serviço, 
gap + qualidade e gap + serviço. 
4 O Metrô de São Paulo será citado várias vezes ao longo do texto da tese. Para evitar sua repetição 
em excesso, adotou-se o seguinte: a palavra Metrô com inicial maiúscula equivale ao Metrô de São 
Paulo, enquanto a palavra metrô com inicial minúscula diz respeito ao meio de transporte. 
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afirmam que o uso do SERVQUAL pode muito bem ser complementado com 

pesquisa qualitativa adicional para que se possam descobrir as causas subjacentes 

às áreas-chave ou gaps identificados por um estudo com uso do SERVQUAL. O 

SERVQUAL é, portanto, um ponto de partida útil, não a resposta final, para avaliar e 

melhorar a qualidade de serviço. Outra evidência de que a pesquisa qualitativa é útil 

na análise de temas ligados à qualidade de serviço pode ser encontrada em PBZ 

(1991b): os autores afirmam que desde 1983 têm estudado assuntos relativos à 

qualidade de serviço numa seqüência cuidadosamente desenhada de fases de 

pesquisa, cada uma construindo sobre, adicionando a e refinando insights de fases 

anteriores. O protocolo de pesquisa seguido pelos autores é apresentado com a 

seguinte seqüência: (1) explorar questões por meio de pesquisa qualitativa; (2) 

modelar as descobertas; (3) depois testar as relações dentro do modelo por meio de 

pesquisa quantitativa. 

 

Todos os elementos considerados nas justificativas apontam para uma lacuna a ser 

preenchida na literatura por meio do estudo das razões para a ocorrência dos gaps 

de gestão da qualidade com base no modelo estendido de qualidade de serviço. 
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1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O texto desta tese está organizado em seis capítulos. Este primeiro Capítulo é 

dedicado à introdução. O Capítulo 2, à revisão da literatura pertinente ao problema 

em estudo. No Capítulo 3, dá-se continuidade à revisão da literatura, porém com o 

objetivo de apresentar os serviços de transporte público urbano e o Metrô de São 

Paulo, haja vista a realização da pesquisa de campo nessa organização. O Capítulo 

4 é dedicado aos aspectos metodológicos da pesquisa de campo. No Capítulo 5, 

faz-se a apresentação e a análise dos resultados da pesquisa de campo por meio da 

comparação entre as descobertas e a revisão da literatura. Por fim, no Capítulo 6 

são apresentadas as conclusões do trabalho, bem como suas limitações e 

sugestões de desenvolvimentos futuros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

REVISÃO DA LITERATURA 
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2.1 O PAPEL DOS SERVIÇOS NA ECONOMIA MODERNA 

Para Levitt (1972), não há setores de atividades de serviços. Há setores de atividade 

cujos componentes de serviços são maiores ou menores do que aqueles existentes 

em outros. De acordo com o autor, todo mundo está envolvido em serviços. 

 

Mills et al. (1983) afirmam que um dos fatores mais impressionantes da sociedade 

pós-industrial é o número crescente de mão-de-obra profissional em todos os 

setores da economia, especialmente no setor de serviços. 

 

No Brasil, dados do IBGE (2008) mostram que a população economicamente ativa 

(PEA) somava 96 milhões de pessoas na condição de ocupada e desocupada em 

2005. Quanto à distribuição da população ocupada por setores de atividade, 55% 

encontravam-se em atividades de serviço, como se pode observar na Tabela 1. 

 

TABELA 1 – POPULAÇÃO OCUPADA POR SETOR DE ATIVIDADE EM 2005 

Setor de atividade Distribuição percentual 
Agrícola 22% 
Indústria 23% 
Serviços 55% 
FONTE: elaborada pelo autor com base em IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Síntese de indicadores sociais 2006: seção trabalho e rendimento. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindics
ociais2006/indic_sociais2006.pdf>. Acesso em: 31 maio 2008. 
 

Luthans (1988, p. 18) afirmava no final da década de 1980: “nos Estados Unidos, a 

economia de serviços já chegou”. O país, segundo o autor, foi da era pré-industrial, 

em que a agricultura predominava, para a era industrial, em que a produção de bens 

físicos predominava, e depois para a era pós-industrial, a era de serviços. 

 

Assiste-se hoje em dia, principalmente nos países desenvolvidos, ao 

estabelecimento da chamada economia de serviços ou sociedade de serviços 

(GRÖNROOS, 1995), assim denominada devido à presença dos serviços no dia-a-

dia das pessoas e ao peso que eles passaram a ter em diversas economias mundo 

afora. Em alguns países, mais de 70% de todo o PIB são oriundos do setor de 

serviços. Na Tabela 2 mostra-se a divisão do PIB por setor de atividade num período 

de um quarto de século num grupo de países selecionados que inclui tanto os 

países desenvolvidos quanto aqueles em desenvolvimento. 
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TABELA 2 – EVOLUÇÃO DA ESTRUTURA ECONÔMICA DE ALGUNS PAÍSES POR SETOR DE 

ATIVIDADE 

PIB Agricultura (%) PIB Indústria (%) PIB Serviços (%) 
PAÍS 1981 1991 2005 1981 1991 2005 1981 1991 2005 

Reino Unido 2,1 1,8 1,0 41,9 32,7 26,2 56,0 65,5 72,8 
Espanha 8,5 6,5 3,3 35,3 33,5 29,5 56,2 60,0 67,2 
França 4,6 3,4 2,2 35,2 29,5 20,9 60,2 67,1 76,9 
Itália 5,8 3,7 2,3 39,0 32,9 26,9 55,2 63,4 70,8 
Bélgica 2,9 2,4 1,0 34,8 30,8 24,0 62,3 66,8 75,0 
Argentina 6,5 6,7 9,4 40,3 32,7 35,6 53,2 60,6 55,0 
Paraguai 27,0 26,6 22,1 27,9 25,3 19,3 45,1 48,1 58,6 
México 9,0 7,5 3,8 33,2 28,0 26,0 57,8 64,5 70,2 
Uruguai 11,8 8,1 9,2 32,2 34,1 30,8 56,0 57,8 60,0 
Chile 6,3 9,9 5,5 36,6 40,1 46,8 57,1 50,0 47,7 
FONTE: elaborado pelo autor com base em WORLD BANK. World Economic Statistics. Disponível 
em: <http://www.worldbank.org/data/countrydata/countrydata.html>. Acesso em: 12 nov. 2002; 
WORLD BANK. Key Development Data & Statistics. Disponível em: <http://www.worldbank.org>. 
Acesso em 09 abr. 2008. 
 

Observa-se na Tabela 2 que, exceto por um período de crescimento seguido por um 

período de queda no caso argentino e por uma queda acentuada no caso chileno, o 

setor de serviços vem apresentando expansão nos países analisados. O México, um 

dos países em desenvolvimento dessa tabela, já ultrapassou a Espanha e encontra-

se perto da Itália – duas nações desenvolvidas – em termos de participação 

percentual dos serviços no PIB. 

 

No Brasil, a situação não tem sido diferente. Dados do IBGE (1992, 2000) e do IPEA 

(2008) mostram que a participação percentual dos serviços no PIB vem sendo 

ampliada num período pouco superior a um quarto de século, conforme exibido no 

Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

GRÁFICO 1 – ESTRUTURA PERCENTUAL DO PIB BRASILEIRO A PREÇOS BÁSICOS SEGUNDO 

AS CLASSES E RAMOS DE ATIVIDADE 
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FONTE: elaborado pelo autor com base em IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Anuário estatístico do Brasil. Rio de Janeiro, v. 52, 1992. p. 1.029;           .           . Rio de Janeiro, v. 
60, 2000, p. 7-89; IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Contas nacionais: PIB – 
agropecuária – valor adicionado – preços básicos – (% PIB); PIB – indústria – valor adicionado – 
preços básicos – (% PIB); PIB – serviços – valor adicionado – preços básicos – (% PIB). Disponível 
em: <http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.dll/ipeadata?473050031>. Acesso em: 13 maio 2008. 
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2.2 DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS 

Na seção 2.1 destacou-se o papel dos serviços na economia moderna. É preciso 

agora definir “serviços” para que seja possível não apenas compreendê-los, mas 

também compreender a maneira pela qual são analisados pelos pesquisadores de 

marketing. 

 

A definição mais simples de serviços encontrada pelo autor desta tese é aquela 

dada por Zeithaml e Bitner (2003, p. 28): “serviços são ações, processos e 

atuações”. 

 

Grönroos (1995) apresenta uma compilação de definições de serviços que vão 

desde a década de 1960 – quando o tema passou a ter destaque na literatura de 

marketing – até o final da década de 1980. O autor da tese adicionou a essas 

definições aquela dada pelo próprio Grönroos (1995) e duas definições de 

publicações mais recentes (KOTLER; KELLER, 2006; LOVELOCK; WIRTZ, 2006). 

As definições são apresentadas no Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – DEFINIÇÕES DE SERVIÇOS 

AUTOR(ES) E ANO DO TRABALHO DEFINIÇÃO 
AMERICAN MARKETING ASSOCIATION (AMA), 
1960 

“Serviço: atividades, benefícios ou satisfações 
que são colocados à venda ou proporcionados 
em conexão com a venda de bens”. 

REGAN, 1963 “Serviços representam ou satisfações intangíveis 
apresentadas diretamente (transporte, 
acomodação) ou satisfações intangíveis 
apresentadas indiretamente quando da compra 
de mercadorias ou de outros serviços (crédito, 
entrega)”. 

JUDD, 1964 “Serviços colocados no mercado: uma transação 
no mercado, realizada por uma empresa ou por 
um empreendedor, onde o objeto da transação é 
outro que não a transferência de propriedade (ou 
título, se algum) de uma mercadoria tangível”. 

BESSOM, 1973 “Para o consumidor, serviços são quaisquer 
atividades colocadas à venda que proporcionem 
benefícios e satisfações valiosas; atividades que 
o cliente não possa ou prefira não realizar por si 
próprio”. 

BLOIS, 1974 “Um serviço é uma atividade colocada à venda 
que gera benefícios e satisfações, sem levar a 
uma mudança física na forma de um bem”. 

STANTON, 1974 “Serviços (são) atividades separadamente 
identificáveis e intangíveis que provêem a 
satisfação de um desejo quando colocados no 
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mercado a consumidores e/ou usuários 
industriais e que não estão necessariamente 
associados à venda de um produto ou de um 
outro serviço”. 

LEHTINEN, 1983 “Um serviço é uma atividade ou uma série de 
atividades que tem lugar nas interações com uma 
pessoa de contato ou com uma máquina física e 
que provê satisfação ao consumidor”. 

ANDRESEN et al., 1983 “Serviços são quaisquer benefícios intangíveis, 
que são pagos direta ou indiretamente e que 
freqüentemente incluem um componente físico 
ou técnico maior ou menor”. 

KOTLER e BLOOM, 1984; KOTLER, 1988 “Um serviço é qualquer atividade ou benefício 
que uma parte possa oferecer à outra que seja 
essencialmente intangível e que não resulte em 
propriedade de coisa alguma. Sua produção 
pode ou não estar ligada a um produto físico”. 

FREE, 1987 “O atendimento das expectativas do cliente 
durante uma venda e na atividade pós-venda, 
através da realização de uma série de funções 
que se equiparam ou que superam a 
concorrência, de forma a prover um lucro 
incremental para o fornecedor”. 

GUMMESSON, 1987 “Serviço é algo que pode ser comprado e 
vendido, mas que você não consegue deixar cair 
sobre o seu pé”. 

GRÖNROOS, 1995 “O serviço é uma atividade ou uma série de 
atividades de natureza mais ou menos intangível 
– que normalmente, mas não necessariamente, 
acontece durante as interações entre cliente e 
empregados de serviço e/ou recursos físicos ou 
bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços – 
que é fornecida como solução ao(s) problema(s) 
do(s) cliente(s)”. 

KOTLER e KELLER, 2006 “Serviço é qualquer ato ou desempenho, 
essencialmente intangível, que uma parte pode 
oferecer à outra e que não resulta na propriedade 
de nada”. 

LOVELOCK e WIRTZ, 2006 “Um serviço é um ato ou desempenho oferecido 
por uma parte à outra. Embora o processo possa 
estar vinculado a um produto físico, o 
desempenho é transitório, freqüentemente de 
natureza intangível e não resulta normalmente 
em propriedade de quaisquer dos fatores de 
produção”. 

FONTE: adaptado de GRÖNROOS, C. Marketing – gerenciamento e serviços: a competição por 
serviços na hora da verdade. Rio de Janeiro: Campus, 1995. p. 34-36. 
 

O conjunto dessas definições mostra que os serviços evoluíram da condição de 

acessórios de bens físicos (definição da AMA de 1960) para uma condição de 

independência (GRÖNROOS, 1995; KOTLER; KELLER, 2006; LOVELOCK; WIRTZ, 

2006). 
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2.3 CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DOS SERVIÇOS 

Uma vez compreendidas a importância dos serviços e suas definições, é preciso 

conhecer as características essenciais que distinguem de bens físicos os serviços. 

São essas diferenças que dão origem às diferentes abordagens entre a qualidade de 

serviço e a qualidade de bens físicos. 

 

Whyte5, citado por Hagy (2001), afirma que uma das características que definem as 

organizações de serviços é o relacionamento existente entre o cliente e o funcionário 

da organização de serviço. 

 

Para Grönroos (1978), uma oferta diz respeito a bens físicos, com ou sem o apoio 

de serviços; ou a serviços, que podem ser serviços puros ou serviços que tornem 

possível usar bens físicos ou que sejam acompanhados por bens físicos. Em 

resumo, explica o autor, serviços diferem de bens físicos como objetos de marketing. 

Portanto serviços não podem ser tratados como bens físicos num contexto de 

planejamento de marketing. 

 

As principais características de serviços citadas por Grönroos (1978) são: a 

intangiblidade, a inseparabilidade e a ausência de propriedade e transação de 

propriedade quando se está lidando com serviços. 

 

Segundo Luthans (1988), a chave para entender a diferença entre o setor de 

serviços e a indústria está em que, em vez de produzir bens físicos como a indústria, 

o setor de serviços produz serviços pessoais, informações e idéias. O valor é 

adicionado por meios que não podem ser estocados – meios como conveniência, 

segurança, conforto e flexibilidade – e o resultado do serviço é consumido ao 

mesmo tempo em que é produzido. 

  

Existem quatro características fundamentais que distinguem serviços de bens físicos 

(KOTLER, 2000; KOTLER; KELLER, 2006): intangibilidade, inseparabilidade, 

variabilidade e perecibilidade. Além dessas quatro características tradicionalmente 

                                                
5 WHYTE, K. When workers and customers meet. In: WHYTE, W. (Ed.). Industry and society. New 
York: McGraw-Hill Book Company, 1946. 
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mencionadas na literatura, há pelo menos outras três citadas por Lovelock e Wirtz 

(2006) importantes para esta tese. 

 

Intangibilidade 

Ao contrário dos bens físicos, os serviços não podem ser vistos, sentidos, ouvidos 

ou provados antes de serem adquiridos. 

 

Inseparabilidade 

Em geral, os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, ou seja, não 

há separação entre produção e consumo. O mesmo não acontece com bens físicos, 

que são produzidos, estocados, distribuídos e só então consumidos. 

 

Variabilidade 

Bens físicos podem ser produzidos sob condições controladas e depois 

confrontados com padrões de qualidade estabelecidos antes de chegarem aos 

clientes. Já os serviços, por serem desempenhos, estão sujeitos a variações em 

função de quem os fornece e de onde e quando são fornecidos. 

 

Perecibilidade 

Ao contrário de bens físicos, serviços não podem ser estocados. A perecibilidade 

pode ser um desafio para os gestores, especialmente quando há oscilações de 

demanda. Empresas de transporte público, por exemplo, precisam de um número 

maior de equipamentos em atividade durante os horários de rush. 

 

Envolvimento do cliente no processo de produção 

Muitos serviços requerem a participação do cliente durante a sua criação. É o caso 

da operação de uma máquina numa lavanderia ou da cooperação com o pessoal de 

serviço num salão de beleza, num hospital ou num ônibus. 

 

Outras pessoas podem fazer parte do serviço 

O tipo de cliente que faz negócios com determinada organização de serviço pode 

moldar a natureza da experiência do serviço. Por exemplo, um comportamento 

desordeiro e abusivo por parte dos torcedores de um time de futebol pode influenciar 

a opinião que outros torcedores terão sobre a experiência de ir ao estádio. 
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Maior dificuldade de avaliação por parte do cliente 

Bens físicos podem ser produzidos sob condições controladas, projetadas para 

otimizar a produtividade e a qualidade e, só então, verificados em comparação a 

padrões de qualidade previamente estabelecidos. Serviços, especialmente aqueles 

produzidos frente a frente com o cliente, podem variar de um cliente para outro ou 

de um funcionário para outro. 
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2.4 O SIGNIFICADO DA QUALIDADE E A QUALIDADE DE SERVIÇO 

As seções 2.4 e 2.5 são fundamentais para o problema em estudo nesta tese. São 

abordados conceitos básicos sobre o significado da qualidade. Em seguida, um 

aprofundamento do tema na ótica da qualidade de serviço. 

 

Em ambas as seções, sempre que possível, buscou-se citar os autores em ordem 

cronológica, de forma que se possa compreender como os conceitos discutidos 

evoluíram ao longo do tempo. 

2.4.1 O significado da qualidade 

Garvin (1984) relata a existência de um problema de excesso de cobertura no que 

diz respeito à qualidade: pesquisadores de quatro áreas – Filosofia, Economia, 

Marketing e Administração de Operações – estudam o assunto com base em pontos 

de vista próprios. O resultado é um conjunto de abordagens distintas para definir 

qualidade: transcendental, com base no produto, no usuário, na produção e no valor. 

 

Garvin (1984) defende ainda que a abordagem da qualidade precisa mudar à 

medida que os produtos se movem do design para o mercado. As características 

que conotam qualidade devem ser primeiro identificadas com o uso de pesquisa de 

mercado (abordagem com base no usuário). Essas características devem, então, ser 

traduzidas em atributos de produto identificáveis (abordagem baseada no produto). 

Por fim, o processo produtivo deve ser organizado para assegurar que os produtos 

sejam feitos precisamente com essas especificações (abordagem com base na 

produção). 

 

Ishikawa (1985) considera que a qualidade pode ser interpretada de duas maneiras. 

A primeira – muito restrita – afirma que qualidade significa qualidade de produto. A 

segunda – mais abrangente – afirma que qualidade significa qualidade de trabalho, 

qualidade de serviço, qualidade de informação, qualidade de processo, qualidade 

das pessoas, qualidade de sistema, qualidade dos objetivos etc. 

 

Deming (1990), considerado o pioneiro da qualidade, afirma que ela só pode ser 

definida por quem a avalia, ou seja, por quem é seu juiz: na opinião de um operário, 
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qualidade consiste em produzir alguma coisa de que possa orgulhar-se, enquanto na 

opinião de um administrador de fábrica qualidade consiste em produzir a quantidade 

planejada e atender às especificações. 

 

A dificuldade de se definir qualidade, afirma Deming (1990), está na conversão 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 pague. 

 

Dale e Cooper (1992) oferecem diferentes possibilidades para a definição da 

qualidade, tais como: uniformidade das características do produto ou entrega de um 

serviço em torno de um valor nominal ou alvo; conformidade com especificações 

acordadas; adequação ao propósito/uso; satisfação das expectativas dos clientes e 

compreensão de suas necessidades e desejos futuros; nunca ter de “pedir 

desculpas” a um cliente. 

 

Urdan (1993) afirma que é difícil definir qualidade em poucas palavras e ressalta que 

sua natureza complexa reflete-se na ampla gama de definições existentes. 

Encontram-se desde enfoques de cunho humanista (preocupação com clientes, 

funcionários, cultura etc) até perspectivas puramente técnicas (visão de operações). 

 

A ISO6 (2002) define qualidade como “todas as características de um produto (ou 

serviço) que são requeridas pelo consumidor” e gestão da qualidade como “aquilo 

que a organização faz para assegurar que seus produtos estejam de acordo com os 

requisitos do consumidor”. 

 

A mesma ISO (2008) lista oito princípios que devem reger a gestão da qualidade de 

serviço: foco no consumidor; liderança; envolvimento das pessoas; abordagem de 

processo; abordagem sistêmica à gestão; melhoria contínua; abordagem factual à 

tomada de decisão; e relacionamentos mutuamente benéficos com fornecedores. 

                                                
6 ISO – International Organization for Standardization: organização não governamental criada em 
1947. É a maior desenvolvedora e divulgadora mundial de padrões internacionais. 
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2.4.2 A qualidade de serviço 

No início da década de 1970, Levitt (1972) propunha uma abordagem de linha de 

produção aos serviços. Segundo o autor, havia uma taxionomia ultrapassada que 

gerou a seguinte situação: o serviço seria executado “lá fora no campo”7 por 

indivíduos distantes e frouxamente supervisionados, sob condições altamente 

variáveis e freqüentemente voláteis. Já a manufatura ocorreria “aqui dentro da 

fábrica”8 sob condições altamente centralizadas, cuidadosamente ordenadas, 

controladas de perto e desenvolvidas de forma elaborada. Ainda segundo o autor, o 

setor de serviços pensa humanisticamente e isso explicaria suas falhas. A indústria, 

porém, pensa tecnocraticamente, o que explicaria seu sucesso. 

 

Também na década de 1970, Oliver (1977) argumentava que o efeito da 

confirmação e desconfirmação das expectativas sobre o desempenho percebido do 

produto vinha recebendo pouca atenção na literatura, apesar da aparente relação 

entre desconfirmação de expectativas e satisfação com um produto. 

 

Anderson9, citado por Oliver (1977), propôs um conjunto de explicações para 

descrever o efeito da confirmação/desconfirmação sobre as percepções de 

desempenho de um produto. Segundo Anderson, os consumidores adquirem 

expectativas cognitivas do nível mais provável de desempenho de um produto. Até 

que ponto essas expectativas são alcançadas determina a experiência da 

desconfirmação percebida: desconfirmação negativa significa desempenho abaixo 

das expectativas e desconfirmação positiva significa desempenho acima das 

expectativas. Conseqüentemente, a confirmação é um ponto intermediário num 

continuum de desconfirmação que vai da desconfirmação desfavorável à 

desconfirmação favorável. 

 

Em seu trabalho, Oliver (1977) realizou um estudo para testar o efeito independente 

da desconfirmação de expectativas: um grupo de estudantes universitários foi 

convidado a preencher um questionário pré-exposição, depois avaliar um carro num 

                                                
7 No original: out there in the field. 
8 No original: here in the factory. 
9 ANDERSON, R. E. Consumer dissatisfaction: the effect of disconfirmed expectancy on perceived 
product performance. Journal of Marketing Research, v. 10, p. 38-44, 1973. 



 

 

29 

 

test drive e, por fim, fazer um julgamento pós-exposição. Os resultados mostraram 

que o efeito da desconfirmação implícito nas teorias de expectativa que tratam da 

satisfação do consumidor pode ser um preditor significativo do sentimento e da 

intenção de compra pós-exposição e pode ser visto independentemente das 

expectativas de desempenho do produto. 

 

Chase (1978), como ele próprio diz em seu artigo, buscou uma outra forma de ver as 

organizações de serviços, um método de análise que pudesse ser útil aos gestores. 

Uma das características essenciais desse método seria um esquema de 

classificação para sistemas de serviços. O esquema proposto pelo autor leva em 

consideração o grau de contato com o consumidor requerido na criação do serviço. 

O contato com o consumidor foi definido como a presença física do consumidor no 

sistema, enquanto a criação do serviço foi definida como o processo de trabalho 

necessário para o fornecimento do serviço; o grau de contato foi definido como o 

percentual de tempo que o consumidor precisa estar no sistema em relação ao 

tempo total necessário para servi-lo. Esse esquema de classificação incluía, então, 

desde sistemas de serviços de mais alto grau de contato, chamados de serviços 

puros (ex.: centros de saúde, hotéis, transporte público, restaurantes, escolas e 

serviços pessoais), passando por serviços mistos (ex.: agências bancárias, 

escritórios de imobiliárias e agências dos correios) e quase-manufatura (ex.: 

matrizes de bancos e sedes de governos), até chegar a sistemas de serviços de 

mais baixo grau de contato, chamados de manufatura (ex.: fábricas de bens 

duráveis, mineradoras e indústrias químicas). 

 

A partir dos conceitos e do sistema de classificação proposto, Chase (1978) 

observou que (i) sistemas de serviço de alto contato são mais difíceis de serem 

controlados e mais difíceis de serem racionalizados do que aqueles de baixo grau de 

contato; e (ii) sistemas de serviço de baixo grau de contato têm a capacidade de 

separar o núcleo técnico do ambiente. Essas observações são de fundamental 

importância para o estudo da qualidade de serviço porque mostram que há 

diferenças nas maneiras pelas quais a qualidade de serviço deve ser perseguida 

pelas organizações. 
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Grönroos (1978) afirma que, àquela época, os pesquisadores de marketing vinham 

tentando lidar com o marketing de serviços e com o marketing de bens físicos 

usando os mesmos conceitos, modelos e referências. Além disso, o autor argumenta 

que havia três idéias confusas no marketing de serviços que contribuíam para a 

miopia de marketing de então: (i) o conceito instável, pouco claro de serviço; (ii) a 

opinião de que todo mundo está envolvido em serviços; (iii) a visão de que a 

pesquisa de marketing que ajuda as organizações que vendem bens físicos poderia 

igualmente ajudar as organizações de serviços. As afirmações parecem ter pelo 

menos um destino certo: o trabalho de Levitt (1972). 

 

Para Grönroos (1978), o marketing de serviços diz respeito aos serviços no sentido 

primário do conceito. O serviço é o objeto de marketing, isto é, a empresa está 

vendendo o serviço como o ponto central de sua oferta ao mercado. Quando os 

serviços são tratados como meios de competição, o ponto central da proposição de 

venda é um bem físico, não um serviço. Na opinião do autor, o planejamento da 

oferta de serviços deve levar em consideração a acessibilidade dos serviços, os 

recursos humanos e os serviços auxiliares. Além disso, deve-se considerar o cliente 

como um participante ativo da formatação da oferta, o que constitui uma grande 

diferença em relação ao marketing de bens físicos, em que o cliente é visto como 

um participante mais passivo. 

 

Churchill (1979) procura dar respostas à busca por medidas melhores dos 

constructos de marketing. Nunnally10, citado por Churchill (1979), argumenta que, 

tecnicamente, o processo de medição ou operacionalização envolve “regras para 

atribuir números a objetos para representar quantidades de atributos” (p. 65). A 

definição envolve duas noções-chave. Primeira: os atributos dos objetos são 

medidos e não os objetos em si. Segunda: a definição não especifica as regras 

pelas quais os números são atribuídos. Entretanto o rigor com que as regras são 

especificadas e a habilidade com que elas são aplicadas determina até que ponto o 

constructo foi adaptado pela medida. 

 

                                                
10 NUNNALLY, J. C. Psychometric theory. New York: McGraw-Hill Book Company, 1967. 
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Ainda segundo Churchill (1979), o objetivo fundamental da medição é produzir 

scores observados que se aproximem dos scores verdadeiros o máximo possível. O 

primeiro passo para atingir tal objetivo consiste em especificar o domínio do 

constructo. O segundo passo, determinar a geração de itens que captem o domínio 

como especificado. As técnicas que em geral se mostram produtivas na pesquisa 

exploratória são a revisão da literatura, levantamentos de experiências, uso de 

exemplos que estimulem insights, incidentes críticos e focus groups. Esta última 

técnica, como se verá adiante na revisão da literatura, foi de fundamental 

importância para o trabalho de PZB (1985, 1988) no desenvolvimento do 

SERVQUAL e do modelo estendido de qualidade de serviço (ZBP, 1988). 

 

Oliver (1980) afirma que, embora os autores concordem que as expectativas são um 

fator em avaliações pós-exposição, os pontos de vista diferem no que diz respeito ao 

processo de desconfirmação de expectativas. Alguns concluem que o fenômeno da 

desconfirmação existe implicitamente onde quer que expectativas sejam 

comparadas com desempenho, enquanto outros o vêem como um processo 

comparativo culminando numa decisão de satisfação imediata; e ainda outros o 

vêem como um estado cognitivo distinto resultante do processo de comparação e 

precedente ao julgamento da satisfação. 

 

Ainda segundo Oliver (1980), a literatura disponível sugere fortemente que os efeitos 

da expectativa e das percepções de discrepância podem ser aditivos. Imagina-se 

que as expectativas criem um conjunto de referências sobre as quais a pessoa faz 

um julgamento comparativo. Conseqüentemente, resultados piores do que o 

esperado (desconfirmação negativa) são colocados abaixo desse ponto de 

referência, ao passo que aqueles melhores do que o esperado (desconfirmação 

positiva) são avaliados acima desse ponto de referência. Pesquisadores da área de 

satisfação do trabalho notaram que essa interpretação aditiva é bem modelada pela 

teoria do nível de adaptação de Helson11, segundo a qual uma pessoa percebe 

estímulos somente em relação a um padrão adaptado. O padrão é uma função de 

percepções do estímulo em si mesmo, do contexto e de características psicológicas 

                                                
11 HELSON, H. Adaptation level as a basis for a quantitative theory of frames of references. 
Psychological Review, v. 55, p. 297-313, Nov. 1948. 
HELSON, H. Adaptation level theory. In: KOCH, S. (Ed.). Psychology: a study of a science. V. 1. New 
York: McGraw-Hill Book Company, 1959. 
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e fisiológicas do organismo. Uma vez criado, o nível de adaptação serve para 

sustentar avaliações subseqüentes de forma que desvios positivos e negativos 

permanecerão na vizinhança geral da posição original do indivíduo. Somente fortes 

impactos sobre o nível de adaptação mudarão o tom final da avaliação do indivíduo. 

 

Oliver (1980) defende então que, de forma aplicada a decisões de satisfação, o nível 

de expectativas de uma pessoa acerca do desempenho de um produto, embora 

criado, pode ser visto como um nível de adaptação. As expectativas são 

influenciadas pelos mesmos fatores sugeridos por Helson: (1) o produto em si, 

incluindo a experiência anterior do indivíduo, conotações de marca e elementos 

simbólicos; (2) o contexto, incluindo o conteúdo das comunicações da equipe de 

vendas e referenciais sociais; e (3) características individuais, incluindo possibilidade 

de ser persuadido e distorção perceptual. Desvios pós-decisão em relação ao nível 

de adaptação são causados pelo grau em que o produto excede, coincide ou fica 

abaixo das expectativas da pessoa, isto é, desconfirmação positiva, zero ou 

negativa. A satisfação pode ser vista então como uma combinação aditiva do nível 

de expectativa e da desconfirmação resultante. 

 

Em seguida, incorporando também conceitos de atitude, Oliver (1980) conclui que a 

atitude inicial de um indivíduo é uma função de suas expectativas, enquanto sua 

satisfação é conseqüência de suas expectativas e da desconfirmação resultante e 

que a atitude num momento seguinte é função da atitude inicial e da satisfação. 

Posto de forma matemática, tem-se que: 

atitude (t1) = f (expectativas) 

satisfação = f (expectativas, desconfirmação) 

atitude (t2) = f (atitude (t1), satisfação) 

 

Com o objetivo de fornecer um teste mais substancial e simultâneo das relações 

entre expectativa, desconfirmação, satisfação e os critérios tradicionais de atitude e 

intenção de compra, Oliver (1980) realizou um estudo com pessoas que haviam sido 

vacinadas contra a gripe e respondido a uma pesquisa anterior. Essas pessoas 

foram convidadas a responder a um questionário sobre seus sentimentos com 

relação ao programa federal norte-americano de combate à gripe e vacinas contra a 

gripe em retrospecto. Os resultados do estudo deram suporte aos resultados de 
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pesquisas anteriores sobre o efeito da expectativa e interpretações existentes na 

época sobre o efeito da desconfirmação. Um dos resultados descritos pelo autor 

merece destaque: o efeito do nível de adaptação foi considerado incrivelmente 

resistente à extinção, uma vez que houve um intervalo de sete meses entre o 

momento de aplicação da vacina e o momento de aplicação do questionário, o que 

faria do efeito recall uma explicação pouco provável. 

 

Dando continuidade ao seu trabalho em torno do tema, Oliver (1981) afirma que, até 

o momento em que o artigo foi escrito, os pesquisadores do comportamento do 

consumidor não tinham uma teoria da satisfação. Ao contrário, um fenômeno pós-

decisão conhecido como dissonância cognitiva era considerado como um referencial 

suficiente para a compreensão das reações pós-compra. 

 

Hunt12, citado por Oliver (1981), fez um resumo de várias definições de satisfação 

existentes na época: satisfação de necessidades; prazer/desprazer; avaliação da 

compra/experiência de consumo; avaliação dos benefícios do consumo; comparação 

de resultados reais com ideais; e o atributo déficit/superávit obtido a partir da 

compra. 

 

Para Oliver (1981), a satisfação pode ser mais bem compreendida como uma 

avaliação de surpresa inerente à aquisição de um produto e/ou a uma experiência 

de consumo. Em essência, é o estado psicológico resultante quando a emoção que 

cerca as expectativas desconfirmadas se combina aos sentimentos anteriores do 

consumidor sobre a experiência de consumo. A surpresa ou excitação dessa 

avaliação é considerada de duração finita, de forma que a satisfação logo 

decompõe-se na forma de atitude global com relação à compra de produtos. 

 

Ao longo do trabalho de Oliver (1981), há quatro definições que, com aquelas de 

Oliver (1980), contribuem para a compreensão dos conceitos relacionados com a 

qualidade de serviço e que ainda serão discutidos ao longo da revisão da literatura. 

A primeira delas diz respeito às expectativas: probabilidades definidas pelo 

                                                
12 HUNT, H. K. CS/D – overview and future research directions. In: HUNT, H. K. (Ed.). 
Conceptualization and measurement of consumer satisfaction and dissatisfaction. Cambridge: 
Marketing Science Institute, 1977. 
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consumidor da ocorrência de eventos positivos ou negativos caso ele se envolva 

num dado comportamento. A segunda diz respeito à desconfirmação de 

expectativas: comparação mental de um estado da natureza atual com sua 

probabilidade antecipada, podendo resultar num estado da natureza pior do que o 

esperado (desconfirmação negativa), melhor do que o esperado (desconfirmação 

positiva) ou exatamente igual ao esperado (desconfirmação zero ou simplesmente 

confirmação). A terceira diz respeito à satisfação: reação emocional complexa que 

se segue às experiências de desconfirmação. Por fim, a quarta diz respeito à 

atitude: orientação emocional de um indivíduo com relação a um objeto e que não 

envolve surpresa como um conceito central. Esses dois últimos conceitos também 

podem ser compreendidos e comparados numa das sentenças de Oliver (1981): 

“a atitude é a orientação afetiva e relativamente duradoura do consumidor com relação a um 

produto, loja ou processo, ao passo que a satisfação é a reação emocional que se segue a 

uma experiência de desconfirmação que age sobre o nível de atitude base e é específica de 

uma transação” (p. 42) 

 

No início da década de 1980, Mills et al. (1983) formularam um modelo de qualidade 

de serviço voltado para organizações de serviços profissionais. Embora não fosse 

ainda um modelo tão completo e abrangente como aquele desenvolvido por PZB 

(1985), o modelo tem o mérito de lançar luz sobre temas que dizem respeito ao 

campo de atuação das organizações de serviços, tais como a interface cliente-

empresa, a flexibilidade requerida dos funcionários em organizações de serviços 

profissionais, mecanismos de controle e o papel do gestor. 

 

Chase e Tansik (1983) propõem um modelo, não de qualidade de serviço, mas de 

design organizacional, que busca especificar como desagrupar e reagrupar 

subunidades organizacionais em serviços à luz da influência que a presença física 

do cliente tem sobre a operação. São usados no modelo conceitos de alto e baixo 

contato do cliente com a organização de serviços, conceitos já desenvolvidos por 

Chase (1978). 

 

O trabalho de Chase e Tansik (1983) traz uma série de implicações para o design e 

a operação organizacionais, chamadas pelos autores de proposições. São elas: (i) 

funções de alto e baixo contato requerem conjuntos de tarefas diferentes; (ii) em 
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função de representarem diretamente a organização, trabalhadores de alto contato 

precisam de habilidades interpessoais e conhecimento das políticas sob as quais a 

organização opera. Trabalhadores de baixo contato geralmente lidam com itens que 

assumem o lugar dos clientes (ex.: notas fiscais) e devem ter habilidades de 

produção; (iii) subsistemas de baixo contato estão mais sujeitos a decisões 

programadas do que subsistemas de alto contato; (iv) em sistemas de alto contato, a 

capacidade deve ser ajustada para atender picos de demanda se a perda de 

negócios não for admitida. Em sistemas de baixo contato, a produção “estocável” 

permite definir a capacidade em algum nível de demanda médio; (v) em sistemas de 

alto contato, o planejamento da produção é inerentemente inexato. Em sistemas de 

baixo contato, o planejamento da produção pode igualar exatamente a produção 

planejada à disponibilidade de recursos; (vi) em sistemas de alto contato, a 

instalação física da organização deve estar localizada perto do cliente. Em sistemas 

de baixo contato, a instalação física da organização pode estar localizada perto dos 

recursos; (vii) em sistemas de alto contato, a instalação física deve ser desenhada 

para acomodar as necessidades físicas e psicológicas dos clientes e suas 

expectativas. Em sistemas de baixo contato, a instalação física deve ser desenhada 

para maximizar a produção; (viii) o controle é mais difícil de ser efetuado em 

sistemas de alto contato devido ao fato de o cliente ser um input incerto ao processo 

sendo controlado; (ix) devido ao fato de operarem em ambientes divergentes, 

subsistemas de alto e baixo contato requerem metas e objetivos operacionais 

distintos; (x) subsistemas de alto contato deveriam buscar a maximização de 

objetivos de eficácia, enquanto subsistemas de baixo contato deveriam buscar a 

maximização de objetivos de eficiência; (xi) sistemas de alto contato deveriam 

enfatizar a comunicação analógica – que envolve relacionamentos – em lugar da 

digital – que envolve objetos; (xii) todos os subsistemas de alto contato tendem a 

requerer alguma capacidade mínima para lidar com tarefas não rotineiras, mesmo 

que eles estejam insertos numa estrutura organizacional mecanicista; (xiii) 

organizações de serviços que operam em múltiplos estágios requerem uma fronteira 

mais ampla de tarefas múltiplas e heterogêneas dentro da organização. 

 

Grönroos (1984), que desenvolveu o primeiro modelo abrangente de qualidade de 

serviço de que se tem notícia, considera razoável afirmar que a qualidade percebida 

de um serviço é resultado de um processo de avaliação no qual o consumidor 
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compara suas expectativas com o serviço que ele percebe ter recebido, ou seja, o 

consumidor contrapõe o serviço percebido ao serviço esperado e o resultado desse 

processo é chamado de qualidade de serviço percebida. 

 

São três os elementos apontados por Grönroos (1984) que influenciam essa 

comparação entre serviço percebido e serviço esperado: a qualidade técnica, a 

qualidade funcional e a imagem. 

 

O resultado técnico de um processo de prestação de serviço – tal como um corte de 

cabelo para quem vai ao cabeleireiro ou ser transportado de um local a outro para 

quem usa transporte público – isto é, o que o consumidor recebe como resultado de 

suas interações com o prestador de serviço, constitui a chamada dimensão técnica 

da qualidade de serviço ou qualidade técnica. 

 

O fato de o serviço ser produzido em interação com os clientes evidencia que a 

dimensão técnica não é por si só suficiente para avaliar a qualidade total que o 

consumidor percebe receber. O consumidor também é influenciado pela maneira 

como a qualidade técnica lhe é transferida funcionalmente. Em suma, o consumidor 

não está interessado somente no que ele recebe como resultado do processo de 

produção, mas no processo em si. Como o consumidor obtém o resultado técnico 

também é importante para ele e para a maneira como ele vê ou percebe o que 

recebeu. Essa é a chamada dimensão funcional da qualidade de serviço ou 

qualidade funcional. 

 

Em geral uma organização de serviços não pode esconder-se atrás de nomes de 

marca ou distribuidores porque, na maioria dos casos, o consumidor é capaz de ver 

a empresa e seus recursos técnicos e funcionais durante a interação comprador-

vendedor. Conseqüentemente, a imagem é de grande importância para 

organizações de serviços. Ela é o resultado de como os consumidores percebem a 

organização. A parte mais importante de uma organização, aquela que seus clientes 

vêem e percebem, são seus serviços. Portanto, pode-se esperar que a imagem seja 

construída principalmente sobre a qualidade técnica e a qualidade funcional. 
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A Figura 1 é uma representação do modelo de Grönroos (1984) que leva em 

consideração os elementos discutidos nos parágrafos anteriores. 

 

FIGURA 1 – MODELO DE QUALIDADE DE SERVIÇO DE GRÖNROOS 

 

 

  

 

 

 

 

Atividades de marketing 

tradicionais (propaganda, 

venda pessoal, relações 

públicas, preço); e influência 

externa de tradições, ideologia 

e boca a boca 

 

   O quê?     Como? 

FONTE: GRÖNROOS, C. A service quality model and its marketing implications. European Journal 
of Marketing, Bradford, v. 18, n. 4, p. 40, 1984. 

 

Grönroos (1984) conclui que gerenciar a qualidade de serviço percebida significa 

dizer que a organização deve aproximar do serviço esperado o serviço percebido 

para que a satisfação do consumidor seja alcançada. Com o objetivo de manter esse 

gap o menor possível, dois aspectos podem ser críticos para as organizações de 

serviços. Primeiro, as promessas sobre como o serviço será desempenhado, dadas 

por atividades tradicionais de marketing e comunicadas boca-a-boca, não devem ser 

irrealistas quando comparadas ao serviço que os consumidores eventualmente 

perceberão. Segundo, os gestores de serviço precisam entender como a qualidade 

técnica e a qualidade funcional do serviço são influenciadas, e como essas 

dimensões são percebidas pelos clientes. 

 

PZB (1985) afirmavam naquela época que, embora a substância e os determinantes 

da qualidade pudessem estar indefinidos, sua importância para as empresas e para 

os consumidores já se mostrava inequívoca. As pesquisas vinham demonstrando os 

benefícios estratégicos da qualidade não só em contribuir para a participação de 

mercado e para o retorno sobre o investimento, assim como em diminuir custos de 

Serviço esperado Serviço percebido Qualidade de serviço percebida 

Imagem 

Qualidade técnica Qualidade funcional 



 

 

38 

 

fabricação e melhorar a produtividade. A busca pela qualidade era apresentada 

como a tendência mais importante do consumidor nos anos de 1980. 

 

Para PZB (1985), os esforços para definir e medir a qualidade até então advinham 

basicamente de bens físicos. O conhecimento da qualidade de bens físicos, 

entretanto, era considerado insuficiente para entender a qualidade de serviço. Três 

características bem documentadas dos serviços – intangibilidade, variabilidade e 

inseparabilidade – precisavam ser reconhecidas para um completo entendimento da 

qualidade de serviço. 

 

Dado que serviços são desempenhos em vez de objetos, especificações de 

fabricação precisas que dizem respeito à qualidade uniforme raramente podem ser 

estabelecidas. Por causa da intangibilidade, uma organização pode achar difícil 

entender como os consumidores percebem seus serviços e avaliam a qualidade de 

serviço. 

 

Serviços, especialmente aqueles muito intensivos de mão-de-obra, são 

heterogêneos: seu desempenho freqüentemente varia de um produtor para outro, de 

um cliente para outro e de um dia para outro. A consistência de comportamento dos 

funcionários de serviço é difícil de ser assegurada porque aquilo que a organização 

pretende entregar pode ser inteiramente diferente daquilo que o consumidor recebe. 

 

A produção e o consumo de muitos serviços são inseparáveis. Como conseqüência, 

a qualidade dos serviços não é submetida à engenharia na planta de fabricação e 

posteriormente entregue intacta ao consumidor. Em serviços intensivos de mão-de-

obra, por exemplo, a qualidade ocorre durante a entrega do serviço, geralmente 

numa interação entre o cliente e a pessoa de contato na organização. A organização 

de serviços também pode ter menos controle gerencial sobre a qualidade em 

serviços nos quais a participação do consumidor é intensa, tais como aqueles 

prestados por cabeleireiros e médicos. 

 

Ainda segundo PZB (1985), nos poucos artigos que discutiam a qualidade de serviço 

na época, três temas e/ou constatações eram comuns: a qualidade de serviço é 

mais difícil de ser avaliada pelo consumidor do que a qualidade de bens físicos; as 
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percepções de qualidade de serviço resultam de uma comparação das expectativas 

do consumidor com o desempenho do serviço; as avaliações de qualidade não são 

feitas apenas sobre o resultado do serviço, mas também envolvem os processos de 

entrega. 

 

PZB (1985) afirmam também que a comparação entre serviço esperado e serviço 

percebido não é diferente daquela que os consumidores fazem ao avaliarem a 

qualidade de bens físicos. O que torna o caso dos serviços distinto é a natureza das 

características sob as quais eles são avaliados. Essa natureza das características a 

que os autores se referem pode ser encontrada no trabalho de Nelson (1970), que 

faz uma distinção entre os atributos de procura e os de experiência. Atributos de 

procura são aqueles que o consumidor pode avaliar antes da compra (ex.: cor, 

estilo, forma, cheiro e preço) e são típicos de bens físicos. Os atributos de 

experiência, por sua vez, são aqueles que só podem ser avaliados após a compra 

ou durante o consumo (ex.: confiabilidade e tratamento pessoal dispensado ao 

cliente) e são típicos de serviços. Darby e Karni (1973) adicionaram uma terceira 

categoria de atributos ao trabalho de Nelson (1970), os chamados atributos de 

confiança: aqueles que o consumidor não consegue avaliar com precisão mesmo 

após a compra ou consumo e são típicos de serviços como aqueles prestados por 

médicos e hospitais. 

 

Zeithaml13, citada por PZB (1985), apresenta um resumo do que foi dito no parágrafo 

anterior: a autora afirma que em sua maioria os serviços têm poucos atributos de 

procura e são ricos em atributos de experiência e de confiança, tornando sua 

qualidade mais difícil de ser avaliada do que a de bens físicos. 

 

Usando elementos da literatura de comportamento organizacional e da literatura de 

marketing, Schneider e Bowen (1985) procuram fornecer dados sobre as maneiras 

pelas quais o funcionário e as questões organizacionais contextuais são refletidas na 

satisfação e no comportamento do consumidor. Os autores estenderam e replicaram 

                                                
13 ZEITHAML, V. How consumer evaluation processes differ between goods and services. In: 
DONNELLY, J.; GEORGE, W. (Ed.). Marketing of services. Chicago: American Marketing 
Association, 1981. p. 186-190. 
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pesquisas anteriores sobre as relações entre funcionários e clientes em 

organizações de serviços. 

 

Após a análise dos dados, Schneider e Bowen (1985) chegaram a três conclusões 

que merecem destaque. Primeira: as percepções, atitudes e intenções do 

consumidor parecem ser afetadas pelo que os funcionários da organização 

vivenciam, tanto em seu papel específico como funcionários de serviço quanto em 

seu papel mais geral como funcionários da organização. Isto é, as práticas 

organizacionais (tanto aquelas relacionadas ao serviço quanto aquelas relacionadas 

aos recursos humanos) são, aparentemente, a fonte de pistas visíveis aos 

consumidores e usadas por eles para avaliar a qualidade do serviço. Segunda: as 

descobertas que dizem respeito às relações entre atitudes com relação à qualidade 

de serviço e intenções de turnover14, tanto por parte dos funcionários quanto por 

parte dos clientes, sugerem que os modelos de turnover da mão-de-obra podem ter 

alguma relevância para entender o turnover do consumidor. O turnover dos 

funcionários e dos consumidores poderia ser conceituado e medido como resultado 

de um divórcio entre as expectativas do indivíduo – o “serviço ideal” – e o clima 

organizacional – o “clima para serviços”. Terceira: embora a tendência dos teóricos 

organizacionais de ignorar diferenças no design e na missão dos setores de 

manufatura e de serviços esteja sendo retificada, o papel da perspectiva dos 

consumidores nessas diferenças tem sido relativamente ignorado. É como se os 

consumidores, no papel de inputs para as organizações de serviços, estivessem 

sendo vistos da mesma maneira que as matérias-primas passivas e inanimadas que 

são uma grande parte do input para organizações de manufatura. 

 

Numa linha de pensamento similar à de Schneider e Bowen (1985), Mills e Turk 

(1986) examinam como a interface consumidor-empresa medeia a relação entre o 

processamento de informação e as atividades das organizações de serviços. Nestas 

organizações, segundo os autores, os clientes são elementos ambientais 

importantes porque fornecem informação crucial. O output das organizações de 

serviços emerge do esforço coordenado entre o funcionário e o cliente. 

                                                
14 O termo turnover é aplicado pelos autores tanto em relação aos funcionários quanto em relação 
aos clientes. No que diz respeito aos clientes, o contexto de turnover aqui é o desejo de deixar a 
organização, de fazer negócios com outra empresa. 
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Na discussão dos resultados da pesquisa de campo que realizaram, Mills e Turk 

(1986) afirmam que, para o gestor de serviços, a produtividade é dependente do 

casamento entre as necessidades de processamento da informação e o cliente. A 

produção de serviços complexos (ex.: serviços prestados por hospitais, um dos três 

tipos de organização estudados pelos autores) requer mais contato cara-a-cara 

entre o fornecedor de serviço e o cliente devido à maior necessidade de processar 

informação. Em nome da eficácia, o gestor deve criar estruturas e climas que 

encorajem tal interação. Na produção de serviços simples, porém, os outputs são 

mais previsíveis e as necessidades de informação são diferentes. Neste contexto, o 

gestor precisa restringir, limitar ou controlar o contato cara-a-cara entre o fornecedor 

de serviço e o cliente sob pena de desestabilizar o fluxo do sistema. 

 

Para PZB (1988), a entrega de uma qualidade de serviço superior parece ser um 

pré-requisito para o sucesso, se não para a sobrevivência das organizações 

prestadoras de serviço. 

 

Nesse artigo, considerado um marco no estudo da qualidade de serviço, PZB (1988) 

fazem uma apresentação de um conjunto de conceitos relativos ao tema que vinham 

sendo discutidos àquela época. 

 

Qualidade percebida 

A qualidade percebida é o julgamento do consumidor sobre a excelência ou 

superioridade de toda uma entidade. É uma forma de atitude, relacionada com a 

satisfação, porém não equivalente a ela, e resulta de uma comparação de 

expectativas com percepções de desempenho. 

 

Qualidade e atitude 

A qualidade de serviço é uma avaliação global similar à atitude. 

 

Qualidade versus satisfação 

A qualidade de serviço percebida é um julgamento global, ou atitude, relacionado 

com a superioridade do serviço. A satisfação, por sua vez, está relacionada com 

uma transação específica. Os dois constructos estão relacionados, pois incidentes 
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de satisfação ao longo do tempo resultam em percepções positivas da qualidade de 

serviço. 

 

Expectativas e percepções 

A qualidade de serviço percebida pelos consumidores resulta de uma comparação 

daquilo que eles sentem que as organizações de serviços deveriam oferecer (isto é, 

das suas expectativas) com suas percepções do desempenho das organizações de 

serviços. A qualidade de serviço é vista, portanto, como o grau e a direção da 

discrepância entre as percepções e as expectativas dos consumidores. 

 

Para Luthans (1988), a qualidade é a chave para a produtividade dos serviços, 

assim como a quantidade é o foco da indústria. Riddle15, citada por Luthans (1988), 

define a produtividade de serviços como a maximização de um resultado de 

qualidade aceitável com a minimização dos custos totais do processo de produção. 

 

Ainda segundo Luthans (1988), diferentemente do que ocorre na indústria, a 

qualidade de serviço depende quase exclusivamente dos funcionários de linha de 

frente e mais especificamente do seu comportamento. O autor afirma que os fatores 

que mais contribuem para os momentos da verdade, antecedentes da qualidade de 

serviço percebida, fator que mais contribui para o desempenho organizacional, são 

as interações dos consumidores com os comportamentos dos funcionários de linha 

de frente. A chave para gerenciar essa relação – obter um momento da verdade 

positivo, um alto nível de qualidade de serviço percebida e eventualmente um bom 

desempenho organizacional – consiste em gerenciar efetiva e deliberadamente os 

comportamentos dos funcionários de linha de frente. Em outras palavras: os 

momentos da verdade – as interações entre consumidores e funcionários de linha de 

frente – têm efeito sobre a qualidade de serviço percebida, que, por sua vez, tem 

efeito sobre o desempenho organizacional. 

 

Brown e Swartz (1989) também destacam a importância dos momentos da verdade. 

A partir do trabalho que fizeram com médicos e pacientes, os autores afirmam que 

                                                
15 RIDDLE, D. I. Service-led growth. New York: Praeger, 1986. 
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todo o encontro de serviço é avaliado pelo cliente, não apenas a interação com o 

fornecedor do serviço profissional que está sendo executado. 

 

Woodside, Frey e Daly (1989) afirmam que, para medir a qualidade de serviço e a 

satisfação do cliente, os atos e a seqüência de atos que ocorrem no encontro de 

serviço devem ser mapeados em detalhe. Os julgamentos da qualidade de serviço 

por parte do cliente devem ser medidos para cada ato que ocorre durante o encontro 

de serviço, bem como para a experiência do encontro de serviço todo. 

 

Woodside, Frey e Daly (1989) completam o raciocínio do parágrafo anterior 

argumentando que a qualidade de serviço global percebida pelo cliente é uma 

função da satisfação com a e da qualidade de serviço dos vários atos. Por sua vez, 

a satisfação global do cliente com o serviço é uma função da qualidade de serviço 

global percebida pelo cliente. Por fim, a intenção comportamental do cliente é 

afetada pela sua satisfação global. Em suma, o argumento dos autores é o de que a 

qualidade de serviço percebida é um antecedente da satisfação e esta, por sua vez, 

afeta a intenção comportamental do cliente. 

 

Com o objetivo de analisar algumas das relações inclusas no referencial 

apresentado em seu trabalho, Woodside, Frey e Daly (1989) realizaram uma 

pesquisa de campo usando serviços hospitalares como base. As descobertas da 

pesquisa de campo deram suporte ao referencial geral de que os julgamentos do 

consumidor sobre eventos de serviço específicos no âmbito dos atos de serviço 

influenciam sua satisfação global com os atos de serviço e que a satisfação com os 

atos de serviço influencia a satisfação global do consumidor com o encontro de 

serviço. A satisfação global do consumidor com o encontro de serviço, ainda 

segundo os autores, parece ser uma variável moderadora entre a qualidade de 

serviço e a intenção comportamental do consumidor. 

 

Bitner (1990) propõe um modelo de avaliação do encontro de serviço que, além do 

processo de desconfirmação e do conceito de qualidade de serviço percebida 

discutido por outros autores nesta seção, traz à tona o conceito de atribuições. 

Segundo a autora, atribuições causais para a desconfirmação medeiam a satisfação 

do cliente. Isto é, antes de um cliente determinar seu nível de satisfação ou 
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insatisfação, diagnosticará as causas da desconfirmação e, dependendo da 

natureza percebida das causas, o nível de satisfação ou insatisfação e seus 

comportamentos subseqüentes poderão ser modificados. O nível de satisfação ou 

insatisfação com o encontro de serviço serve, então, como um input dentro do 

constructo mais geral de qualidade de serviço percebida, que por sua vez leva a 

comportamentos posteriores com relação à organização de serviços, tais como 

comunicação boca-a-boca positiva ou negativa, lealdade ao fornecedor de serviço 

ou, pelo contrário, troca do fornecedor de serviço. 

 

Após uma pesquisa de campo cujo objetivo era testar hipóteses relativas ao modelo, 

Bitner (1990) conclui que é importante gerir e controlar cada encontro de serviço 

como forma de aumentar as percepções do cliente acerca da qualidade de serviço. 

A autora também conclui que, mesmo quando a experiência não é aquilo que o 

cliente espera, pode haver uma oportunidade de transformar o encontro em algo 

mais satisfatório por meio da compreensão dos processos de atribuição dos clientes. 

Os resultados da pesquisa indicam que as atribuições de fato influenciam o nível de 

satisfação. Além disso, os resultados mostram que abastecer os clientes de 

informações lógicas para falhas nos serviços e compensá-los de alguma forma pode 

minimizar a insatisfação. 

 

Mangold e Babakus (1990) argumentam que, quando se pergunta aos fabricantes e 

aos profissionais de marketing de bens físicos o que constitui a qualidade de suas 

torradeiras ou televisores, grande parte deles pode dar uma resposta relativamente 

concisa. Os esforços para melhorar a qualidade de produto geralmente têm foco em 

fatores como engenharia de produto, ajuste de máquinas e controle estatístico de 

processo. Quando perguntam aos tomadores de decisão em organizações de 

serviços o que constitui qualidade em seus serviços, as respostas são menos 

definidas e tendem a variar mais de um indivíduo para o outro. Em conseqüência, a 

medição, o monitoramento e a melhoria da qualidade são tarefas difíceis de serem 

alcançadas em muitas organizações de serviços. 

 

Bolton e Drew (1991) afirmam que a avaliação da qualidade de serviço por parte do 

cliente depende da satisfação/insatisfação com o serviço atual. Por sua vez, a 

satisfação ou insatisfação depende do desempenho percebido dos componentes do 
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serviço, de expectativas anteriores sobre o desempenho e das percepções da 

discrepância entre desempenho e expectativas, isto é, da desconfirmação. 

Entretanto as avaliações do consumidor de serviços de fornecimento contínuo, tais 

como telefonia, podem depender apenas do desempenho. 

 

Bolton e Drew (1991) afirmam ainda que o fato de a qualidade de serviço também 

ser diretamente afetada pelas percepções dos níveis de desempenho é consistente 

com a literatura de satisfação/insatisfação, porém constitui uma nova descoberta 

para a literatura de qualidade de serviço. 

 

Adicionando o conceito de valor à sua análise, Bolton e Drew (1991) argumentam 

que as avaliações do consumidor sobre o valor do serviço estão positivamente 

relacionadas com as suas avaliações da qualidade de serviço. Entretanto, qualidade 

de serviço e valor não são constructos idênticos. O valor do serviço percebido, 

segundo os autores, parece ser uma medida mais rica e mais abrangente da 

avaliação global do serviço do que a qualidade de serviço. 

 

PBZ (1991b) realizaram uma série de focus groups para aprofundar os 

conhecimentos existentes acerca das expectativas do consumidor de serviços. 

Segundo os autores, as expectativas do consumidor são de dois níveis. O primeiro 

nível é chamado de serviço desejado e corresponde àquilo que o consumidor tem 

esperança de receber: é uma mistura entre o que o consumidor acredita que pode 

receber e o que o serviço deveria ser. O segundo nível é chamado de serviço 

adequado e corresponde àquilo que o consumidor considera aceitável. Este 

segundo nível baseia-se, em parte, na avaliação do consumidor daquilo que o 

serviço será, isto é, o serviço previsto pelo consumidor16. 

 

Os dois níveis de expectativa de serviço relatados no parágrafo anterior deram 

origem ao conceito de zona de tolerância apresentado pelos autores: uma zona que 

separa do serviço adequado o serviço desejado. Essa zona pode variar de 

consumidor para consumidor e, potencialmente, de uma situação para outra para um 

mesmo consumidor. 

                                                
16 No original os autores utilizam os verbos auxiliares can (be) e should (be) para explicar o serviço 
desejado e will (be) para explicar o serviço adequado. 
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Com base nas descobertas de sua pesquisa, PBZ (1991b) propõem uma nova forma 

de analisar os resultados das percepções do consumidor acerca do desempenho do 

serviço, exibida na Figura 2. 

 

FIGURA 2 – RESULTADOS DAS PERCEPÇÕES DO CONSUMIDOR ACERCA DO DESEMPENHO 

DO SERVIÇO 

 
      Desvantagem competitiva           Vantagem competitiva         Lealdade do consumidor 
 
     (percepções abaixo do   (percepções dentro da   (percepções excedem 
      nível adequado)         zona de tolerância)   o nível desejado) 
 
  Baixo      Zona de tolerância           Alto 
       

Serviço adequado       Serviço desejado 
       

  Nível de expectativas 
 
FONTE: PARASURAMAN, A.; BERRY, L. L.; ZEITHAML, V. A. Understanding customer expectations 
of service. Sloan Management Review, v. 32, n. 3, p. 47, Spring 1991. 
 

Ao analisarem a Figura 2, PBZ (1991b) afirmam que o nível de serviço adequado 

reflete o nível mínimo de desempenho esperado pelos consumidores após 

considerarem uma variedade de fatores individuais e situacionais, incluindo a 

disponibilidade de opções alternativas de serviço. As organizações cujo 

desempenho está abaixo desse nível estão numa situação de desvantagem 

competitiva, com a gravidade da desvantagem aumentando à medida que o gap 

entre serviço desejado e serviço adequado aumenta. 

 

Ainda segundo PBZ (1991b), para usar a qualidade de serviço em sua diferenciação 

competitiva, as organizações devem operar acima do nível adequado de serviço. 

Entretanto, essa situação pode ser apenas uma vantagem temporária, uma vez que 

o nível de serviço adequado pode elevar-se à medida que os concorrentes 

prometam e entreguem um nível de serviço mais alto. 

 

Para desenvolver uma lealdade inabalável do consumidor, as organizações de 

serviço devem exceder não apenas o nível de serviço adequado, mas também o 

nível de serviço desejado. (PBZ, 1991b) 
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Johnson e Fornell (1991), num trabalho em que discutem as possibilidades de 

comparação da satisfação do consumidor entre diferentes indivíduos e diferentes 

categorias de produtos, propõem um esquema para medir e comparar a satisfação 

que incorpora os fatores-chave identificados tanto na pesquisa econômica quanto na 

pesquisa psicológica. Os autores afirmam que os antecedentes primários da 

satisfação percebida são as expectativas acerca do produto e o desempenho 

percebido do produto. Por sua vez, os antecedentes das expectativas e do 

desempenho são as diferenças individuais e as diferenças entre categorias de 

produtos. 

 

Para Johnson e Fornell (1991), a experiência anterior do consumidor com bens e 

serviços é uma enorme diferença individual que afeta seus julgamentos de 

satisfação. Inicialmente, quando há pouca ou nenhuma experiência e as 

expectativas são incertas, a satisfação é fundamentalmente uma função do 

desempenho atual do produto. As expectativas relativamente fracas têm pouco ou 

nenhum efeito sobre o desempenho percebido. À medida que a experiência do 

consumidor com o produto aumenta, as expectativas tornam-se mais fortes e seu 

efeito sobre a satisfação aumenta. Finalmente, nos níveis mais extremos de 

experiência ou para certas categorias de produto, o desempenho atual e as 

expectativas devem coincidir e tornar-se indistintos como constructos teóricos. 

 

Roth e Van Der Velde (1991) afirmam não apenas que o marketing de serviços e as 

operações devem estar estruturalmente ajustados para a obtenção de vantagem 

competitiva, mas também que as operações desempenham um papel central na 

efetivação da estratégia de marketing. A estratégia de marketing incorpora a gestão 

da demanda, ao passo que a estratégia de operações diz respeito à gestão de 

suprimentos. Portanto, a qualidade de serviço – de interesse vital para o profissional 

de marketing – também é afetada por estratégias bem delineadas de operações. 

 

PBZ (1991c) argumentam que um desempenho de serviço de alta qualidade produz 

benefícios mensuráveis em termos de lucro, economias de custo e participação de 

mercado, ou seja, há vantagens organizacionais mensuráveis ao se entregar ao 

consumidor um nível de qualidade de serviço elevado. 
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Cronin e Taylor (1992) afirmam que a qualidade de serviço tem sido definida como 

uma forma de atitude, relacionada com a satisfação, mas não equivalente a ela, que 

resulta da comparação entre expectativas e desempenho. Os autores afirmam ainda 

que, embora os pesquisadores admitam que a medição das percepções do 

consumidor acerca da qualidade de serviço estejam em conformidade com o 

paradigma da desconfirmação, esses mesmos pesquisadores sugerem que a 

qualidade de serviço e a satisfação são constructos distintos. Conseqüentemente, 

na opinião de Cronin e Taylor (1992), a literatura tem permitido uma confusão no 

que diz respeito à relação entre satisfação do consumidor e qualidade de serviço. 

 

Cronin e Taylor (1992) consideram que a literatura e os resultados empíricos da 

pesquisa realizada em quatro setores de serviços (bancário, controle de pragas, fast 

food e lavagem a seco) sugerem que a qualidade de serviço deveria ser conceituada 

e medida como uma atitude. Ainda com relação à revisão da literatura e ao estudo 

empírico, os autores afirmam que a qualidade de serviço é um antecedente da 

satisfação do consumidor e que esta exerce uma influência mais forte sobre as 

intenções de compra do que a qualidade de serviço. 

 

ZBP (1993) afirmam que, na literatura de satisfação/insatisfação do consumidor e na 

literatura de qualidade de serviço, existe um consenso de que as expectativas 

servem como padrões ou pontos de referência com os quais experiências 

subseqüentes são comparadas, resultando em avaliações de satisfação ou de 

qualidade por parte do consumidor. Os autores também afirmam, entretanto, que o 

consenso em torno de outras questões – a natureza do padrão de expectativas, o 

número de padrões usados e as fontes ou antecedentes das expectativas – ainda 

não foi alcançado. 

 

ZBP (1993) realizaram uma pesquisa exploratória com o propósito de estudar os 

diferentes tipos de expectativa do consumidor e suas fontes. Foram feitos focus 

groups e entrevistas com consumidores de vários tipos de serviço. O design da 

pesquisa foi elaborado de forma que houvesse três pares de comparação: serviços 

puros e serviços associados a bens tangíveis; consumidores finais e consumidores 

empresariais; consumidores experientes e consumidores inexperientes. Oito 

empresas dos seguintes setores foram selecionadas para participar da pesquisa: 
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seguros; reparo de equipamentos empresariais; aluguel e leasing de caminhões; 

conserto de automóveis; hotéis. 

 

Com base nos resultados da pesquisa, ZBP (1993) defendem o padrão normativo 

como o referencial de comparação adequado. Os autores chamam de expectativa 

de serviço desejado esse padrão, definido como o nível de serviço que o consumidor 

espera receber. Embora o consumidor tenha esperança de realizar seus desejos, 

nem sempre isso é possível. Por isso existe outro nível mais baixo de expectativa 

chamado de serviço adequado, definido como o nível de serviço que o consumidor 

irá aceitar. 

 

Até que ponto os consumidores reconhecem e estão dispostos a aceitar a 

heterogeneidade de um serviço constitui a chamada zona de tolerância. ZBP (1993) 

encontraram uma variação considerável nas zonas de tolerância dos consumidores. 

Os resultados da pesquisa sugerem que os consumidores podem ter zonas de 

tolerância mais estreitas para algumas dimensões da qualidade do que para outras. 

Em especial, os pesquisados mostraram-se menos tolerantes a serviço não 

confiável do que em relação a outros problemas de serviço. 

 

Uma das conseqüências do trabalho de ZBP (1993) é o fato de que o chamado gap 

5 – a diferença entre expectativas e percepções do consumidor, apresentado 

originalmente em PZB (1985) – pode ser conceituado para refletir dois padrões de 

comparação: serviço desejado e serviço adequado. A comparação entre serviço 

desejado e serviço percebido, que os autores chamam de gap 5A da qualidade de 

serviço percebida, é o gap da superioridade do serviço percebida; e a comparação 

entre serviço adequado e serviço percebido, que os autores chamam de gap 5B da 

qualidade de serviço percebida, é o gap da adequação do serviço percebida. Quanto 

menor o gap entre serviço desejado e serviço percebido, maior a superioridade do 

serviço percebida. Quanto menor o gap entre serviço adequado e serviço percebido, 

maior a adequação do serviço percebida. A Figura 3 ilustra o pensamento dos 

autores. 
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FIGURA 3 – COMPARAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PERCEBIDA E SATISFAÇÃO 

 

FONTE: ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. The nature and determinants of 
customer expectations of service. Journal of the Academy of Marketing Science, v. 21, n. 1, p. 8, 
Winter 1993. 
 

Para Headley e Miller (1993), muito da ação de marketing está baseado na 

suposição de que a qualidade de serviço percebida por um consumidor está ligada a 

seu comportamento futuro. Numa pesquisa com clientes de um centro médico de 

multiespecialidades, os autores confirmaram relações antecipadas entre qualidade 

de serviço e intenções comportamentais: uma qualidade de serviço percebida mais 

alta gera intenções favoráveis (recomprar, elogiar), ao passo que uma qualidade de 

serviço percebida mais baixa gera intenções desfavoráveis (reclamar, trocar e não 

usar). 

 

Schneider e Bowen (1993) argumentam que a experiência do consumidor é a 

questão-chave para entender a qualidade de serviço. Por sua vez, a chave para 

gerenciar a experiência de qualidade de serviço do consumidor está em gerenciar as 

experiências dos funcionários dentro da organização. Os autores realizaram um 

estudo que tinha dois objetivos: (i) confirmar as relações entre as percepções dos 

funcionários acerca das práticas relacionadas com o serviço – o clima para serviço – 

e as percepções do consumidor acerca da qualidade de serviço; (ii) examinar a 

relação entre as percepções dos funcionários sobre as práticas de gestão de 

recursos humanos e as percepções de qualidade de serviço por parte do 

consumidor. 
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Os resultados do estudo de Schneider e Bowen (1993) mostram que as percepções 

dos funcionários acerca do clima para serviço e as experiências de gestão de 

recursos humanos dentro das organizações são refletidas na forma como os 

consumidores experimentam o serviço. Isto é, quando uma organização promove 

uma atmosfera de qualidade para o serviço e para seus funcionários, tais esforços 

também se refletem em experiências positivas para o consumidor. Portanto, em sua 

busca pela qualidade de serviço, os gestores precisam criar dois climas relacionados 

porém distintos: um clima para o serviço e outro para o bem-estar dos funcionários. 

O primeiro requer práticas como apoio de sistemas e logístico – qualquer coisa que 

uma organização faça e que permita aos consumidores sentirem suas necessidades 

serem atendidas. O segundo tem foco no atendimento das necessidades dos 

funcionários por meio da qualidade das práticas de gestão de recursos humanos. 

 

PZB (1994), num artigo em resposta a Cronin e Taylor (1992), afirmam que sua 

pesquisa dá suporte à definição da qualidade de serviço como a discrepância entre 

as expectativas e as percepções dos consumidores. Embora a prática de medir 

apenas percepções seja amplamente utilizada, tal prática não necessariamente 

significa que medidas baseadas em desempenho sejam superiores a medidas 

baseadas na desconfirmação. Para PZB (1994), medições de qualidade de serviço 

que incorporam expectativas fornecem informação mais completa do que aquelas 

cujo foco está apenas em percepções. 

 

No que diz respeito à relação entre satisfação do consumidor e qualidade de serviço, 

entretanto, PZB (1994) consideram que, numa reflexão cuidadosa, a direção dessa 

relação pode precisar ser revista: estudos recentes naquela época indicavam que a 

qualidade de serviço é um antecedente da satisfação, exatamente o oposto de 

conclusões anteriores dos mesmos autores (PZB, 1988). Há uma falta de consenso 

na literatura e entre os pesquisadores acerca do link causal entre esses dois 

constructos (PZB, 1994). 

 

Para Cronin e Taylor (1994), a ambigüidade presente na literatura de qualidade de 

serviço relativa aos constructos proximamente relacionados de satisfação do 

consumidor e qualidade de serviço pode refletir uma ambigüidade similar na 
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compreensão de consumidores e gestores da diferença entre qualidade de serviço e 

satisfação do consumidor. 

 

Roth e Jackson (1995) propõem que qualidade de serviço superior e desempenho 

de mercado são determinados em grande parte pelos investimentos em recursos ao 

longo do tempo em dois tipos de capacidades de operações genéricas. O primeiro 

tipo são as operações tradicionais, compostas de produtividade de fatores e 

liderança tecnológica. O segundo tipo é o conhecimento organizacional, composto 

de capacidade das pessoas e capacidade de processo. Estas duas últimas têm 

papel relevante para dar forma à vantagem competitiva. 

 

Roth e Jackson (1995) também propõem e testam um modelo empírico de qualidade 

de serviço e desempenho. Para testar o modelo, foram usados dados de uma 

pesquisa sobre estratégia e desempenho no varejo bancário. Os resultados da 

pesquisa mostram que a habilidade de entregar qualidade de serviço é moderada 

pelo conhecimento organizacional e pela conduta de mercado. Esta última 

expressão é utilizada no trabalho como um índice do grau de competição no 

mercado, que vai de competição pura a monopólio. Uma das descobertas dos 

autores é conflitante com práticas tradicionais como reengenharia de processos de 

negócio: a pesquisa sugere fortemente que os investimentos em capacidades das 

pessoas deveriam coincidir com, se não preceder, os investimentos em tecnologia 

avançada. 

 

ZBP (1996) argumentam que uma questão prioritária no marketing de serviços 

consiste em compreender o impacto da qualidade de serviço sobre o lucro e outros 

resultados financeiros da organização. Determinar o impacto positivo – captar novos 

consumidores – da qualidade de serviço equivale à busca de longa data pela 

conexão entre propaganda e vendas. Os efeitos da qualidade de serviço – similares 

aos efeitos da propaganda – são cumulativos e, portanto, a evidência desse link 

pode se desenvolver lentamente. Similarmente à propaganda, a qualidade de 

serviço é uma das muitas variáveis – incluindo precificação, propaganda, eficiência e 

imagem – que influenciam simultaneamente os lucros. Por outro lado, avaliar o 

impacto defensivo da qualidade de serviço por meio da retenção de clientes promete 

ajudar as organizações a calcularem o impacto financeiro da qualidade de serviço. 
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No artigo ZBP (1996) fazem uso de um modelo das conseqüências comportamentais 

e financeiras da qualidade de serviço (Figura 4). 

 

FIGURA 4 – MODELO DE CONSEQÜÊNCIAS COMPORTAMENTAIS E FINANCEIRAS DA 

QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. The behavioral consequences of 
service quality. Journal of Marketing, Chicago, v. 60, n. 2, p. 33, Apr. 1996. 
 

Intenções comportamentais favoráveis: determinados comportamentos sinalizam 

que os consumidores estão reforçando laços com uma organização. Quando os 

consumidores elogiam a organização, expressam preferência por ela em 

comparação a outras, aumentam o volume de suas compras ou concordam em 

pagar um preço premium, estão indicando, do ponto de vista comportamental, que 

estão reforçando seus laços com a organização. (ZBP, 1996) 

 

Intenções comportamentais desfavoráveis: consumidores que percebem o 

desempenho do serviço como inferior tendem a exibir comportamentos que indicam 

que eles estão prestes a abandonar a organização. Esses comportamentos incluem 

reclamar, visto por muitos pesquisadores como uma combinação de reações 

negativas que incluem insatisfação e antecedem a perda de clientes. (ZBP, 1996) 

 

ZBP (1996) fizeram um estudo cujo foco estava na porção da Figura 4 que exibe a 

relação entre qualidade de serviço e intenções comportamentais. Foram 
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pesquisados consumidores empresariais de um fabricante de computadores e 

consumidores finais de uma rede de varejo, de uma empresa de seguros de 

automóveis e de uma empresa de seguros de vida. As descobertas dos autores dão 

suporte empírico à noção intuitiva de que melhorar a qualidade de serviço pode 

aumentar intenções comportamentais favoráveis e diminuir intenções 

comportamentais desfavoráveis. As descobertas também demonstram a importância 

de estratégias que podem levar as intenções comportamentais na direção desejada 

pelas organizações, incluindo esforçar-se para atender níveis de serviço desejados 

pelos consumidores em vez de desempenho meramente em nível adequado, 

enfatizar a prevenção de problemas de serviço e resolver efetivamente os problemas 

dos clientes. 

 

Krepapa et al. (2003) afirmam que o desenvolvimento de relacionamentos de longo 

prazo em contextos de serviço sugere que os consumidores estão não apenas numa 

posição proficiente para avaliar o nível de orientação para o mercado de seu 

fornecedor de serviço, mas também estão propensos a formar expectativas que 

dizem respeito ao nível de interação orientada para o mercado no relacionamento. 

 

Estar fora de sintonia, isto é, deixar haver um descasamento de pontos de vista 

sobre o nível de valor que os fornecedores de serviço acham que entregam e o que 

os consumidores de fato experimentam, pode levar a expectativas não realizadas e, 

portanto, à insatisfação. (KREPAPA et al., 2003) 

 

Numa publicação que reúne as principais descobertas sobre o tema num período de 

cerca de 20 anos, Zeithaml e Parasuraman (2004) mantêm sua convicção de longa 

data de que a qualidade de serviço é a diferença entre as expectativas do 

consumidor em relação ao serviço e a avaliação do real desempenho do serviço 

pelo consumidor. 

 

Para Zeithaml e Parasuraman (2004) dois temas emergentes na literatura de 

qualidade de serviço merecem atenção dos pesquisadores. O primeiro tem que ver 

com as conseqüências da qualidade de serviço. Deve-se destacar que um grupo de 

autores (CRONIN; TAYLOR, 1992; HEADLEY; MILLER, 1993; ROTH; JACKSON, 

1995; ZBP, 1996) citados nesta seção da revisão da literatura vem estudando esse 
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primeiro tema desde a década de 1990. A comparação da eficácia da qualidade de 

serviço com outras estratégias de retenção, os aspectos do serviço mais importantes 

para a retenção do consumidor e os impactos relativos da qualidade de serviço 

tradicional e eletrônica sobre os consumidores alcançados por ambas, são análises 

promissoras. O segundo tem que ver com o desenvolvimento de formas de medição 

da qualidade de serviço na internet. O crescimento do uso comercial da rede 

mundial de computadores nos últimos anos e o surgimento de uma geração de 

consumidores que desde criança fazem uso da rede parecem motivos suficientes 

para justificar o desenvolvimento de pesquisas sobre o tema. 

 

Masano (2006), num estudo com clientes pessoas físicas de alta renda do mercado 

bancário da cidade de São Paulo, estabelece a relação entre os constructos de 

qualidade de serviço, imagem, satisfação e lealdade. Segundo a autora, a imagem é 

um antecedente da qualidade de serviço. Esta, por sua vez, é um antecedente da 

satisfação. A qualidade de serviço e a satisfação são antecedentes da lealdade do 

consumidor, e a satisfação é responsável por uma variância maior do constructo da 

lealdade. 
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2.5 MODELOS DE QUALIDADE DE SERVIÇO 

A importância dos modelos de qualidade de serviço é conhecida na literatura de 

marketing, uma vez que tais modelos permitem uma compreensão dos elementos 

que afetam a avaliação da qualidade de serviço por parte do cliente. 

 

Urdan (1993) realizou um extenso e detalhado trabalho sobre os quatro principais 

modelos de qualidade de serviço existentes. São eles: o modelo de Grönroos; o 

modelo de Gummesson; o modelo de Gummesson e Grönroos; e o modelo de PZB. 

 

O modelo de Grönroos (1984) já foi citado nesta revisão de literatura (ver 2.4.2), 

dada sua importância para a apresentação dos conceitos de qualidade de serviço 

discutidos até aqui. Os modelos de Gummesson17 e de Gummesson e Grönroos18, 

embora tenham sua importância reconhecida, não são apresentados em detalhes 

devido ao que se expõe no parágrafo a seguir. 

 

O modelo de PZB (1985) será apresentado em detalhes porque foi dele que 

surgiram o SERVQUAL (PZB, 1988) e o modelo estendido de qualidade de serviço 

(ZBP, 1988). Este último, conforme discutido no Capítulo 1, está diretamente 

relacionado com o problema em estudo nesta tese. 

2.5.1 Modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry 

Em meados da década de 1980, PZB (1985) publicaram o artigo que começaria a 

revolucionar o estudo da qualidade de serviço. Os autores buscaram naquele 

momento suprir a falta de pesquisas sobre o tema focando quatro pontos: revendo o 

ainda pequeno número de estudos que haviam investigado a qualidade de serviço 

até então; relatando os insights obtidos numa investigação exploratória da qualidade 

em quatro negócios de serviços; desenvolvendo um modelo de qualidade de serviço; 

e oferecendo proposições para estimular pesquisas futuras sobre o tema. 

 

                                                
17 GUMMESSON, E. Quality: the Ericsson approach. Stockholm: Ericsson, 1987. 
18 GUMMESSON, E.; GRÖNROOS, C. Quality of services: lessons from the product sector. In: 
SURPRENANT, C. Add value to your service: the key to success. Chicago: American Marketing 
Association, 1988. 
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PZB (1985) argumentam que, dado que a literatura sobre qualidade de serviço ainda 

não era rica o suficiente naquele momento para dar um fundamento conceitual firme 

para investigar a qualidade de serviço, um estudo exploratório qualitativo foi feito 

para investigar o conceito. Mais especificamente, foram realizados focus groups com 

consumidores e entrevistas em profundidade com executivos de organizações de 

serviços para desenvolver um modelo conceitual de qualidade de serviço. Os focus 

groups e as entrevistas foram feitos com o intuito de se obterem insights sobre as 

seguintes questões: 

- o que os gestores das organizações de serviços percebem como atributos-

chave da qualidade de serviço? Quais problemas e tarefas estão envolvidos 

no fornecimento de serviços de alta qualidade? 

- o que os consumidores percebem como atributos-chave da qualidade de 

serviço? 

- existem discrepâncias entre as percepções dos consumidores e dos 

profissionais de marketing de serviços? 

- as percepções do consumidor e do profissional de marketing podem ser 

combinadas num modelo geral que explique a qualidade de serviço do ponto 

de vista do consumidor? 

 

As categorias de serviço investigadas foram: varejo bancário, cartões de crédito, 

corretagem de seguros e manutenção e reparo de produtos. 

 

Entrevistas com os executivos: foram feitas com quatro empresas reconhecidas 

nacionalmente nos Estados Unidos, uma de cada categoria de serviço investigada. 

As entrevistas em profundidade, compostas de questões abertas, foram feitas com 

três ou quatro executivos de cada empresa. Os executivos selecionados eram de 

marketing, operações, gerência sênior e relações com o cliente. Isso porque os 

autores consideraram que cada uma dessas áreas poderia ter impacto sobre a 

qualidade em organizações de serviços. No total 14 executivos foram entrevistados 

sobre uma ampla gama de questões acerca da qualidade de serviço (ex.: o que eles 

percebiam ser a qualidade de serviço do ponto de vista do cliente, que medidas 

tomavam para controlar ou melhorar a qualidade de serviço e que problemas 

enfrentavam para prestar serviços de alta qualidade). 
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Focus groups: foram feitos 12 focus groups, três para cada uma das quatro 

categorias de serviço investigadas. A discussão sobre a qualidade de uma dada 

categoria de serviço foi centrada em experiências e percepções do consumidor 

relacionadas com aquele serviço em geral, em oposição ao serviço específico da 

empresa participante daquela categoria de serviço. As questões cobriam tópicos 

como: exemplos de e razões para a satisfação e para a insatisfação com o serviço; 

descrições de um serviço ideal; o significado da qualidade de serviço; fatores 

importantes ao se avaliar a qualidade de serviço; expectativas de desempenho com 

relação ao serviço; e o papel desempenhado pelo preço na qualidade de serviço. 

 

Com base nas entrevistas em profundidade com os executivos, PZB (1985) 

concluíram que, embora houvesse percepções específicas com relação às 

categorias de serviço pesquisadas, características em comum prevaleceram. Essas 

características em comum foram consideradas encorajadoras porque sugeriam que 

um modelo geral de qualidade de serviço poderia ser desenvolvido. O insight mais 

importante obtido pelos autores com as respostas dos executivos foi o seguinte: 

“existe um conjunto de discrepâncias-chave ou gaps no que diz respeito às percepções dos 

executivos acerca da qualidade de serviço e das tarefas associadas à entrega do serviço aos 

consumidores. Esses gaps podem ser um grande obstáculo ao se tentar entregar um serviço 

que os consumidores perceberiam como sendo de alta qualidade” (p. 44) 

 

Assim como ocorreu com as entrevistas em profundidade realizadas com os 

executivos, as respostas dos consumidores participantes dos focus groups sobre a 

qualidade de serviço foram bastante consistentes entre os grupos e entre as 

categorias de serviço pesquisadas. Enquanto algumas diferenças específicas de 

cada categoria foram reveladas, temas comuns emergiram – temas que deram a 

PZB (1985) insights valiosos sobre as percepções dos consumidores acerca da 

qualidade de serviço. 

 

Tanto os resultados obtidos nas entrevistas em profundidade quanto aqueles obtidos 

nos focus groups serviram de base para o modelo de qualidade de serviço proposto 

por PZB (1985) e representado na Figura 5. 
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FIGURA 5 – MODELO CONCEITUAL DE QUALIDADE DE SERVIÇO DE PZB 

CONSUMIDOR 
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Uma vez apresentado o modelo, PZB (1985) discutiram cada um dos gaps da 

qualidade de serviço e elaboraram proposições que serviriam de base para 

pesquisas futuras. Vale ressaltar que os gaps 2, 3 e 4 (na parte inferior do modelo) 

dizem respeito à organização de serviço; o gap 5 (na parte superior do modelo) diz 

respeito ao consumidor; o gap 1 diz respeito tanto à organização de serviço quanto 

ao consumidor, razão pela qual aparece como uma ligação entre as partes inferior e 

superior do modelo. 
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Gap 1: expectativas do consumidor – percepção da gerência 

Os executivos das organizações de serviços nem sempre compreendem de 

antemão quais características têm uma conotação de alta qualidade aos olhos dos 

consumidores, quais características um serviço deve ter para atender as 

necessidades dos consumidores e quais níveis de desempenho dessas 

características são necessários para prestar um serviço de alta qualidade. 

 

Com base no gap 1, os autores propuseram que o gap entre as expectativas do 

consumidor e as percepções da gerência em relação a essas expectativas tem um 

impacto sobre a avaliação da qualidade de serviço pelo consumidor. 

 

Gap 2: percepção da gerência – especificações da qualidade de serviço 

Ainda que a gerência tenha uma percepção correta das expectativas do consumidor, 

uma variedade de fatores – escassez de recursos, condições de mercado e/ou 

indiferença dos gestores – pode resultar numa discrepância entre as percepções da 

gerência sobre as expectativas do consumidor e as reais especificações 

estabelecidas para o serviço. 

 

Com base no gap 2, os autores propuseram que o gap entre as percepções da 

gerência sobre as expectativas do consumidor e as especificações de qualidade de 

serviço da organização afeta a qualidade de serviço do ponto de vista do 

consumidor. 

 

Gap 3: especificações da qualidade de serviço – entrega do serviço 

Ainda que haja orientações para desempenhar bem o serviço e tratar os 

consumidores corretamente, o desempenho de um serviço de alta qualidade pode 

não ser uma certeza. Os executivos reconhecem que os funcionários exercem uma 

forte influência sobre a qualidade de serviço percebida pelos consumidores e que o 

desempenho dos funcionários não pode ser padronizado sempre. 

 

Com base no gap 3, os autores propuseram que o gap entre as especificações da 

qualidade de serviço e a real entrega do serviço afeta a qualidade de serviço do 

ponto de vista do consumidor. 
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Gap 4: entrega do serviço – comunicações externas 

A propaganda e outras formas de comunicação usadas por uma organização de 

serviços podem afetar as expectativas do consumidor. Como, segundo os autores, 

as expectativas têm um papel de destaque sobre as percepções do consumidor 

sobre a qualidade de serviço, a organização deve certificar-se de não prometer mais 

em sua comunicação do que pode entregar realmente. Prometer mais do que se 

pode entregar eleva as expectativas iniciais, porém diminui as percepções de 

qualidade quando as promessas não são cumpridas. 

 

As entrevistas com executivos conduzidas pelos autores sugerem uma outra forma 

talvez mais intrigante pela qual as comunicações externas poderiam influenciar as 

percepções de qualidade de serviço por parte do cliente. Isso ocorre quando as 

empresas negligenciam informar seus consumidores sobre esforços especiais para 

garantir a qualidade de serviço que não são visíveis a eles. 

 

Em resumo, as comunicações externas podem afetar não apenas as expectativas do 

consumidor acerca de um serviço, mas também as percepções do consumidor 

acerca do serviço entregue. Em outras palavras, discrepâncias entre a entrega do 

serviço e as comunicações externas – sob a forma de promessas exageradas e/ou 

ausência de informação sobre os aspectos da entrega do serviço que têm a intenção 

de servir bem os consumidores – podem afetar as percepções do consumidor 

acerca da qualidade de serviço. 

 

Com base no gap 4, os autores propuseram que o gap entre a real entrega do 

serviço e as comunicações externas sobre o serviço afeta a qualidade de serviço do 

ponto de vista do consumidor. 

 

Gap 5: serviço esperado – serviço percebido 

Os focus groups conduzidos pelos pesquisadores não deixaram dúvida de que a 

chave para garantir uma boa qualidade de serviço está em alcançar ou exceder o 

que os consumidores esperam do serviço. 
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Com base no gap 5, os autores propuseram que a qualidade que um consumidor 

percebe num serviço é uma função da magnitude e da direção do gap entre serviço 

esperado e serviço percebido. 

 

Além dos cinco gaps e das cinco proposições apresentadas nos parágrafos 

anteriores, PZB (1985) elaboraram mais três proposições. 

 

Sexta proposição de PZB (1985): a qualidade de serviço percebida pelo consumidor 

depende do tamanho e da direção do gap 5, o qual, por sua vez, depende da 

natureza dos gaps associados com o design, o marketing e a entrega dos serviços. 

Se colocado no formato de uma função, pode-se dizer que gap 5 = f (gap 1, gap 2, 

gap 3, gap 4). 

 

Os gaps de 1 a 4 podem ser favoráveis ou desfavoráveis a partir de uma perspectiva 

de qualidade de serviço, ou seja, a magnitude e a direção de cada gap tem um 

impacto sobre a qualidade de serviço. 

 

Sétima proposição de PZB (1985): os consumidores tipicamente se baseiam em 

atributos de experiência quando avaliam a qualidade de serviço. 

 

Para chegar à sétima proposição, os autores afirmam que, independentemente da 

categoria de serviço pesquisada, os consumidores usaram basicamente os mesmos 

critérios para avaliar a qualidade de serviço. Mais ainda, os critérios usados 

enquadravam-se em dez categorias-chave, que foram chamadas de determinantes 

da qualidade de serviço19. 

 

Oitava proposição de PZB (1985): quando o serviço esperado é maior que o serviço 

percebido, a qualidade percebida fica abaixo da satisfatória e tende a ir em direção a 

uma qualidade totalmente inaceitável, com uma discrepância ampliada entre serviço 

esperado e serviço percebido. Quando o serviço esperado é igual ao serviço 

                                                
19 Os dez determinantes da qualidade de serviço a que os autores se referem são: confiabilidade, 
proatividade, competência, acesso, cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, conhecimento 
do cliente e tangíveis. Esses determinantes não serão discutidos um a um neste ponto da revisão de 
literatura porque foram revistos posteriormente por PZB (1988) e reduzidos ao número de cinco. 
Estes, sim, serão objeto de detalhamento na revisão de literatura. 
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percebido, a qualidade percebida é considerada satisfatória. E, quando o serviço 

esperado é menor do que o serviço percebido, a qualidade percebida é mais do que 

satisfatória e tende a ir em direção a uma qualidade ideal, com uma discrepância 

ampliada entre serviço esperado e serviço percebido. Aquilo que os autores 

defendem na oitava proposição também pode ser encontrado, com nomes distintos, 

nos conceitos discutidos na seção 2.4.2. 

 

Lovelock (1994) adiciona dois elementos ao modelo de PZB (1985): as percepções 

dos consumidores sobre a execução do serviço e a interpretação dada pelos 

consumidores à comunicação de marketing usada por uma organização de serviços. 

Esses dois elementos dão origem a outros dois gaps da qualidade de serviço. 

 

O gap 5 de Lovelock (1994), diferentemente do gap 5 de PZB (1985), é apresentado 

como a diferença entre as percepções dos consumidores sobre a execução do 

serviço e a execução das especificações de design/entrega do serviço. Na opinião 

do autor, os consumidores podem simplesmente não perceber a qualidade do 

serviço executado, especialmente em serviços de uso pouco freqüente como 

serviços de saúde e consultoria. O gap 6 de Lovelock (1994) é apresentado como a 

diferença entre a interpretação dada pelos consumidores à comunicação de 

marketing usada pela organização e as promessas feitas por meio da propaganda e 

outras formas de comunicação de marketing. Este gap ocorre quando os 

consumidores não compreendem bem o que um vendedor diz ou não interpretam 

corretamente a natureza de uma mensagem de propaganda, e esperam algo 

diferente do que foi realmente prometido. Por fim, o gap 7 de Lovelock (1994) 

equivale ao gap 5 de PZB (1985), isto é, a diferença entre serviço percebido e 

serviço esperado pelos consumidores. 

 

Apesar da importância de A. Parasuraman, Valerie Zeithaml e Leonard Berry para a 

literatura sobre qualidade de serviço, é curioso observar que este primeiro artigo de 

1985 parece não ter exercido grande impacto sobre outros pesquisadores, uma vez 

que não se encontram artigos relevantes de meados da década de 1980 que tenham 

como base o modelo apresentado por PZB (1985). Esse cenário começou a mudar a 

partir de 1988, quando os mesmos autores criaram uma escala para medição da 

qualidade de serviço por parte do cliente. 
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2.5.1.1 SERVQUAL 

Dando continuidade ao trabalho de 1985, PZB (1988) desenvolveram uma escala de 

múltiplos itens para medir percepções de qualidade de serviço por parte do cliente. 

Itens representando várias facetas das dez dimensões (ver n. r. 19) da qualidade de 

serviço foram gerados para formar a primeira versão da escala. Cada item foi 

colocado em duas sentenças – uma para medir as expectativas sobre organizações 

em geral de uma dada categoria de serviço e uma outra para medir as percepções 

acerca de uma organização investigada em particular. Cerca de metade dos pares 

de sentenças foram feitos com sentido positivo e o restante com sentido negativo. 

Para cada sentença, foi usada uma escala de sete pontos indo de discordo 

totalmente a concordo totalmente. A escala desenvolvida pelos autores recebeu o 

nome de SERVQUAL20. 

 

PZB (1988) usaram no primeiro estágio da coleta de dados uma amostra de 200 

indivíduos adultos em cinco categorias de serviço: manutenção e reparo de 

equipamentos domésticos, varejo bancário, telefonia de longa distância, corretagem 

de seguros e cartões de crédito. Havia 40 usuários recentes para cada categoria de 

serviço pesquisada e cada usuário precisava ter usado o serviço em questão 

durante os últimos três meses. 

 

Com os resultados do primeiro estágio da coleta de dados, PZB (1988) concluíram 

que, das dez dimensões da qualidade de serviço inicialmente descritas em PZB 

(1985), cinco permaneceram distintas. Deve-se ressaltar que PZB (1985) já 

apontavam a possibilidade de sobreposição das dimensões da qualidade de serviço 

identificadas na época. 

 

Para avaliar melhor a escala de 34 itens e suas propriedades psicométricas, PZB 

(1988) realizaram um segundo estágio de coleta de dados com quatro organizações 

conhecidas nacionalmente nos Estados Unidos: um banco, uma empresa de cartões 

de crédito, uma empresa de manutenção e reparo de equipamentos domésticos e 

uma operadora de telefonia de longa distância. Para cada organização, estabeleceu-

                                                
20 SERVQUAL: resultado da junção de duas palavras em Inglês – SERvice e QUALity. 
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se uma amostra de 200 clientes que haviam usado os serviços em questão nos 

últimos três meses. 

 

No segundo estágio de purificação da escala, os procedimentos estatísticos usados 

por PZB (1988) resultaram numa escala de 22 itens distribuídos em cinco dimensões 

da qualidade de serviço: três dimensões originais de PZB (1985) e duas novas 

dimensões, resultado da fusão de itens que representavam sete dimensões 

originais. As cinco dimensões obtidas ao final, afirmam os autores, captam todas as 

facetas das dez dimensões originais. São elas: tangíveis, confiabilidade, presteza, 

capacitação e empatia. 

 

Tangíveis 

Conjunto formado por instalações físicas, equipamentos e aparência dos recursos 

humanos da organização de serviço. Inclui: atualidade tecnológica dos 

equipamentos, apelo visual das instalações, aparência das instalações em 

conformidade com o tipo de serviço prestado e situação das roupas ou uniformes 

usados pelos funcionários. 

 

Confiabilidade 

Habilidade para desempenhar o serviço prometido de forma confiável e precisa. 

Inclui: executar tarefas dentro do tempo prometido ao cliente, resolver os problemas 

do cliente com empatia, prestar o serviço no horário prometido ao cliente, manter 

registros do cliente de forma acurada e agir de forma que o cliente possa sentir-se 

seguro. 

 

Presteza 

Vontade de ajudar os clientes e fornecer serviço imediato. Inclui: informar os clientes 

sobre quando o serviço será prestado, contar com funcionários sempre dispostos a 

oferecer auxílio imediato aos clientes, orientar os funcionários a nunca se mostrarem 

ocupados a ponto de não poderem atender os clientes imediatamente e orientar os 

funcionários a estarem sempre alerta para ajudar os clientes. 
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Capacitação 

Conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade de inspirar confiança. 

Inclui: fazer os clientes se sentirem seguros nas transações com os funcionários da 

organização, suporte dado aos funcionários para desempenharem bem o seu 

trabalho e educação/boas maneiras dos funcionários. 

 

Empatia 

Consiste no cuidado e atenção individualizada que a organização oferece aos seus 

clientes. Inclui: dar atenção pessoal aos clientes, treinar os funcionários para 

estarem atentos às necessidades dos clientes, ter os interesses dos clientes em 

lugar de destaque e oferecer horários de operação do negócio convenientes a todos 

os clientes. 

 

PZB (1988) argumentam que, ao mesmo tempo que o SERVQUAL pode ser usado 

na forma proposta para avaliar e comparar a qualidade de serviço ao longo de uma 

ampla variedade de organizações ou unidades dentro de uma organização, a 

adaptação apropriada do instrumento pode ser desejável quando apenas um serviço 

está sendo investigado. Mais especificamente, os itens em cada uma das cinco 

dimensões podem ter suas sentenças reescritas e/ou aumentadas para torná-los 

mais adequados ao contexto no qual o instrumento está sendo utilizado. 

 

No que diz respeito às aplicações do SERVQUAL, PZB (1988) afirmam que o 

instrumento foi projetado para ser aplicável a um amplo espectro de serviços. Como 

tal, fornece um “esqueleto” básico por meio do seu formato de expectativas e 

percepções que inclui sentenças para cada uma das cinco dimensões da qualidade 

de serviço. O “esqueleto”, quando necessário, pode ser adaptado ou 

complementado para atender as características ou necessidades de pesquisa 

específicas de uma organização em particular. 

 

Ainda segundo os autores, o SERVQUAL é mais útil quando usado periodicamente 

para acompanhar tendências da qualidade de serviço e quando usado em conjunto 

com outras formas de medição da qualidade de serviço. 
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Dado que respostas com boa dose de significado às sentenças de percepção 

requerem dos respondentes certo nível de conhecimento ou experiência com a 

organização sendo pesquisada, o SERVQUAL está limitado a clientes atuais ou 

antigos. Desde que reconhecida essa limitação, o instrumento pode ser utilizado 

numa variedade de aplicações. (PZB, 1988) 

 

Também segundo os autores, uma aplicação potencial do SERVQUAL é a 

determinação da importância relativa das cinco dimensões em influenciar as 

percepções globais de qualidade dos consumidores. Nos quatro negócios estudados 

pelos autores durante o segundo estágio de coleta de dados, a confiabilidade 

mostrou-se a dimensão mais crítica, seguida da capacitação. Tangíveis foi a 

dimensão mais importante no caso do banco. A empatia foi a dimensão menos 

importante nos quatro negócios. 

 

Outra possível aplicação do instrumento é a categorização dos consumidores de 

uma organização em vários segmentos de qualidade de serviço percebida (ex.: alta, 

média e baixa) de acordo com as notas dadas pelos consumidores ao longo das 

cinco dimensões do instrumento. Esses segmentos podem ser analisados em 

termos de (a) perfil demográfico, psicográfico e/ou outro qualquer; (b) importância 

relativa das cinco dimensões em influenciar percepções de qualidade de serviço; e 

(c) razões por trás das percepções relatadas. 

 

Por ter sido um marco na literatura de qualidade de serviço (URDAN, 1993; 

LOURES, 2003), o trabalho de PZB (1988) serviu e ainda serve de referência para 

outros estudos com uso do SERVQUAL, para adaptações da escala e para revisões 

dos próprios autores. Os trabalhos que ainda serão citados na revisão bibliográfica 

são uma evidência disso. 

 

Brown e Swartz (1989) realizaram um estudo com médicos e pacientes para analisar 

os gaps da qualidade de serviço oferecida por esses profissionais. Para estudar o 

tema, os autores deram um passo a mais em relação àqueles dados por PZB (1985, 

1988): além de medirem as expectativas dos pacientes e as percepções dos 

médicos acerca dessas expectativas, os autores procuraram medir as experiências 

dos pacientes e as percepções dos médicos acerca dessas experiências. Para 
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Brown e Swartz (1989), as percepções dos profissionais afetam mais diretamente o 

design e a entrega do serviço, ao passo que as percepções do consumidor 

determinam mais diretamente a avaliação do serviço. Conseqüentemente, numa 

perspectiva de marketing, ambas as partes são muito importantes e têm de ser 

consideradas para se obter um entendimento mais completo da qualidade de 

serviço. 

 

No que diz respeito aos resultados, o trabalho de Brown e Swartz (1989) mostra que 

a análise dos gaps é uma forma apropriada para identificar inconsistências entre 

percepções do fornecedor e do cliente acerca do desempenho do serviço. Cuidar 

desses gaps é uma base lógica para formular estratégias e táticas para assegurar 

expectativas e experiências consistentes, aumentando a possibilidade de satisfação 

e uma avaliação da qualidade positiva. Percepções de expectativas e experiências 

mais consistentes podem ser alcançadas de uma ou ambas as formas a seguir: (i) 

alterar comportamentos e expectativas do fornecedor do serviço, isto é, ajustar o 

próprio comportamento e as expectativas do profissional para serem consistentes 

com as expectativas dos clientes; (ii) alterar as expectativas e experiências dos 

clientes, ou seja, educar os clientes de forma que novas expectativas, consistentes 

com aquilo que o fornecedor de serviço está oferecendo, sejam desenvolvidas. 

 

Carman (1990) realizou um estudo no qual replicou e testou a bateria de perguntas 

do SERVQUAL em quatro negócios de serviços: uma clínica odontológica, um 

centro de colocação profissional de uma escola de negócios, uma loja de pneus e 

um hospital para doentes crônicos. O autor procurou responder a um conjunto de 

perguntas que têm relação com diversos aspectos do instrumento. 

 

A primeira pergunta a que Carman (1990) procura responder diz respeito ao número 

de dimensões do SERVQUAL e quão genéricas elas são. Não houve total 

coincidência entre as dimensões originais de PZB (1985) e aquelas encontradas 

pelo autor. Entretanto, Carman (1990) afirma que, em geral, a replicação da análise 

de PZB (1985) encontrou a maioria das dimensões originais. Apesar disso, o autor 

adverte para o fato de que as dimensões não sejam consideradas tão genéricas a 

ponto de os usuários da escala não adicionarem novos itens que eles acreditem ser 

necessários na equação de qualidade de um determinado serviço. 
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A segunda pergunta diz respeito a quanto pode ser mudado nas palavras das 

sentenças que compõem o SERVQUAL. Carman (1990) afirma que algum nível de 

customização das sentenças em geral é requerido. 

 

A terceira pergunta é sobre situações que incluem múltiplas funções de serviço. 

Carman (1990) afirma que a literatura sugere que as dimensões de tangíveis e 

atenção pessoal pesam mais fortemente nas percepções do cliente acerca da 

qualidade numa loja de varejo. Entretanto, no ambiente hospitalar, um daqueles 

estudados pelo autor e no qual há múltiplos encontros de serviço, os resultados 

foram diferentes daqueles obtidos em outros serviços. Na pesquisa levada a efeito 

pelo autor, a dimensão tangíveis, por exemplo, decompõe-se em três subdimensões 

à medida que as várias funções ou experiências de serviço do hospital tornam-se os 

atributos da qualidade. 

 

A quarta pergunta é sobre a necessidade de se analisarem diferenças entre 

expectativas e percepções. Carman (1990) afirma que, do ponto de vista teórico, as 

expectativas deveriam diferir entre ambientes de serviços: por exemplo, um 

consumidor não espera encontrar o ambiente de um restaurante refinado num 

negócio de entrega de pizzas. Conseqüentemente, é razoável esperar que 

percepções de qualidade sejam influenciadas por expectativas. O autor afirma, 

entretanto, que no trabalho de PZB (1988) todas as crenças dos respondentes foram 

inteiramente ex post. Na opinião do autor, essas respostas sobre expectativas 

podem ser de pouco valor. Carman (1990) faz ainda uma observação quanto à 

praticidade de se aplicar aos clientes uma bateria de perguntas sobre expectativas e 

outra sobre percepções no ambiente de uma loja de varejo, por exemplo. Em suma, 

Carman (1990) considera que as expectativas são importantes, uma vez que as 

organizações de serviço precisam descobrir o que os clientes esperam. Considera, 

entretanto, que a bateria de perguntas sobre expectativas não precisa ser aplicada 

sempre que o instrumento for utilizado. 

 

A quinta pergunta, que tem relação com a anterior, diz respeito ao momento que a 

informação sobre expectativas deve ser obtida. Carman (1990) argumenta que as 

conclusões da pergunta anterior apresentam um dilema: as expectativas são 
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importantes para determinar a satisfação; a unidade de análise é o indivíduo, então 

é desejável se analisarem expectativas e percepções individualmente; ainda assim, 

é operacionalmente difícil seguir o procedimento de PZB (1988) para se coletarem e 

analisarem esses dados. O autor apresenta duas soluções para o dilema. A primeira 

seria coletar os dados da diferença percepções – expectativas diretamente em vez 

de se fazerem perguntas sobre cada uma separadamente. Essa técnica poderia ser 

útil quando as normas para expectativas estão bem formuladas na mente do 

respondente com base em experiências com serviços similares. A segunda seria 

determinar quanta experiência anterior o respondente tem com o serviço antes de 

responder à bateria de perguntas sobre expectativas. Se muitos clientes de primeira 

viagem usarem o serviço, como aconteceu no caso do hospital na pesquisa do 

autor, as expectativas não estarão bem formadas e a organização pode determinar 

quão realistas as expectativas desses novos clientes podem ser. Em qualquer uma 

das duas situações, Carman (1990) recomenda que as organizações usuárias do 

SERVQUAL coletem informação sobre familiaridade com o serviço na hora em que a 

informação sobre expectativas for coletada: pesquisas do autor na época sugerem 

que as expectativas mudam com a familiaridade. 

 

Mangold e Babakus (1990) desenvolveram um sistema de monitoramento da 

qualidade de serviço que tem o SERVQUAL como base e aplicaram-no numa 

organização de serviços de saúde, mais especificamente um hospital. As perguntas 

elaboradas pelos autores diziam respeito às expectativas e percepções dos 

pacientes, bem como às expectativas e percepções dos funcionários da 

organização. 

 

Com base em sua pesquisa de campo, Mangold e Babakus (1990) afirmam que os 

funcionários que produzem e entregam o serviço influenciam enormemente o nível 

global de qualidade de serviço percebida. Conseqüentemente, tomadores de 

decisão que desejem maximizar a qualidade de serviço devem querer inputs tanto 

de funcionários quanto de consumidores. Duas implicações discutidas pelos autores 

estão diretamente relacionadas com essas afirmações. Primeira: quando as 

expectativas dos funcionários são menores do que as expectativas dos clientes, o 

nível global de satisfação dos clientes tende a ser afetado negativamente. Segunda: 

um alto grau de autocriticismo também pode levar as percepções dos funcionários 
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acerca da qualidade de serviço a serem piores do que as percepções dos clientes. 

Esse criticismo pode ter um efeito positivo na medida em que resulte em maior 

aderência a padrões de qualidade de serviço. Entretanto, dado que baixas 

percepções acerca da qualidade de serviço podem resultar em moral baixo e 

comunicações boca-a-boca desfavoráveis, a educação21 do funcionário deve 

assumir um caráter prioritário. 

 

PBZ (1991a) fizeram um refinamento do SERVQUAL com base numa pesquisa com 

três tipos de serviços: reparos telefônicos, varejo bancário e seguros. Foram 

pesquisadas cinco organizações norte-americanas: dois bancos, duas companhias 

de seguros e uma companhia telefônica. 

 

Houve dois refinamentos principais feitos por PBZ (1991a). O primeiro foi a troca de 

um verbo22 usado na bateria de perguntas sobre expectativas que vinha distorcendo 

os resultados de pesquisas anteriores. O segundo foi a eliminação de sentenças em 

formato negativo, consideradas pelos autores algo que poderia contribuir para 

confundir os pesquisados. Os resultados estatísticos apresentados pelos autores 

indicam que tais refinamentos melhoraram a coesão dos itens em cada dimensão. 

 

Também houve três conclusões-chave a partir da reavaliação das propriedades 

psicométricas do SERVQUAL: (i) tangíveis, que era unidimensional na escala 

original, divide-se em duas subdimensões na escala revisada – uma que diz respeito 

a instalações físicas e equipamentos e outra a funcionários e materiais de 

comunicação; (ii) o grau de sobreposição entre as dimensões é mais alto na escala 

revisada; (iii) presteza e capacitação são virtualmente indistintas nas soluções de 

cinco fatores, porém elas realmente parecem distintas nas soluções de seis fatores. 

Estas duas últimas conclusões sugerem que, enquanto a sobreposição 

interdimensional no SERVQUAL refinado é mais alta do que na escala original, o 

refinamento ainda reflete a estrutura básica de cinco dimensões da escala original. 

 

                                                
21 No original é utilizado o termo education. Ocorre que educação aqui diz respeito ao treinamento do 
funcionário e à comunicação que ele recebe da organização. 
22 No original refere-se à troca do verbo auxiliar should por will. 
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PBZ (1991a) fazem uma comparação entre sua pesquisa e outras quatro23 

realizadas na época com o uso do SERVQUAL. Essas cinco pesquisas analisaram 

negócios de serviços tão distintos quanto uma companhia telefônica, duas 

companhias de seguros, dois bancos de varejo, uma empresa de fornecimento de 

gás e eletricidade, uma transportadora de veículos automotores, uma clínica 

dentária, um centro de colocação profissional de uma escola de negócios, uma loja 

de pneus, um hospital e quatro tipos de lojas de varejo. 

 

Mesmo levando em consideração a diversidade de negócios de serviços presentes 

nas cinco pesquisas citadas no parágrafo anterior, os formatos e os resultados foram 

importantes para reforçar a aplicabilidade e a capacidade de generalização do 

SERVQUAL. Com base na tabela de comparação das pesquisas montada por PBZ 

(1991a), pode-se concluir que: 

- o formato do questionário nos cinco estudos foi similar àquele desenvolvido 

por PZB (1988); 

- não houve grandes mudanças na linguagem usada no questionário, exceto 

por aquelas já discutidas por PBZ (1991a) e por itens considerados 

específicos ao tipo de transação na pesquisa de Carman (1990); 

- em três das cinco pesquisas, os 22 itens da escala original foram mantidos. 

No estudo de Carman (1990), esse número foi de 10 a 17 de acordo com o 

tipo de serviço pesquisado. Na pesquisa de PBZ (1991a), 20 itens da escala 

original foram mantidos, havendo a reposição de dois itens da escala original 

por dois novos itens; 

- o número de dimensões da qualidade de serviço resultante foi de cinco em 

três estudos, entre seis e oito no estudo de Carman (1990) e pouco claro 

numa estrutura de fatores com cinco dimensões na pesquisa de Babakus e 

Boller (1992). Estes últimos consideraram uma alternativa bidimensional – 

                                                
23 BABAKUS, E.; BOLLER, G. W. An empirical assessment of the SERVQUAL scale. Journal of 
Business Research, New York, v. 24, n. 3, p. 253-268, May 1992. Embora pareça estranho citar um 
trabalho de 1992 num artigo de 1991, nas referências PZB citam o trabalho de Babakus e Boller 
como ainda a ser publicado. Daí a diferença de datas. 
BRENSINGER, R. P.; LAMBERT, D. M. Can the SERVQUAL scale be generalized to business-to-
business services? In: Knowledge development in marketing. AMA’s Summer Educators’ 
Conference Proceedings, 1990. 
CARMAN, J. M. Consumer perceptions of service quality: an assessment of the SERVQUAL 
dimensions. Journal of Retailing, Greenwich, v. 66, n. 1, p. 33-55, Spring 1990. 
FINN, D. W.; LAMB, C. W. An evaluation of the SERVQUAL scales in a retailing setting. In: Advances 
in consumer research, v. 18, 1991. 
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uma representando as sentenças colocadas em formato negativo e outra 

representando as sentenças colocadas em formato positivo – como a solução 

mais viável. Ainda assim, deve-se considerar que o trabalho de PBZ (1991a) 

dá uma resposta à alternativa bidimensional ao eliminar as sentenças 

colocadas em formato negativo. 

 

PBZ (1991a) consideram que as descobertas coletivas obtidas com as cinco 

pesquisas dão suporte à confiabilidade e à validade preditiva/concorrente do 

SERVQUAL em cinco dimensões. A utilidade dos scores de expectativas 

permaneceu sem solução na análise dos autores. 

 

Ainda no que diz respeito à discussão dos gaps percepções – expectativas, PBZ 

(1991a) argumentam que, do ponto de vista prático, enquanto as duas partes da 

escala podem parecer repetitivas para alguns respondentes e de fato aumentam o 

tamanho do questionário, os autores não tiveram problemas com os respondentes 

com a compreensão da distinção entre as duas partes da escala. Mais ainda, os 

gestores das empresas em que esses autores realizaram pesquisas utilizando o 

SERVQUAL consideram o formato dos gaps de grande valor diagnóstico. 

 

Em seu trabalho original de desenvolvimento da escala (PZB, 1988), os autores 

afirmam que o SERVQUAL é um instrumento genérico com boa confiabilidade e 

validade, além de uma ampla aplicabilidade. Após refinar e reavaliar a escala, PBZ 

(1991a) afirmam continuar convencidos de sua utilidade. Além disso, os autores 

asseguram que as dimensões e os itens do SERVQUAL representam critérios de 

avaliação centrais que transcendem empresas e setores específicos. 

 

Itens referentes a contextos específicos podem ser usados para complementar o 

SERVQUAL. Entretanto, os novos itens deveriam ser similares em forma aos itens 

existentes do SERVQUAL, isto é, deveriam ser gerais em vez de específicos de uma 

dada transação. Mais ainda, cada novo item, baseado em seu conteúdo, deveria ser 

classificado de acordo com a dimensão mais apropriada do SERVQUAL para 

facilitar o cômputo do gap score médio para cada dimensão. (PBZ, 1991a) 
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Bolton e Drew (1991) realizaram uma pesquisa com usuários de serviços de 

telefonia que, segundo os autores, apresentava duas grandes diferenças em relação 

ao SERVQUAL. Primeira: os itens da pesquisa foram esquematizados 

especificamente para o setor de telecomunicações, em vez de genericamente como 

no SERVQUAL. Segunda: a pesquisa não mediu expectativas relacionadas com as 

dimensões da qualidade de serviço. Entretanto, o levantamento trouxe à tona 

medidas diretas de desconfirmação. Essas medidas de desconfirmação foram 

obtidas por meio da comparação entre desempenho percebido e desempenho 

antecipado. Este último seria fruto do uso contínuo que os consumidores fazem dos 

serviços de telefonia. 

 

Vale notar que, apesar de não terem medido expectativas relativas às dimensões da 

qualidade de serviço, Bolton e Drew (1991) afirmam que um determinante-chave da 

qualidade de serviço global é a desconfirmação. Para clientes residenciais de 

telefonia, a qualidade de serviço percebida depende da desconfirmação gerada por 

mudanças percebidas no serviço existente ou pela troca do fornecedor do serviço, 

dada a característica de serviço de uso contínuo, descrita no parágrafo anterior. 

 

Embora não tenham usado diretamente o SERVQUAL em sua pesquisa com 

executivos de bancos de varejo, Roth e Van Der Velde (1991) identificaram 10 

armas competitivas ou fatores críticos de sucesso nessas organizações: serviço 

cortês, serviço consistente, ampliação dos relacionamentos com o consumidor, 

informação acurada, informação dada no tempo certo, processamento bancário 

eficiente, precificação adequada dos serviços, serviços de alto valor, serviço 

conveniente e serviços altamente personalizados. 

 

Esses 10 fatores críticos de sucesso identificados por Roth e Van Der Velde (1991) 

poderiam ser facilmente enquadrados nas dimensões da qualidade de serviço 

presentes no SERVQUAL, especialmente confiabilidade, empatia, capacitação e 

presteza. Os autores também identificaram nessa pesquisa as fraquezas dos bancos 

como o tamanho do gap entre as capacidades atuais e aquelas requeridas para 

competir num período de cinco anos. 
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Babakus e Boller (1992) realizaram uma pesquisa com clientes de uma empresa de 

fornecimento de energia elétrica e gás cujo objetivo era o de avaliar empiricamente o 

SERVQUAL. 

 

Com relação à confiabilidade do instrumento, Babakus e Boller (1992) consideraram 

que os resultados obtidos eram consistentes com aqueles descritos por PZB (1988). 

 

A dimensionalidade do SERVQUAL proposta por PZB (1988) foi considerada 

problemática por Babakus e Boller (1992). Segundo estes, o uso de sentenças 

positivas e negativas no instrumento pode ser responsável por produzir fatores que 

são meros artefatos do método mais do que dimensões da qualidade de serviço 

carregadas de significado. Os autores avaliam ainda que a direção ou o sentido das 

palavras – sentenças com sentido positivo e negativo – geram problemas de 

qualidade nos dados coletados. Babakus e Boller (1992) sugerem que a 

dimensionalidade do constructo pode ser uma função do tipo de serviço sob 

investigação. De fato, ignorados os efeitos das sentenças, o SERVQUAL revelou-se 

unidimensional na pesquisa realizada pelos autores. 

 

Embora pertinentes à discussão acerca do SERVQUAL, é preciso chamar a atenção 

para o fato de que Babakus e Boller (1992) parecem ter desenvolvido as críticas de 

seu trabalho com base na primeira versão do SERVQUAL desenvolvida por PZB 

(1988), uma vez que, por ocasião de um processo de refinamento, PBZ (1991a) 

eliminaram do instrumento as sentenças com sentido negativo justamente por 

considerarem que poderiam confundir os indivíduos pesquisados. 

 

Uma terceira questão analisada por Babakus e Boller (1992) diz respeito aos scores 

de diferença entre qualidade percebida e expectativas. Os autores argumentam que 

essa diferença tende a ser dominada pela qualidade percebida. Isto ocorreria 

porque, ao responderem ao mesmo tempo “o que é desejável” e “quanto está 

presente agora”, as pessoas raramente dariam uma nota menor ao primeiro item do 

que ao segundo. 
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Cronin e Taylor (1992) defendem perante a comunidade científica uma forma 

diferente de medição da qualidade de serviço, baseada apenas no desempenho e 

não na diferença entre desempenho e expectativas. 

 

No que diz respeito à operacionalização da qualidade de serviço, Cronin e Taylor 

(1992) avaliam que os 22 itens de desempenho do SERVQUAL definem 

adequadamente o domínio da qualidade de serviço e usam os mesmos itens para 

examinar a alternativa proposta (SERVPERF24) numa pesquisa realizada com oito 

empresas em quatro setores de serviços: bancário, controle de pragas, lavagem a 

seco e fast food. 

 

Com relação à dimensionalidade, os resultados de Cronin e Taylor (1992) indicam 

que a estrutura de cinco fatores proposta por PZB (1988) para o SERVQUAL não se 

confirmou em nenhuma das amostras pesquisadas. Dado que a estrutura de cinco 

fatores não foi confirmada, Cronin e Taylor (1992) decidiram avaliar a 

unidimensionalidade dos 22 itens e chegaram à conclusão de que ambas as escalas 

(SERVQUAL e SERVPERF) podem ser tratadas como unidimensionais. 

 

Ainda na discussão dos resultados de sua pesquisa, Cronin e Taylor (1992) afirmam 

que o SERVQUAL está baseado num paradigma de satisfação e não num modelo 

de atitude. Os autores afirmam também que o peso da evidência empírica dá 

suporte ao uso de medidas de qualidade de serviço baseadas apenas em 

desempenho. 

 

Há também duas conclusões relevantes no trabalho de Cronin e Taylor (1992). A 

primeira está em que a qualidade de serviço é um antecedente da satisfação do 

consumidor, e a satisfação do consumidor exerce uma influência mais forte sobre 

intenções de compra do que a qualidade de serviço. Como conseqüência, os 

gestores precisam enfatizar programas de satisfação total do consumidor em vez de 

estratégias centradas somente na qualidade de serviço. A segunda está em que os 

itens da escala que definem a qualidade de serviço podem ser diferentes para 

setores de atividade distintos: serviços de alto envolvimento, tais como aqueles 

                                                
24 SERVPERF: resultado da junção de duas palavras em Inglês – SERvice e PERFormance. 
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prestados por hospitais, talvez tenham definições de qualidade de serviço diferentes 

daquelas de serviços de baixo envolvimento, tais como restaurantes fast food ou 

lavagem de roupa a seco. Portanto os gestores devem considerar as dimensões 

individuais da qualidade de serviço ao fazerem comparações entre setores de 

atividade distintos. 

 

Headley e Miller (1993) realizaram uma pesquisa com o objetivo de examinar a 

escala SERVQUAL num tipo de serviço diferente daqueles pesquisados por PZB 

(1988). Para capturar o que os autores chamam de verdadeira expectativa de 

serviço, respondentes potenciais foram procurados antes de uma consulta 

programada num centro médico de multiespecialidades. Após o contato com o 

fornecedor de serviço, percepções pós-encontro dos respondentes foram coletadas 

e comparadas com os scores de expectativas pré-encontro para os 22 itens da 

escala. 

 

Quanto à estrutura dimensional, os resultados de Headley e Miller (1993) mostraram 

que a solução mais adequada tinha seis fatores: dependabilidade, empatia, 

confiabilidade, presteza, tangíveis e apresentação. Dependabilidade e apresentação 

não fazem parte das cinco dimensões da qualidade de serviço de PZB (1988). 

Segundo os autores, embora essa estrutura de seis fatores não seja inteiramente 

consistente com a estrutura dimensional descrita pelos criadores da escala (PZB, 

1988), há similaridades. E isso sugere que basear a medição da qualidade de 

serviço sobre o SERVQUAL é apropriado para a área de serviços médicos, porém 

devem-se observar atentamente situações únicas que requeiram adaptações. 

 

Ainda segundo Headley e Miller (1993), medições pré-encontro e pós-encontro 

podem destacar áreas específicas que precisem de intervenção gerencial. De um 

ponto de vista prático, porém, os autores consideram que o uso dessas duas 

medidas num ambiente de serviços médicos é extremamente difícil de ser 

implementado: somente algumas poucas situações únicas permitiriam ao cliente 

potencial de um serviço médico ser identificado anteriormente a um encontro de 

serviço com um grau de certeza suficiente para permitir um levantamento de suas 

expectativas. 
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Teas (1993), em referência a PBZ25, considera que o componente de expectativa 

revisada não elimina totalmente a questão da ambigüidade da seção de expectativas 

do SERVQUAL. Segundo o autor, a expectativa revisada requer que o respondente 

concentre-se em “empresas que entregariam excelente qualidade” e se 

características específicas são “essenciais” para um excelente serviço. Para Teas 

(1993), definir a expectativa revisada do SERVQUAL dessa forma sugere que um 

alto desempenho em atributos essenciais – altos scores de expectativa revisada – 

reflete uma qualidade mais baixa do que alto desempenho em atributos menos 

essenciais – baixos scores de expectativa revisada. 

 

Teas (1993) considera que a revisão da literatura na época e os resultados dos 

testes empíricos realizados por ele indicam que não está claro o que o conceito de 

expectativas do SERVQUAL representa. 

 

PZB (1994) publicaram um artigo em resposta às preocupações levantadas por 

Cronin e Taylor (1992) e por Teas (1993) acerca do SERVQUAL e da especificação 

de percepções menos expectativas utilizada para operacionalizar a qualidade de 

serviço. 

 

Na resposta a Cronin e Taylor (1992), PZB (1994) enfatizam que sua pesquisa dá 

suporte à definição da qualidade de serviço como a discrepância entre as 

expectativas e as percepções dos consumidores. 

 

Com relação à dimensionalidade da qualidade de serviço, PZB (1994) argumentam 

que, embora tenham afirmado em trabalhos anteriores que o SERVQUAL é 

composto de cinco dimensões distintas, eles também apontaram que os fatores 

representativos dessas dimensões estão intercorrelacionados e, conseqüentemente, 

sobrepõem-se em algum grau. 

 

                                                
25 PARASURAMAN, A.; BERRY, L. L.; ZEITHAML, V. A. An empirical examination of relationships in 
an extended service quality model. Cambridge: Marketing Science Institute, 1990. 
Ao citar este trabalho, Teas (1993) refere-se à troca do verbo auxiliar should por would na seção de 
expectativas do SERVQUAL. Esta, entretanto, parece ser uma referência ultrapassada, uma vez que 
a escala revisada publicada por PBZ (1991a) trata da troca de should por will. 
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PZB (1994) afirmam ainda que, embora a prática de medir apenas percepções seja 

amplamente utilizada, tal prática não necessariamente significa que medidas 

baseadas apenas em desempenho sejam superiores a medidas baseadas na 

desconfirmação. Para os autores, medições de qualidade de serviço que incorporam 

expectativas fornecem informação mais completa do que aquelas cujo foco está 

apenas em percepções. 

 

Na resposta a Teas (1993), PZB (1994) argumentam que a especificação de 

percepções – expectativas é um problema apenas para certos tipos de atributos sob 

certas condições. Essa especificação é significativa se o atributo de serviço sendo 

avaliado for um atributo vetorial, isto é, um atributo sobre o qual o ponto ideal do 

consumidor está num nível infinito. Com atributos vetoriais, um desempenho mais 

alto é sempre melhor (ex.: velocidade da fila do caixa num supermercado). A 

especificação percepções – expectativas pode ser problema quando um dado 

atributo for um de ponto ideal clássico, isto é, um atributo sobre o qual o ponto ideal 

do consumidor está num nível finito e, conseqüentemente, o desempenho acima 

desse ponto traz desconforto ao consumidor (ex.: um exagero no grau de 

amabilidade ou simpatia do vendedor numa loja de varejo). 

 

Teas (1994), em resposta a PZB (1994), argumenta que o modelo de percepções – 

expectativas do SERVQUAL é problemático sob certas condições. Ainda de acordo 

com o autor, a simples existência do problema é suficiente para desafiar a 

especificação original. 

 

Em suas conclusões, Teas (1994) afirma que os modelos especificados por ele 

anteriormente (TEAS, 1993) podem ser úteis no desenvolvimento de uma 

perspectiva integrada de qualidade. Por integrada, o autor quer dizer uma 

perspectiva que leve em conta bens físicos e serviços. 

 

Também em resposta a PZB (1994), Cronin e Taylor (1994) publicaram um artigo 

ratificando sua defesa da idéia de que a qualidade de serviço deve ser uma medida 

de desempenho apenas. Para os autores, a literatura emergente na época oferecia 

amplo respaldo ao paradigma emergente baseado em desempenho apenas em 

comparação ao paradigma do SERVQUAL, baseado na desconfirmação. 
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Sobre a afirmação de PZB (1994) de que medidas baseadas na desconfirmação 

fornecem informação mais completa do que medidas baseadas em desempenho 

apenas, Cronin e Taylor (1994) argumentam que as medidas baseadas em 

desempenho capturadas pelo SERVPERF podem fornecer um índice longitudinal de 

percepções acerca da qualidade de serviço de uma organização. Em outras 

palavras, o SERVPERF pode abastecer os gestores com um score de qualidade de 

serviço global que pode ser decomposto em relação ao tempo e a subgrupos de 

consumidores específicos. 

 

A partir de uma revisão da literatura de serviços de saúde, Taylor e Cronin (1994) 

afirmam que a medição tanto da qualidade de serviço quanto da satisfação do 

paciente vinham sendo avaliadas com base no mesmo paradigma da 

desconfirmação de expectativas, em boa medida por meio do SERVQUAL. A 

confusão desses dois constructos, segundo os autores, parece produzir limitações 

desnecessárias sobre as práticas de tomada de decisão estratégica de organizações 

de serviços de saúde. Isto é, estratégias de marketing que tratam tanto dos 

julgamentos de curto prazo de satisfação do consumidor quanto das atitudes de 

longo prazo em relação à qualidade de serviço parecem mais propensas a alcançar 

o sucesso do que aquelas que põem foco sobre uma ou outra apenas. 

 

Taylor e Cronin (1994) testaram, por meio de dois estudos, um modelo para avaliar a 

relação entre satisfação do paciente e qualidade de serviço. Na discussão do 

trabalho, os autores afirmam que as expectativas falham em demonstrar uma 

relação direta consistente com a satisfação do paciente ou com a desconfirmação. 

Os autores afirmam também que seus resultados dão suporte à sugestão de 

Carman (1990) de que, embora seja necessário apurar periodicamente as 

expectativas do consumidor para serem usadas como medidas básicas em tomadas 

de decisão estratégica, tais medidas não são necessárias num esforço freqüente de 

coleta de dados. 

 

Como parte de seu trabalho, apresentado com mais detalhes na seção 2.5.2 da 

revisão da literatura, Hagy (2001) avaliou a confiabilidade e a dimensionalidade do 

SERVQUAL no contexto do programa de moradia de uma instituição de ensino 
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superior sem fins lucrativos. Os resultados obtidos pelo autor mostram que o 

SERVQUAL forma uma escala coesa, o que confirma a confiabilidade do 

instrumento. Com relação à dimensionalidade, embora uma das quatro hipóteses 

testadas pelo autor não tenha sido confirmada, o conjunto dos resultados obtidos 

confirma a dimensionalidade original do SERVQUAL com cinco dimensões da 

qualidade de serviço. 

 

Masano (2006) argumenta que até hoje as abordagens – SERVQUAL e SERVPERF 

– propostas por PZB (1988), PBZ (1991a) e Cronin e Taylor (1992) firmaram-se 

como as mais utilizadas e citadas na literatura de qualidade de serviço. 

 

Masano (2006) realizou um estudo com o objetivo não só de mensurar as 

expectativas e percepções de clientes do mercado bancário de pessoas físicas de 

alta renda na cidade de São Paulo, como também de compreender que atributos 

associados à prestação de serviços bancários são considerados de maior relevância 

na composição da satisfação e da lealdade desses consumidores. A importância do 

estudo para esta seção da revisão da literatura é o fato de a autora ter usado tanto o 

SERVQUAL quanto o SERVPERF na medição da qualidade de serviço. Esse 

procedimento tornou possível uma comparação dos resultados obtidos com o uso de 

cada escala. Dentre as quatro medidas de qualidade de serviço feitas pela autora, a 

que apresentou melhor resultado foi a escala SERVPERF operacionalizada por meio 

da média simples de todos os atributos de percepção manifestados pelos clientes. 

 

Outro resultado importante do trabalho de Masano (2006) é a descoberta de que 

aspectos de credibilidade, segurança e confiabilidade destacaram-se como os 

atributos de mais altas expectativas e mais altas percepções entre os clientes 

pesquisados. Credibilidade da instituição, transações bancárias livres de erros e 

internet banking são aspectos que aparecem em ambas as medições. 
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2.5.2 Modelo estendido de qualidade de serviço 

ZBP (1988), com base no modelo conceitual de qualidade de serviço de PZB (1985), 

realizaram um novo estudo cujo objetivo era o de identificar um conjunto 

razoavelmente exaustivo de fatores que afetam a magnitude e a direção dos quatro 

gaps da qualidade de serviço que ocupam a porção do modelo destinada à 

organização e apresentados na seção 2.5.1. 

 

A qualidade de serviço percebida é definida como a diferença entre as expectativas 

e as percepções do consumidor (PZB, 1985). Essa diferença, por sua vez, depende 

do tamanho e da direção dos quatro gaps da qualidade de serviço referidos no 

parágrafo anterior. 

 

ZBP (1988) dividiram seu estudo exploratório em três etapas. Na primeira foram 

desenvolvidas entrevistas em profundidade com três ou quatro executivos em cada 

uma de quatro organizações de serviço conhecidas nacionalmente nos Estados 

Unidos: um banco, uma empresa de intermediação26, uma empresa de manutenção 

e reparo e uma empresa de cartões de crédito. Esses executivos foram argüídos 

sobre um amplo leque de questões relativas à qualidade de serviço, tais como 

expectativas do consumidor quanto à qualidade de serviço, que medidas eles 

tomavam para controlar ou melhorar a qualidade e que problemas eles enfrentavam 

para prestar serviços de alta qualidade. Na segunda etapa, os autores realizaram 

um estudo de caso detalhado num banco. Gerentes e funcionários de vários níveis 

foram entrevistados individualmente e em focus groups. Na terceira etapa do estudo 

foi realizada uma entrevista em grupo com 11 gestores de nível sênior oriundos de 

seis organizações de serviço conhecidas nacionalmente nos Estados Unidos: dois 

bancos, duas empresas de seguro e duas companhias telefônicas. Os autores 

apresentaram a esses 11 executivos o referencial teórico, explicaram os quatro gaps 

e questionaram os gestores acerca dos fatores responsáveis pelos gaps em suas 

organizações. Listas de fatores derivados das duas primeiras etapas foram 

                                                
26 No original é utilizado o termo brokerage house. Uma vez que broker designa um intermediário, que 
pode ser um corretor de ações, um corretor de seguros etc., optou-se por usar este termo num 
sentido genérico. Não foram observadas ao longo do artigo explicações que pudessem dar detalhes 
sobre o tipo de intermediário a que os autores se referem. 
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apresentadas e discutidas. Os gestores ampliaram essas listas e avaliaram os 

fatores com base na experiência dos seus setores e das suas organizações. 

 

Após essas três etapas, ZBP (1988) uniram os insights do estudo exploratório à 

literatura de marketing e comportamento organizacional para propor os principais 

constructos teóricos e variáveis específicas associadas com os quatro gaps da 

qualidade de serviço que podem ser usados para operacionalizar os constructos. As 

descobertas dos autores são apresentadas nos quatro quadros a seguir e na 

discussão que acompanha cada um deles. 

 

QUADRO 2 – GAP 1 DA GESTÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 

CONSTRUCTOS TEÓRICOS VARIÁVEIS ESPECÍFICAS 
Orientação para pesquisa de marketing Montante de pesquisa de marketing 

Utilização da pesquisa de marketing 
Grau em que a pesquisa de marketing está 
focada em questões sobre a qualidade de 
serviço 
Importância da interação direta entre gestores e 
consumidores 

Comunicação ascendente Importância da comunicação do funcionário para 
o gestor 
Até que ponto os inputs do pessoal de contato é 
levado em consideração 
Qualidade do contato entre gestores que 
ocupam altas posições e pessoal de contato 

Níveis de gerência Número de níveis entre pessoal de contato com 
o consumidor e gestores que ocupam altas 
posições  

FONTE: ZEITHAML, V.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. Communication and control processes in 
the delivery of service quality. Journal of Marketing, Chicago, v. 52, n. 2, p. 38, Apr. 1988. 
 

Orientação para pesquisa de marketing 

Dado que a pesquisa de marketing é um fator-chave para compreender as 

expectativas e percepções do consumidor de serviços, o tamanho do gap 1 deve 

depender fortemente do montante de pesquisa de marketing realizado pela 

organização. Entretanto, apenas fazer pesquisa de marketing não é suficiente; 

outras variáveis importantes incluem a utilização de fato dos dados oriundos da 

pesquisa de marketing pelos gestores e o grau em que a pesquisa de marketing está 

voltada para questões sobre a qualidade de serviço. Outro fator que influencia a 

orientação para a pesquisa de marketing é até que ponto os gestores que ocupam 

altas posições interagem diretamente com os consumidores, experimentando o 

processo de prestação do serviço. 
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Comunicação ascendente 

A compreensão do consumidor por parte dos gestores que ocupam altas posições 

na organização pode depender em muito do montante e do tipo de comunicação 

recebida do pessoal de contato, além daquela recebida de pessoal externo à 

organização (ex.: varejistas) que representam a organização e seus serviços. A 

comunicação ascendente é fonte de informação sobre as atividades e o 

desempenho da organização para os gestores de nível mais alto. Tipos específicos 

de comunicação que podem ser mais relevantes são formais (ex.: relatórios de 

problemas na prestação do serviço, relatórios de desempenho do pessoal de contato 

e informações financeiras e contábeis que sinalizam desempenho superior ou 

inferior) e informais (ex.: discussões entre pessoal de contato e gestores de níveis 

mais altos). Outra faceta importante da comunicação ascendente é a sua qualidade 

ou eficácia, que, por sua vez, depende do meio em que ela ocorre: a comunicação 

cara-a-cara é considerada mais eficaz do que a comunicação escrita porque utiliza 

vários elementos (verbais, visuais e gestuais) ao mesmo tempo, permitindo melhor 

compreensão da mensagem, especialmente quando esta é difícil ou ambígua. 

 

Níveis de gerência 

Os níveis de gerência existentes na organização inibem a comunicação e a 

compreensão porque eles colocam barreiras entre os emissores e os receptores das 

mensagens. Como conseqüência, quanto maior o número de níveis entre o pessoal 

de contato e os gestores de alto nível, maior tende a ser o gap 1. 

 

Os componentes do gap 1 deram origem à seguinte proposição de ZBP (1988): o 

tamanho do gap 1 está relacionado (a) negativamente com a importância da 

orientação para pesquisa de marketing, (b) negativamente com o montante e com a 

qualidade da comunicação ascendente e (c) positivamente com o número de níveis 

de gerência. 
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QUADRO 3 – GAP 2 DA GESTÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 

CONSTRUCTOS TEÓRICOS VARIÁVEIS ESPECÍFICAS 
Comprometimento da administração com a 
qualidade de serviço 

Comprometimento de recursos para a qualidade 
Existência de programas internos de qualidade 
Percepções do reconhecimento da gerência para 
o compromisso da qualidade 

Estabelecimento de objetivos Existência de um processo formal para o 
estabelecimento de objetivos de qualidade de 
serviço 

Padronização de tarefas Uso de tecnologias hard e soft para padronizar 
operações 

Percepção da capacidade de implantação Capacidades/sistemas para atender as 
especificações 
Até que ponto os gestores acreditam que as 
expectativas do consumidor podem ser 
atendidas 

FONTE: ZEITHAML, V.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. Communication and control processes in 
the delivery of service quality. Journal of Marketing, Chicago, v. 52, n. 2, p. 39, Apr. 1988. 
 

Comprometimento da administração com a qualidade de serviço 

Objetivos organizacionais como redução de custos e ganhos de curto prazo têm 

resultados mais facilmente medidos e acompanhados, o que pode levar os gestores 

a deixarem o comprometimento com a qualidade de serviço em segundo plano. 

Variáveis específicas relativas ao comprometimento da gestão com a qualidade de 

serviço incluem a proporção de recursos destinados à qualidade de serviço em 

comparação com aqueles destinados a outros objetivos, a existência de um 

programa interno de qualidade e até que ponto os gestores acreditam que suas 

tentativas de melhorar a qualidade de serviço serão reconhecidas e recompensadas 

pela organização. 

 

Estabelecimento de objetivos 

Organizações bem-sucedidas na entrega de alta qualidade de serviço destacam-se 

por estabelecer objetivos formais relacionados com a qualidade de serviço. 

 

O desenvolvimento de objetivos de serviço envolve a definição da qualidade de 

serviço sob formas que permitam aos fornecedores de serviço entender o que a 

administração deseja entregar. 
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Padronização de tarefas 

A pesquisa dos autores sugere que a tecnologia de uma organização pode servir 

para padronizar e regular o comportamento dos funcionários. Se as tarefas são 

rotineiras, regras específicas e padrões podem ser estabelecidos e executados 

eficazmente. Se, porém, os serviços são customizados, padrões específicos são 

difíceis de serem estabelecidos. Mesmo em serviços altamente customizados, 

entretanto, alguns aspectos podem ser padronizados: médicos e dentistas, por 

exemplo, podem padronizar aspectos não técnicos do serviço, tais como a recepção 

dos pacientes e o processo de pagamento. 

 

Percepção da capacidade de implantação 

O tamanho do gap 2 da qualidade de serviço é afetado pelo quanto os gestores 

percebem ser possível atender as expectativas do consumidor. Os sistemas e as 

capacidades organizacionais existentes para atender as expectativas do consumidor 

constituem outras variáveis específicas da percepção da capacidade de 

implantação. 

 

Os componentes do gap 2 deram origem à seguinte proposição de ZBP (1988): o 

tamanho do gap 2 está relacionado negativamente (a) com o comprometimento da 

administração com a qualidade de serviço, (b) com o estabelecimento de objetivos 

relacionados à qualidade de serviço, (c) com a padronização de tarefas e (d) com a 

percepção da capacidade de atender as expectativas do consumidor. 
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QUADRO 4 – GAP 3 DA GESTÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 

CONSTRUCTOS TEÓRICOS VARIÁVEIS ESPECÍFICAS 
Trabalho em equipe Até que ponto os funcionários vêem outros 

funcionários como clientes 
Até que ponto o pessoal de contato sente que os 
gestores de nível mais alto preocupam-se 
genuinamente com eles 
Até que ponto o pessoal de contato sente que 
está cooperando (e não competindo) com outros 
funcionários 
Até que ponto os funcionários sentem-se 
pessoalmente envolvidos e comprometidos 

Adequação entre o funcionário e seu trabalho Habilidade dos funcionários desempenharem 
seu trabalho 
Importância e eficácia dos processos seletivos 

Adequação entre tecnologia e trabalho Adequação das ferramentas e da tecnologia para 
desempenhar o trabalho 

Controle percebido Até que ponto os funcionários percebem que 
estão no controle de suas funções 
Até que ponto o pessoal de contato sente que 
tem flexibilidade para lidar com os consumidores 
Previsibilidade da demanda 

Sistemas de controle de supervisão Até que ponto os funcionários são avaliados com 
base no que eles fazem (comportamento) e não 
somente com base na quantidade produzida 

Conflito de papéis Conflito percebido entre expectativas dos 
clientes e expectativas da organização 
- montante de trabalho burocrático necessário 
para completar as transações de serviço 
- número de contatos internos que o pessoal de 
contato deve fazer para completar uma 
transação de serviço ou atender aos pedidos dos 
consumidores 
Existência de políticas de gestão que entram em 
conflito com as especificações 

Ambigüidade de papéis Clareza percebida acerca dos objetivos e 
expectativas 
- freqüência e qualidade da comunicação 
descendente 
- extensão de feedback construtivo dado ao 
pessoal de contato 
Nível percebido de competência e confiança 
- conhecimento do produto por parte do pessoal 
de contato 
- treinamento específico do produto oferecido ao 
pessoal de contato 
- treinamento em habilidades de comunicação 
oferecido ao pessoal de contato 

FONTE: ZEITHAML, V.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. Communication and control processes in 
the delivery of service quality. Journal of Marketing, Chicago, v. 52, n. 2, p. 41, Apr. 1988. 
 

Trabalho em equipe 

O trabalho em equipe é o foco de programas de qualidade de serviço em 

organizações conhecidas por seu destaque na prestação de serviços ao 

consumidor. 
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Adequação entre o funcionário e seu trabalho 

Os gestores muitas vezes não dispensam a atenção necessária ou não destinam 

recursos suficientes aos processos de recrutamento e seleção. 

 

Adequação entre tecnologia e trabalho 

A oferta de serviço de alta qualidade depende da adequação das ferramentas ou 

tecnologias que o funcionário usa para desempenhar bem o seu trabalho. 

Tecnologia e equipamentos podem melhorar o desempenho do funcionário. 

 

Controle percebido 

A noção de controle percebido sugere que as reações dos indivíduos a situações 

estressantes dependem do fato de eles terem ou não controle dessas situações. 

Quando os funcionários de serviço percebem-se no controle das situações que 

encontram em seu dia-a-dia, experimentam uma situação de menos estresse. 

 

Sistemas de controle de supervisão 

Em muitas organizações de serviço, os sistemas de controle de produção tais como 

aqueles existentes para bens físicos podem ser inapropriados ou insuficientes para 

medir o desempenho do funcionário relativo ao fornecimento de um serviço de 

qualidade. 

 

Conflito de papéis 

O papel é definido por meio das expectativas, demandas e pressões comunicadas 

aos funcionários por indivíduos (ex.: gestores de alto escalão, supervisores 

imediatos e clientes) que têm algum interesse em como os funcionários 

desempenham seu trabalho. Quando as expectativas desses indivíduos são 

incompatíveis, os funcionários experimentam um conflito de papéis: a percepção de 

que não podem satisfazer todas as demandas de todos esses indivíduos. 

 

Uma vez que os funcionários de contato são a ligação entre a organização e o 

consumidor, precisam satisfazer as necessidades de ambos. Por vezes as 

expectativas da organização e do consumidor são conflitantes. 
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Os gestores podem criar, inadvertidamente, conflitos de papéis para os funcionários 

por meio do excesso de burocracia ou de contatos internos desnecessários para 

atender as demandas dos clientes. 

 

Ambigüidade de papéis 

Quando os funcionários não dispõem de informação necessária para desempenhar 

seu trabalho adequadamente, experimentam uma ambigüidade de papéis. Esta 

pode ocorrer porque os funcionários não estão certos sobre o que os gerentes ou 

supervisores esperam deles e como satisfazer essas expectativas, ou porque eles 

não sabem como seu desempenho será avaliado e recompensado. 

 

Os componentes do gap 3 deram origem à seguinte proposição de ZBP (1988): o 

tamanho do gap 3 está relacionado negativamente (a) com a importância do trabalho 

em equipe percebido pelos funcionários, (b) com a adequação entre o funcionário e 

seu trabalho, (c) com a adequação entre tecnologia e trabalho, (d) com a 

importância do controle percebido experimentado pelo pessoal de contato, (e) com 

até que ponto os sistemas de controle comportamental são usados para 

complementar os sistemas de controle de produção; positivamente (f) com a 

importância do conflito de papéis experimentado pelo pessoal de contato e (g) com a 

importância da ambigüidade de papéis experimentada pelo pessoal de contato. 

 

QUADRO 5 – GAP 4 DA GESTÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO 

CONSTRUCTOS TEÓRICOS VARIÁVEIS ESPECÍFICAS 
Comunicação horizontal Importância do input do pessoal de operações 

sobre o planejamento e execução da 
propaganda 
Até que ponto o pessoal de contato está ciente 
das comunicações externas direcionadas aos 
consumidores antes que elas ocorram 
Comunicação entre pessoal de vendas e pessoal 
de operações 
Similaridade de procedimentos entre 
departamentos e escritórios avançados 

Propensão a prometer mais do que se pode 
cumprir 

Até que ponto a organização sofre pressão para 
gerar novos negócios 
Até que ponto a organização percebe que seus 
concorrentes prometem mais do que podem 
cumprir 

FONTE: ZEITHAML, V.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. Communication and control processes in 
the delivery of service quality. Journal of Marketing, Chicago, v. 52, n. 2, p. 44, Apr. 1988. 
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Comunicação horizontal 

A comunicação horizontal é composta pelos fluxos laterais de informação que 

ocorrem dentro de e entre departamentos de uma organização. O propósito básico 

da comunicação horizontal é o de coordenar as pessoas e os departamentos de 

forma que os objetivos globais da organização sejam alcançados. 

 

Uma forma essencial de comunicação horizontal em organizações de serviço tem 

que ver com a agência de propaganda da organização e funcionários de contato. 

Quando há comunicação entre funcionários de contato e pessoal de propaganda, os 

consumidores são levados a experimentar o que os funcionários de contato podem 

realmente entregar. 

 

Organizações de serviço que não fazem propaganda também precisam de 

comunicação horizontal, freqüentemente entre a força de vendas e os fornecedores 

de serviço, uma vez que a força de vendas pode prometer mais do que realmente 

pode ser entregue para conseguir fechar negócios. 

 

Um aspecto importante da comunicação horizontal é a coordenação ou a integração 

de departamentos da organização para atingir objetivos estratégicos. Uma forma 

óbvia de coordenação para oferecer qualidade de serviço é a consistência de 

políticas e procedimentos entre departamentos e escritórios avançados, de forma 

que aquilo que os consumidores podem esperar da organização seja similar nos 

vários pontos de prestação do serviço. 

 

Propensão a prometer mais do que se pode cumprir 

Devido à crescente desregulamentação e à intensificação da competição no setor de 

serviços, muitas organizações sentem-se pressionadas a gerar novos negócios e a 

superar a concorrência, o que pode levá-las a prometer mais do que podem cumprir. 

 

Os componentes do gap 4 deram origem à seguinte proposição de ZBP (1988): o 

tamanho do gap 4 está relacionado (a) negativamente com a importância da 

comunicação horizontal e (b) positivamente com a propensão a prometer mais do 

que se pode cumprir. 
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Os constructos teóricos discutidos por ZBP (1988) deram origem ao modelo 

estendido de qualidade de serviço da Figura 6. 

 

FIGURA 6 – MODELO ESTENDIDO DE QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

FONTE: ZEITHAML, V. A.; BERRY, L. L.; PARASURAMAN, A. Communication and control processes 
in the delivery of service quality. Journal of Marketing, Chicago, v. 52, n. 2, p. 46, Apr. 1988. 
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Da mesma forma que as notas dadas pelos consumidores ao longo das cinco 

dimensões do SERVQUAL podem ser vistas como indicadores do constructo da 

qualidade de serviço percebida, as medidas dos constructos teóricos do modelo 

estendido que afetam cada gap podem ser vistas como indicadores ou razões para a 

ocorrência daquele gap. 

 

PBZ (1991c) realizaram um estudo cujo objetivo era o de examinar empiricamente 

até que ponto os fatores organizacionais delineados pelo modelo estendido de 

qualidade de serviço influenciam o desempenho do serviço percebido pelos 

consumidores. Para alcançar esse objetivo, os autores testaram cinco proposições: 

quatro do trabalho de ZBP (1988) já apresentadas nesta seção e uma do trabalho de 

PZB (1985). Esta última é aquela em que os autores apresentam o tamanho do gap 

5 como positivamente relacionado com os tamanhos dos gaps 1, 2, 3 e 4. 

 

Neste trabalho, PBZ (1991c) passaram a dar nomes a cada um dos gaps da 

qualidade de serviço. No Quadro 6 são apresentados os nomes de cada um dos 

gaps e as variáveis que os influenciam, de acordo com PZB (1985) e ZBP (1988). 

 

QUADRO 6 – OS GAPS DA QUALIDADE DE SERVIÇO E AS VARIÁVEIS QUE OS INFLUENCIAM 

GAP DA QUALIDADE DE SERVIÇO 
(VARIÁVEL DEPENDENTE) 

VARIÁVEIS QUE INFLUENCIAM OS 
GAPS DA QUALIDADE DE SERVIÇO 

(VARIÁVEIS INDEPENDENTES) 
Gap 1 – gap de informação de marketing Orientação para pesquisa de marketing, 

comunicação ascendente e níveis de gerência 
Gap 2 – gap de padrões Comprometimento da administração com a 

qualidade de serviço, estabelecimento de 
objetivos, padronização de tarefas e percepção 
da capacidade de implantação 

Gap 3 – gap de desempenho do serviço Trabalho em equipe, adequação entre o 
funcionário e seu trabalho, adequação entre 
tecnologia e trabalho, controle percebido, 
sistemas de controle de supervisão, conflito de 
papéis e ambigüidade de papéis 

Gap 4 – gap de comunicação Comunicação horizontal e propensão a prometer 
mais do que se pode cumprir 

Gap 5 – gap da qualidade de serviço gap 1, gap 2, gap 3 e gap 4 
FONTE: adaptado de PARASURAMAN, A.; BERRY, L. L.; ZEITHAML, V. A. Perceived service quality 
as a customer-based performance measure: an empirical examination of organizational barriers using 
an extended service quality model. Human Resource Management, v. 30, n. 3, p. 343, Fall 1991. 
 

Para testar as proposições, PBZ (1991c) precisaram de um design de pesquisa 

relativamente complexo, que incluiu cinco empresas de serviços, com três amostras 

de respondentes – uma de consumidores, uma de funcionários de contato e uma de 
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gestores – para cada empresa. O design também previa dois níveis de análise 

diferentes: um nível cujas unidades de análise eram indivíduos e outro nível cujas 

unidades de análise eram entidades organizacionais, cada uma com um grupo de 

respondentes. As cinco empresas de onde foram extraídas as amostras eram: uma 

companhia telefônica, duas companhias de seguros e dois bancos. 

 

No modelo dos gaps (PZB, 1985), o gap 5 está na porção do modelo dedicada ao 

consumidor; os gaps 2, 3 e 4 estão na porção do modelo dedicada à organização; e 

o gap 1 faz uma ligação entre ambas as porções do modelo. Sendo assim, PBZ 

(1991c) consideraram necessários dados dos consumidores para medir os gaps 1 e 

5, e dados do pessoal das empresas (funcionários de contato e gestores) para medir 

os gaps 1, 2, 3 e 4. 

 

Com relação aos resultados, o gap 1 foi maior nas organizações em que havia 

barreiras em excesso separando dos gestores os funcionários de contato e pouca 

interação cara-a-cara entre os dois grupos. Essa descoberta mostra que os gestores 

podem ampliar seu conhecimento daquilo que os consumidores esperam do serviço 

ficando próximos aos responsáveis por fornecer o serviço e interagindo com eles. 

(PBZ, 1991c) 

 

O gap 2 estava significativamente associado ao comprometimento da administração 

com a qualidade de serviço, ao estabelecimento de objetivos e à padronização de 

tarefas. No que diz respeito ao comprometimento da administração com a qualidade 

de serviço, a alocação de recursos aparece como uma faceta fundamental. Isso 

significa que outras manifestações de compromisso da administração podem ser 

vazias e ineficazes se não houver a necessária alocação de recursos financeiros. 

(PBZ, 1991c) 

 

O gap 3 apresentou como resultados estar consistentemente associado ao trabalho 

em equipe e um pouco menos consistentemente associado à adequação entre 

funcionário e trabalho, à adequação entre tecnologia e trabalho e ao controle 

percebido. Houve um fraco suporte para a influência do conflito de papéis e da 

ambigüidade de papéis. Em conjunto, esses resultados indicam o potencial de 

melhora do serviço ao se contratar funcionários certos para as funções de serviço, 
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dar a eles os equipamentos e as ferramentas necessárias para executarem bem 

suas funções, dar a eles uma flexibilidade suficiente para servir e satisfazer os 

consumidores eficazmente e, acima de tudo, fomentar um ambiente de trabalho e 

uma cultura de trabalho em equipe. (PBZ, 1991c) 

 

Apenas a comunicação horizontal apresentou uma correlação significativa com o 

gap 4. Este resultado implica que uma comunicação interna eficaz e a coordenação 

de todas as partes que entram em contato com e/ou servem os consumidores são 

um pré-requisito para assegurar a consistência entre o que é comunicado aos 

consumidores e o serviço realmente entregue. 

 

Os gaps de 1 a 4 apresentaram-se mais fracamente associados ao gap 5 do que 

PBZ (1991c) esperavam, embora os gaps 3 e 4 tenham apresentado resultados 

estatisticamente mais significativos. Segundo os autores, isso pode ter ocorrido 

devido às necessidades de coleta de dados de três fontes distintas. 

 

Nel, Boshoff e Mels (1997) argumentam que, ao aplicar um processo de medição da 

qualidade de serviço, o modelo dos gaps (PZB, 1985) serve como um referencial 

para entender a entrega da qualidade de serviço. O modelo estendido de qualidade 

de serviço (ZBP, 1988), por sua vez, decompõe os processos de comunicação e 

controle para gerenciar os funcionários na organização e as conseqüências desses 

processos. 

 

Nel, Boshoff e Mels (1997) realizaram uma pesquisa cujo objetivo era avaliar 

empiricamente o modelo estendido de qualidade de serviço. O gap 5, ou 

questionário do SERVQUAL, foi enviado para um total de 10.000 consumidores de 

uma grande empresa de eletricidade do Reino Unido. As expectativas e percepções 

das experiências de serviço foram medidas simultaneamente no mesmo 

questionário. Os 10.000 consumidores foram divididos em 5.000 residenciais e 5.000 

empresariais, e novamente divididos em 2.500 usuários ativos e 2.500 usuários 

inativos dos serviços da empresa. Foram considerados inativos os respondentes que 

não haviam usado os serviços da empresa nos últimos cinco anos. 
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A análise dos dados feita por Nel, Boshoff e Mels (1997) trouxe refinamentos do 

modelo original (ZBP, 1988) que têm implicação sobre os antecedentes dos gaps 1, 

2 e 3. Foram considerados antecedentes do gap 1 a orientação para pesquisa de 

marketing, a comunicação de baixo para cima e os níveis de gerência. Esses três 

antecedentes são coincidentes com o trabalho de ZBP (1988). Foram considerados 

antecedentes do gap 2 o estabelecimento de objetivos, a padronização de tarefas e 

a percepção da capacidade de implantação. Não coincidiu com o trabalho de ZBP 

(1988) o comprometimento da administração com a qualidade de serviço. Foram 

considerados antecedentes do gap 3 o “estresse do papel” desempenhado pelo 

funcionário, o “trabalho com a empresa” ou “trabalho em equipe impessoal”, o 

“trabalho em equipe com outros funcionários”, a adequação entre tecnologia e 

trabalho e o controle percebido. Em comparação com o trabalho de ZBP (1988), o 

“estresse do papel” desempenhado pelo funcionário representa o conflito de papéis 

e a ambigüidade de papéis. Por sua vez, o “trabalho em equipe impessoal” e o 

“trabalho em equipe com outros funcionários” representam o trabalho em equipe 

apresentado por ZBP (1988). Não foram coincidentes com o trabalho de ZBP (1988) 

a adequação entre o funcionário e seu trabalho e os sistemas de controle de 

supervisão. O gap 4 foi removido do modelo por Nel, Boshoff e Mels (1997): 

segundo os autores, os itens que pretendem medir esse gap foram problemáticos 

por não formarem um fator separado como se esperava. 

 

O modelo de qualidade de serviço recomposto27 que emergiu da pesquisa de Nel, 

Boshoff e Mels (1997), com apenas três gaps antecedentes ao gap 5, foi submetido 

a um modelo de equações estruturais. Os resultados empíricos dessa etapa revelam 

que nenhum dos antecedentes do gap 1 ou do gap 3 tem influência significativa 

sobre as duas variáveis latentes, o gap 1 e o  gap 3. O gap 2, por sua vez, é 

significativamente influenciado pelo estabelecimento de objetivos e pela percepção 

da capacidade de implantação. Ainda segundo os autores, apenas o gap 1 causa o 

gap 5. Isto significa que uma compreensão pobre acerca das expectativas de 

qualidade de serviço dos consumidores contribui significativamente para as 

discrepâncias que levam ao gap 5. Por fim, nem o gap 2 nem o gap 3 podem ser 

descritos como exercendo uma influência significativa sobre a discrepância entre a 

                                                
27 No original: amended. 
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qualidade de serviço que os consumidores esperam e o serviço que de fato 

recebem. 

 

Apesar dos resultados descritos no parágrafo anterior, Nel, Boshoff e Mels (1997) 

afirmam que os resultados empíricos relatados no artigo sugerem que um volume 

considerável de pesquisa ainda é necessário para ampliar a compreensão dos 

fatores que influenciam a qualidade de serviço. Esta, aliás, é uma das razões que 

levaram o autor desta tese a interessar-se pelo tema, conforme discutido no Capítulo 

1. 

 

Chenet, Tynan e Money (2000) propõem uma discussão sobre os fatores que afetam 

o gap 3 ou gap de desempenho do serviço. Segundo os autores, a teoria de papéis 

estabelece que uma troca é influenciada por três fatores principais, que estão 

relacionados com fatores de personalidade do indivíduo, fatores organizacionais e 

fatores interpessoais. Usando a teoria de papéis como referencial, os autores 

reclassificam os constructos definidos por ZBP (1988) dentro desses três fatores. 

Tem-se, então, que os fatores de personalidade do indivíduo são formados pela 

adequação entre o funcionário e seu trabalho, pelo controle percebido e pelos 

valores compartilhados. Já os fatores organizacionais são formados pelos sistemas 

de controle de supervisão e pela adequação entre tecnologia e trabalho. Por fim, os 

fatores interpessoais são formados pelo conflito de papéis e pela ambigüidade de 

papéis. Em comparação a ZBP (1988), os valores compartilhados aparecem como 

um novo elemento. O único componente desses três fatores presente em ZBP 

(1988) e que não faz parte dos fatores citados é o trabalho em equipe: Chenet, 

Tynan e Money (2000) argumentam que o trabalho em equipe definido por ZBP 

(1988) vai além de funcionários trabalhando em conjunto e engloba a atenção da 

administração e o comprometimento do grupo. Por esta razão, no modelo discutido 

no parágrafo seguinte, os autores usam o conceito de cooperação em toda a 

organização, e não apenas o trabalho em equipe. 

 

Com base nos elementos apresentados no parágrafo anterior, além dos conceitos 

de confiança e comprometimento, Chenet, Tynan e Money (2000) propõem um 

modelo que procura explicar os antecedentes do gap de desempenho do serviço. O 

conjunto de hipóteses propostas no modelo pode ser observado na Figura 7. 
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FIGURA 7 – MODELO CAUSAL DO GAP DE DESEMPENHO DO SERVIÇO DE CHENET, TYNAN E 

MONEY 

 

FONTE: CHENET, P.; TYNAN, C.; MONEY, A. The service performance gap: testing the redeveloped 
causal model. European Journal of Marketing, Bradford, v. 34, n. 3/4, p. 481, 2000. 
 

Para testar seu modelo, Chenet, Tynan e Money (2000) realizaram uma pesquisa 

com funcionários de contato com o cliente e de vendas de duas companhias aéreas 

européias. A maioria das hipóteses propostas pelos autores foi confirmada. A seguir 

estão as hipóteses confirmadas, as hipóteses não confirmadas e algumas das 

principais conclusões do estudo. 

 

Hipóteses confirmadas: 

- a adequação entre o funcionário e seu trabalho influencia significativamente 

o gap de desempenho do serviço; 

- o controle percebido tem uma influência significativa e negativa sobre o gap 

de desempenho do serviço; 
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- o controle percebido também tem uma influência significativa e positiva 

sobre a cooperação; 

- os valores compartilhados influenciam positivamente o nível de confiança; 

- os sistemas de controle de supervisão influenciam positivamente o nível de 

confiança; 

- a adequação entre tecnologia e trabalho influencia positivamente o nível de 

comprometimento; 

- o conflito de papéis afeta negativamente o nível de confiança; 

- a ambigüidade de papéis influencia negativamente o nível de confiança, de 

comprometimento e de cooperação; 

- o comprometimento é significativa e positivamente influenciado pela 

confiança; 

- a cooperação é significativa e positivamente influenciada pelo 

comprometimento; 

- o gap de desempenho do serviço é significativa e negativamente 

influenciado pela cooperação. 

 

Hipóteses não confirmadas: 

- o controle percebido não afeta positivamente o comprometimento; 

- o controle percebido não afeta positivamente a confiança; 

- os valores compartilhados não afetam diretamente o comprometimento; 

- os sistemas de controle de supervisão não afetam diretamente a 

cooperação; 

- o conflito de papéis não afeta diretamente o comprometimento. 

 

Chenet, Tynan e Money (2000) concluem que o gap de desempenho do serviço é 

influenciado, em primeiro lugar, por três constructos: cooperação, controle percebido 

e adequação entre o funcionário e seu trabalho. O controle percebido tem um papel 

decisivo na amplitude do gap, no sentido de que o constructo afeta o gap direta e 

indiretamente ao influenciar significativamente a cooperação. A adequação entre o 

funcionário e seu trabalho evidencia o quanto são importantes o desenho do cargo, 

a seleção e o desenvolvimento do funcionário no desempenho do serviço. 
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O estudo de Chenet, Tynan e Money (2000) confirma que a adequação entre o 

funcionário e seu trabalho, o controle percebido, os valores compartilhados, bons 

sistemas de controle de supervisão, a ausência de ambigüidade de papéis e de 

conflito de papéis levam à confiança e ao comprometimento, que levam à 

cooperação, que por sua vez assegura um bom desempenho do serviço. 

 

Hagy (2001) é autor de um trabalho cujo objetivo principal foi o de examinar 

empiricamente os gaps 1 e 5 do modelo estendido de qualidade de serviço no 

contexto do programa de moradia de uma instituição de ensino superior sem fins 

lucrativos. 

 

Esse autor aplicou uma versão modificada do SERVQUAL, com pequenas 

alterações em relação à escala original (PZB, 1988) e à escala revisada (PBZ, 

1991a), aos estudantes do programa de moradia. Além das seções de expectativas, 

de percepções e de importância das dimensões da qualidade de serviço, os 

estudantes responderam a um conjunto de perguntas sobre o desempenho global do 

programa. Hagy (2001) aplicou ainda a seção de expectativas e a seção de 

importância das dimensões da qualidade de serviço da mesma versão modificada do 

SERVQUAL aos gestores de cinco departamentos administrativos que prestavam 

serviços no âmbito do programa, porém com uma particularidade: os gestores 

deveriam responder o que eles consideravam como expectativas e importância para 

os estudantes, não para si mesmos. Além dessas duas seções, os gestores 

responderam a uma seção que explorava as suas percepções dos antecedentes do 

gap 1 definidos por ZBP (1988). Considerando-se parte dos dados obtidos, o gap 5 

ou gap da qualidade de serviço foi medido como a diferença entre as percepções e 

as expectativas apontadas pelos estudantes. O gap 1 foi medido como a diferença 

entre as expectativas dos estudantes e as percepções dos gestores acerca das 

expectativas dos estudantes. 

 

Os scores de diferença do gap 5 apresentaram resultados negativos para as cinco 

dimensões da qualidade de serviço. As dimensões de confiabilidade e presteza 

apresentaram os piores resultados, seguidas de empatia, capacitação e tangíveis, 

respectivamente. Quanto à importância dada pelos estudantes às dimensões, os 
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resultados, em ordem decrescente de importância, foram: tangíveis, confiabilidade, 

presteza, capacitação e empatia. 

 

Os scores de diferença do gap 1 também apresentaram resultados negativos para 

as cinco dimensões da qualidade de serviço. Não apenas os resultados da predição 

dos gestores em relação às expectativas dos estudantes foram negativos como 

também a seqüência foi idêntica àquela obtida na análise do gap 5, isto é, 

confiabilidade e presteza apresentaram os piores resultados, seguidas de empatia, 

capacitação e tangíveis. A predição dos gestores em relação à importância dada 

pelos estudantes às dimensões, em ordem decrescente de importância, foi: 

tangíveis, confiabilidade, presteza, capacitação e empatia. Mais uma vez, a 

seqüência repetiu aquela observada nos números relativos ao gap 5. 

 

Há pelo menos uma conclusão importante que pode ser extraída do parágrafo 

anterior em relação aos scores de diferença do gap 1: embora os gestores tenham 

avaliado corretamente a ordem da importância dada pelos estudantes às dimensões 

da qualidade de serviço, em todas as dimensões os gestores subestimaram as 

expectativas dos estudantes. 

 

A análise dos fatores descritos por ZBP (1988) que contribuem para o gap 1 feita por 

Hagy (2001) foi considerada desapontadora. Não foram encontradas pelo autor 

relações significativas entre o tamanho do gap 1 e a orientação para pesquisa de 

marketing, a comunicação ascendente e os níveis de gerência. Quando analisados 

os dados levando-se em consideração os resultados de desempenho global obtidos 

por um a um dos cinco departamentos pesquisados, os resultados também foram 

desapontadores: apenas a orientação para pesquisa de marketing apresentou 

relação significativa com o gap 1. 

 

Ao final deste capítulo de revisão da literatura, cabe uma observação do autor desta 

tese: comparando-se as seções que tratam do modelo de qualidade de serviço de 

PZB, do SERVQUAL e do modelo estendido de qualidade de serviço, nota-se uma 

diferença entre o grande número de autores que pesquisaram os dois primeiros 

temas e o pequeno número de autores que pesquisaram o modelo estendido de 

qualidade de serviço nesses mais de 20 anos após a publicação dos trabalhos 
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pioneiros de PZB (1985, 1988) e ZBP (1988). Essa é uma evidência de como o tema 

despertou o interesse do autor desta tese, já explicitada no Capítulo 1 na discussão 

das justificativas do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO E O 
METRÔ DE SÃO PAULO 
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3.1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

3.1.1 Introdução 

Dentre os vários tipos de serviços existentes, há interesse nesta tese pelos serviços 

de transporte de forma geral e pelos serviços de transporte urbano de passageiros 

em particular. 

 

Lima Júnior (1995) afirma que, em sentido amplo, o transporte pode ser apresentado 

como um facilitador das interações humanas, desde a comunicação até as trocas 

comerciais de bens. Em sentido estrito, o transporte é o responsável pela 

movimentação física de bens e pessoas. 

 

Transporte é a denominação dada ao deslocamento de pessoas e produtos. O 

deslocamento de pessoas é chamado de transporte de passageiros, ao passo que o 

deslocamento de produtos é chamado de transporte de carga. (FERRAZ e 

TORRES, 2001) 

3.1.2 História do transporte urbano 

Ferraz e Torres (2001) relatam que, antes do século XVII, o deslocamento das 

pessoas nas cidades era feito a pé, montadas em animal ou em carruagem própria 

puxada por animais. Somente em 1662, quando Paris já contava com cerca de 150 

mil habitantes, o matemático Blaise Pascal organizou o primeiro serviço regular de 

transporte público: linhas com itinerários fixos e horários predeterminados. O serviço 

era feito por carruagens com oito lugares, puxadas por cavalo. 

 

O aparecimento quase simultâneo do transporte público em várias cidades foi fruto 

da Revolução Industrial. Em 1832 surgiram os primeiros bondes puxados por 

animais, na cidade de Nova Iorque. Em 1873 foi inaugurado em São Francisco o 

primeiro sistema de bondes movidos a cabo. Em 1888 começou a funcionar a 

primeira linha bem-sucedida de bondes com tração elétrica, na cidade de Richmond, 

nos Estados Unidos. O bonde elétrico foi um grande sucesso e permaneceu muitos 
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anos como o principal meio de transporte urbano utilizado no mundo. (FERRAZ e 

TORRES, 2001) 

 

Por volta de 1890, os primeiros ônibus movidos a gasolina começaram a ser 

utilizados em cidades da Alemanha, França e Inglaterra. Já no século XX, por volta 

de 1920, começaram a operar os primeiros ônibus movidos a diesel, inicialmente na 

Alemanha e depois na Inglaterra. A partir dessa época, o ônibus passou a substituir 

o bonde no transporte urbano devido a suas vantagens: menor custo, pois não 

precisa de subestações de energia, trilhos e cabos elétricos; total flexibilidade nas 

rotas em virtude da possibilidade de se desviar de trechos bloqueados por incidentes 

ou pela execução de serviços; e maior confiabilidade, pois as interrupções no 

fornecimento de energia elétrica não paralisam todo o transporte. Com o tempo, 

inovações tecnológicas foram incorporadas aos ônibus, até chegar aos ônibus 

modernos, que são o principal modo de transporte público urbano empregado no 

mundo, respondendo por mais de 90% de todo o transporte público urbano. 

(FERRAZ e TORRES, 2001) 

 

Uma variação do ônibus, o chamado ônibus elétrico ou trólebus teve grande 

importância como meio de transporte urbano entre 1920 e 1950. Após esse período, 

muitos sistemas foram desativados pelos seguintes motivos: rigidez das rotas; custo 

de operação superior ao do ônibus a diesel; menor confiabilidade em relação aos 

ônibus a diesel; massificação do uso do automóvel, especialmente nos países ricos. 

(FERRAZ e TORRES, 2001) 

 

Outra modalidade de transporte urbano importante tanto no passado quanto nos 

dias atuais é o ferroviário, composto pelo trem suburbano e pelo metrô. A utilização 

dos trens convencionais para o transporte urbano de pessoas começou na segunda 

metade do século XIX, quando passou a ser viável para as empresas ferroviárias 

transportar passageiros entre os subúrbios e a área central de grandes cidades, 

sobretudo nos horários de entrada e saída das pessoas do trabalho. Esse tipo de 

transporte experimentou um crescimento mais acelerado com as locomotivas 

elétricas, cuja potência permitiu que a distância entre as estações se tornasse menor 

e a velocidade dos trens, maior.  Já o metrô – uma ferrovia subterrânea ou elevada – 

começou a ser utilizado em 1863, em Londres e, em 1868, em Nova Iorque. Ambos 
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os sistemas eram impulsionados por locomotivas a vapor. Com o surgimento da 

locomotiva elétrica no final do século XIX, os sistemas de metrô expandiram-se e 

multiplicaram-se nas grandes cidades do mundo. Embora tenha custo de 

implantação elevado, o metrô é o sistema de transporte mais indicado para grandes 

cidades, a fim de se evitar o colapso do trânsito de veículos na superfície. (FERRAZ 

e TORRES, 2001) 

 

Embora de menor importância nos dias atuais, as embarcações tiveram muita 

importância no passado para o crescimento das cidades, ao permitirem a 

transposição de rios, lagos e braços de mar. O desenvolvimento tecnológico, na 

época, não permitia a construção de grandes pontes por onde hoje passam 

automóveis, ônibus, trens e metrô. (FERRAZ e TORRES, 2001) 

 

Até por volta de 1920, o transporte público era praticamente a única opção para o 

transporte de passageiros nas cidades. Este cenário começou a mudar com o 

surgimento e o aperfeiçoamento do automóvel no início do século XX. A 

intensificação do uso do automóvel deve-se aos seguintes motivos: redução do 

preço em função do aumento da produção e da conseqüente economia de escala; 

flexibilidade de uso no tempo e no espaço, uma vez que o condutor escolhe o 

caminho e a hora da partida; conforto, mesmo em condições atmosféricas adversas; 

e status conferido pela posse do veículo. (FERRAZ e TORRES, 2001) 

 

Duas outras modalidades de transporte urbano utilizadas há muito tempo são a 

bicicleta e a motocicleta. A bicicleta, inventada na Inglaterra em 1839, foi sendo 

aperfeiçoada, chegando a um modelo próximo do atual no fim do século XIX. A partir 

da década de 1930, seu uso passou a ser menor nos países desenvolvidos em 

razão da massificação do uso do automóvel. Os biciclos e triciclos motorizados têm 

sido utilizados desde o final do século XIX. Nos dias atuais, em razão do baixo preço 

e do baixo custo operacional, a motocicleta vem sendo cada vez mais usada nos 

países pobres dos trópicos, onde o clima é ameno na maior parte do tempo. 

(FERRAZ e TORRES, 2001) 
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3.1.3 Modos de transporte urbano 

Segundo Ferraz e Torres (2001), os modos de transporte urbano de passageiros 

podem ser classificados em três grandes grupos: privado ou individual; público, 

coletivo ou de massa; semipúblico. No Quadro 7 apresenta-se uma síntese desses 

grupos. 

 

QUADRO 7 – MODOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 

MODO DE TRANSPORTE 
URBANO DE PASSAGEIROS 

PRINCIPAIS 
CARACTERÍSTICAS 

MODOS MAIS COMUNS 

Privado ou individual 

Veículos conduzidos por um 
dos usuários; livre escolha do 
caminho e do horário de 
partida; pequena capacidade 
do veículo 

A pé; bicicleta; motocicleta; 
carro (automóvel, perua/van, 
camioneta/ caminhonete); 
animal (com tração ou 
montado) 

Público, coletivo ou de massa 

Veículos pertencem a uma 
empresa e operam em rotas 
pré-definidas e com horários 
fixos; grande capacidade do 
veículo; viagem compartilhada 
por grande número de 
passageiros 

Ônibus; bonde; pré-metrô; 
metrô; trem suburbano 

Semipúblico 

Veículos pertencem a uma 
empresa ou indivíduo e podem 
ser utilizados por determinado 
grupo de indivíduos com rotas e 
horários adaptáveis aos 
desejos dos usuários 

Táxi; mototáxi; lotação 
(perua/van ou microônibus); 
veículo fretado; veículo alugado 

FONTE: elaborado pelo autor com base em FERRAZ, A. C. P.; TORRES, I. G. E. Transporte 
público urbano. São Carlos: RiMa, 2001. p. 25-26 
 

Vasconcellos (1996) apresenta os diferentes modos de transporte presentes nos 

países em desenvolvimento, dividindo-os basicamente entre não motorizados e 

motorizados. No grupo dos não motorizados, em complemento ao andar a pé, estão 

as bicicletas e os veículos assemelhados, como o ricksahw usado em países 

asiáticos. Também entram nesse grupo as charretes puxadas a cavalo. No grupo 

dos motorizados, há tanto veículos individuais quanto coletivos. Fazem parte dos 

individuais as motocicletas e suas adaptações. Os coletivos incluem ônibus, 

microônibus, trem e metrô. 

 

Ao descrever especificamente o caso brasileiro, Lima Júnior (1995) afirma que o 

transporte urbano apresenta composição semelhante por todo o país, com 

predominância do transporte coletivo por ônibus e alta incidência de automóveis. 

Algumas cidades contam também com sistema de metrô e/ou de trens urbanos. 
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Freitas (2003), com base nos dados da Pesquisa de Imagem dos Transportes na 

Região Metropolitana de São Paulo de 2000, apresenta os aspectos que a 

população considera positivos e fazem-na preferir determinado modo de transporte 

aos demais, assim como os aspectos que a população considera negativos e fazem-

na rejeitar determinado modo de transporte. Esses aspectos são apresentados no 

Quadro 8. 

 

QUADRO 8 – ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS DOS MODOS DE TRANSPORTE NA 

OPINIÃO DA POPULAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

MODOS DE 
TRANSPORTE 

GANHOS PERDAS 

Carro particular 

Trajeto mais rápido; sempre à 
disposição; sai à hora que quiser; 
escolhe o trajeto que quiser; é 
mais vazio; é mais confortável 

É caro; pega muito trânsito; é difícil 
estacionar 

Metrô 

Trajeto é rápido; não fica 
esperando; não pega trânsito; é 
limpo, não tem sujeira; tem maior 
segurança; é barato 

Estação fica longe; tem que pegar 
outra condução; está sempre 
lotado 

Ônibus 

Pontos são mais próximos; 
motoristas são especializados; 
não corre muito; maior segurança; 
empresa se responsabiliza em 
caso de acidente; é mais barato 

Percurso demorado; demora para 
passar; está sempre lotado 

Lotação 

Trajeto rápido; não se preocupa 
com estacionamento; vai mais 
perto de onde quero ir; não fica 
muito tempo esperando; vai 
sentado; cortam caminho; pára 
em menos pontos; é barato 

Correm muito; não sabem dirigir; 
maior risco de acidentes; pegam 
muito trânsito; percurso demorado; 
são irregulares 

Trem 

É barato; trajeto é rápido; não 
pega trânsito; pontos mais 
próximos; sem risco de acidente 

Sempre lotado; estação fica longe; 
percurso demorado; demora para 
passar; passageiros são mal 
educados e sem nível; tem 
assaltos e roubos; tem que pegar 
outra condução 

FONTE: FREITAS, C. A pesquisa com usuários como instrumento de gestão. Revista dos 
Transportes Públicos – ANTP, ano 25, 3º trim. 2003. 

3.1.4 Características dos serviços de transporte urbano de passageiros 

Tomando-se como referência os conceitos discutidos por Chase (1978) e 

apresentados na seção 2.4.2, pode-se dizer que os serviços de transporte público 

urbano de passageiros são de alto contato. Como sistemas de alto contato, há mais 

incerteza em suas operações do dia-a-dia, já que o consumidor sempre pode dar um 

input ao processo produtivo (ex.: a educação/etiqueta das pessoas; o fato de alguém 
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se suicidar numa das linhas do metrô e parar todo o sistema por um dado período). 

Por definição, as habilidades requeridas dos trabalhadores em sistemas de alto 

contato são caracterizadas por um componente significativo de relações públicas, ou 

seja, qualquer interação direta com o consumidor faz do trabalhador de contato parte 

do produto e, conseqüentemente, sua atitude pode afetar a visão do consumidor 

acerca do serviço ofertado. 

 

Grönroos (1978) afirma que no marketing de serviços o cliente é um participante 

ativo da formatação da oferta, o que constitui uma grande diferença em relação ao 

marketing de bens físicos, onde o cliente é visto como um participante mais passivo. 

Essa característica é de grande importância no transporte de passageiros. 

 

Lovelock (1983) desenvolveu cinco sistemas de classificação de serviços. Os 

serviços de transporte de passageiros, de acordo com esses sistemas, apresentam 

as seguintes características: 

- quanto à natureza do ato de serviço, são ações tangíveis dirigidas às 

pessoas; 

- quanto ao relacionamento organização-clientes, as transações são discretas 

e sem relacionamento formal; 

- quanto ao grau de customização e julgamento, há um baixo grau de 

customização das características do serviço e um baixo grau de julgamento 

por parte do pessoal de contato para atender necessidades individuais dos 

clientes; 

- quanto à natureza da demanda e da oferta, apresenta um alto grau de 

flutuação da demanda ao longo do tempo e o pico de demanda normalmente 

excede a capacidade; 

- quanto ao método de entrega, o cliente vai até a organização de serviço e 

os pontos de venda do serviço estão em múltiplos locais. 

 

Frederico (2003) apresenta cinco características da prestação do serviço de 

transporte público, sendo três delas características clássicas de serviços e duas 

específicas ao transporte público: 

- a importância do comportamento dos empregados em contato com o 

público, usuário ou não, resultando na maior ênfase sobre todos os aspectos 
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da gestão de recursos humanos desde seu recrutamento, treinamento, 

motivação e controle, bem como de sua apresentação e a de seus postos de 

trabalho; 

- a dependência da qualidade do serviço prestado do comportamento do 

próprio usuário, que executa tarefas colaborativas como parte do produto 

final; 

- a impossibilidade de manutenção de estoques reguladores produzidos em 

um momento para serem consumidos em outro. No caso do transporte 

público, adiciona-se a seguinte complexidade: a redução da oferta fora dos 

picos abaixo de certos limites torna o serviço desinteressante e mal visto, 

predispondo a decisões de consumo em favor de alternativas concorrentes; 

- total dependência da qualidade e eficiência final em decisões, ações e 

investimentos públicos; 

- características de universalidade e modicidade inerentes aos serviços 

públicos. Diferentemente de seu mais forte concorrente, o veículo individual 

de propriedade privada, o transporte público não pode excluir consumidores 

por sua política de preços, itinerários ou horários, mesmo que essa decisão 

possa lhe assegurar mais competitividade. 

3.1.5 Qualidade no transporte público urbano 

Lima Júnior (1995) realizou um trabalho com o objetivo de estudar a interação entre 

os serviços de transporte, seus clientes e demais interessados, explorando o 

desempenho do serviço na ótica da qualidade. Ao integrar elementos da literatura 

sobre qualidade de serviço e transportes, o autor apresenta como um dos resultados 

do seu trabalho a seguinte definição: 

“qualidade de serviços de transporte é a qualidade percebida pelos usuários e demais 

interessados, de forma comparativa com as demais alternativas disponíveis, resultante da 

diferença entre as expectativas e percepções do serviço realizado. A qualidade do serviço 

realizado é resultado de uma parcela técnica e de outra funcional, filtradas pelas 

comunicações entre o sistema de prestação de serviços e seus usuários e demais 

interessados, bem como pela imagem da empresa. Tanto a parcela técnica quanto a 

funcional são compostas por atributos geradores de satisfação e por atributos geradores de 

não insatisfação.” (p. 170)  
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O mesmo Lima Júnior (1995), ao abordar a qualidade do transporte urbano, afirma 

que um dos fatores que mais afetam a qualidade neste caso são os picos de 

demanda, que levam a superlotações e congestionamentos em determinados 

períodos do dia. Outros fatores são as restrições tecnológicas dos ônibus, a 

interferência dos automóveis, a infra-estrutura inadequada, os problemas de 

poluição ambiental e o valor das tarifas para os usuários. 

 

Para Ferraz e Torres (2001), a qualidade no transporte público urbano deve ser vista 

de forma abrangente, isto é, deve considerar o nível de satisfação de todos aqueles 

envolvidos direta ou indiretamente no sistema: usuários, comunidade, governo, 

trabalhadores e empresários. Dado que o problema em estudo nesta tese é 

desenvolvido do ponto de vista da qualidade de serviço percebida pelo cliente, é de 

particular interesse a abordagem da qualidade no transporte público urbano do 

ponto de vista do usuário. 

 

Ferraz e Torres (2001) apontam 12 fatores que exercem influência sobre a qualidade 

de serviço do transporte público urbano do ponto de vista do usuário. Esses fatores 

são apresentados no Quadro 9. 
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QUADRO 9 – FATORES CARACTERIZADORES DA QUALIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO 

URBANO DO PONTO DE VISTA DO USUÁRIO 

FATOR CARACTERIZADOR 
DE QUALIDADE 

DESCRIÇÃO 

Acessibilidade Distância percorrida para iniciar e finalizar a viagem e 
comodidade experimentada nesses percursos 

Freqüência de atendimento Intervalo de tempo da passagem dos veículos. Afeta 
diretamente o tempo de espera nos locais de parada 

Tempo de viagem Tempo gasto no interior dos veículos. Depende da 
velocidade média do transporte e da distância entre os 
locais de embarque e desembarque 

Lotação Quantidade de passageiros no interior dos veículos 
Confiabilidade Grau de certeza dos usuários de que os veículos vão 

passar na origem e chegar ao destino no horário 
previsto. Inclui a pontualidade (grau de cumprimento 
dos horários) e a efetividade da programação 
operacional (% de viagens programadas realizadas) 

Segurança De forma abrangente, inclui os acidentes envolvendo 
os veículos e os atos de violência (agressões, roubos 
etc.) no interior dos veículos e nos locais de parada 
(pontos, estações e terminais) 

Características dos veículos Tecnologia e estado de conservação dos veículos. A 
tecnologia inclui microambiente interno do veículo 
(temperatura, nível de ruído etc.), dinâmica (aceleração 
horizontal e vertical, variação da aceleração etc.), tipo 
de assento e arranjo físico (número e largura das 
portas, largura do corredor etc.). O estado de 
conservação inclui a aparência do veículo (interna e 
externa), a idade, a limpeza e o aspecto geral do 
veículo 

Características dos locais de parada Sinalização adequada e existência de cobertura e 
bancos para sentar 

Sistema de informações Disponibilidade de folhetos com horários e itinerários; 
informações sobre as linhas e horários nos locais de 
parada; informações sobre a rede de linhas no interior 
dos veículos; fornecimento de informações verbais por 
parte de funcionários; existência de posto de 
informações; recebimento de reclamações e sugestões 

Transbordabilidade Facilidade de deslocamento dos usuários entre dois 
locais. É caracterizada pela porcentagem de viagens 
em transporte público urbano que não necessita de 
transbordo e pelas características dos transbordos 
realizados 

Comportamento dos operadores Condução do veículo com habilidade e cuidado; 
tratamento respeitoso dispensado aos usuários; 
cortesia ao responder perguntas dos usuários; uso de 
palavreado inconveniente 

Estado das vias Qualidade da superfície de rolamento, sinalização 
adequada 

FONTE: elaborado pelo autor com base em FERRAZ, A. C. P.; TORRES, I. G. E. Transporte 
público urbano. São Carlos: RiMA, 2001. p. 99-106 
  

Cardoso (2006), que desenvolveu um trabalho sobre qualidade de serviço no Metrô 

do Rio de Janeiro, identifica um conjunto de seis atributos da qualidade de serviço 

em transportes. São eles: 
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- acessibilidade: grau de facilidade para realizar um deslocamento; facilidade 

de acesso às atividades desejadas por meio da infra-estrutura de transportes; 

- confiabilidade: grau de pontualidade da programação estabelecida; aspectos 

da operação que provocam dúvidas nos usuários; 

- conforto: satisfação dos usuários com a forma de realização da viagem; 

- conveniência: características de facilidade de deslocamento do usuário 

oferecidas pelo prestador de serviço; 

- rapidez: está ligada ao fator tempo – tempo de espera, tempo de embarque, 

tempo total do deslocamento; 

- segurança: nível de proteção ao risco de acidentes e crimes; segurança no 

interior do veículo, segurança dos equipamentos, segurança entre as pessoas 

e com terceiros. 

  

Na pesquisa de campo feita por Cardoso (2006) com usuários do Metrô do Rio de 

Janeiro, segurança e rapidez foram considerados os atributos mais importantes. 

3.1.6 Pesquisas sobre transporte público urbano 

Ferraz e Torres (2001) afirmam que a caracterização do sistema de transporte 

público de uma cidade deve ser feita com base em levantamentos e pesquisas. No 

entender desses autores, o vocábulo “levantamento” deve ser usado como sinônimo 

do trabalho de obtenção de informações mediante consulta ao acervo de órgãos e 

empresas e a profissionais que trabalham na área, bem como a utilização de 

técnicas de engenharia adequadas. Já o vocábulo “pesquisa” deve ser usado para 

designar o trabalho de coleta de informações ou dados por meio de procedimentos 

sistematizados, empregando pesquisadores. 

 

Embora deva ser registrada a forma como Ferraz e Torres (2001) distinguem 

levantamento de pesquisa, apresentada no parágrafo anterior, é preciso ressaltar 

que autores da área de marketing não utilizariam a mesma forma. Mattar (2001), por 

exemplo, apresenta o levantamento como um método de pesquisa, que pode ser 

aplicado por meio do uso de fontes secundárias ou primárias. 
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Feita a ressalva do parágrafo anterior, os principais levantamentos realizados para 

caracterizar o sistema de transporte público de uma cidade, apresentados por Ferraz 

e Torres (2001), são: levantamento das características gerais da cidade e do 

sistema de transporte público urbano; levantamento das linhas, estações e pontos 

terminais onde são controlados os horários; levantamento da programação 

operacional das linhas; levantamento da acessibilidade à rede de transporte público; 

levantamento dos locais de parada e estações/terminais; levantamento da situação 

da frota; levantamento do sistema viário; outros levantamentos de informações sobre 

a segurança do transporte, o desempenho do pessoal de operação, a produtividade 

e a qualidade do serviço de manutenção da frota. 

 

As principais pesquisas apresentadas por Ferraz e Torres (2001) são: pesquisa de 

origem-destino das viagens; pesquisa de origem-destino dos desejos de viagens; 

pesquisa da lotação ao longo das linhas; pesquisa de variação da demanda ao longo 

do dia; pesquisa de confiabilidade e pontualidade; pesquisa da demanda e da 

quilometragem de um dia de operação. 

 

A pesquisa de origem-destino das viagens tem por objetivo realizar a caracterização 

espacial das viagens por meio da matriz origem-destino das viagens e do mapa com 

a representação gráfica das ligações entre as várias zonas. Já a pesquisa de 

origem-destino dos desejos de viagens tem por objetivo retratar a caracterização 

espacial dos desejos de viagens dos usuários e não das viagens efetivamente 

realizadas, que são captadas pela pesquisa de origem-destino. Os autores afirmam 

que, dadas as suas características, a pesquisa de origem-destino dos desejos de 

viagens deve ser feita em pesquisa domiciliar, por meio de entrevistas ou respostas 

a questionários enviados pelo correio, ou ainda por uma complementação da 

pesquisa de origem-destino mediante entrevistas em locais onde ocorrem 

transbordos. 

 

A pesquisa de lotação ao longo das linhas tem por objetivo determinar a quantidade 

de embarques e desembarques em cada local de parada e a lotação dos veículos 

entre os pontos. No caso de ônibus, por exemplo, essa pesquisa é importante para a 

determinação dos pontos onde se devem instalar abrigos e do trecho de maior 

carregamento, chamado de seção crítica. 
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A pesquisa de variação da demanda ao longo do dia busca determinar a variação da 

demanda na seção crítica de uma dada linha ao longo do dia. Por sua vez, a 

pesquisa da demanda e da quilometragem de um dia de operação busca determinar 

a quilometragem e a demanda em um dia de operação em cada linha, em cada 

empresa e no sistema todo, dados necessários para a caracterização da operação e 

para o cálculo da tarifa. 

 

A pesquisa de confiabilidade e pontualidade tem por objetivo identificar, em locais 

previamente determinados, os veículos e seus respectivos horários de saída ou 

passagem. O confronto entre horários reais e horários programados permite verificar 

a confiabilidade e a pontualidade de cada linha individualmente e de todo o sistema. 
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3.2 O TRANSPORTE METROVIÁRIO 

Dos modos de transporte de passageiros mais comuns apresentados neste capítulo, 

é de fundamental importância para esta tese o transporte metroviário ou metrô, 

como é mais conhecido. Segundo Ferraz e Torres (2001), o vocábulo “metrô” é 

empregado para designar trens urbanos que se movimentam por vias específicas 

completamente isoladas de outras e com operação automatizada, possibilitando o 

desenvolvimento de maior velocidade e maior capacidade de transporte. As vias 

utilizadas são, normalmente, subterrâneas, embora não sejam incomuns trechos 

aéreos ou no nível do solo, utilizando antigos leitos ferroviários. 

 

Rodrigues (2005), ao traçar um perfil do sistema de transporte metroferroviário de 

passageiros no Brasil, afirma que apenas 12 cidades/regiões metropolitanas do país 

possuem tal sistema. São elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, 

Porto Alegre, Recife, Salvador, João Pessoa, Maceió, Natal, Fortaleza e Teresina. 

Entretanto, o mesmo Rodrigues (2009) ressalta que apenas três dessas cidades – 

São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília – têm de fato metrô. Todas as outras têm na 

verdade um sistema de trens urbanos de transporte de passageiros. Em Salvador 

está em construção um sistema metroviário. Também segundo Rodrigues (2009), as 

características que distinguem de um sistema de trens urbanos o metrô são: (i) as 

linhas de metrô estão concentradas em zonas mais centrais das cidades, instaladas 

na capital/no município principal, ao passo que os trens urbanos chegam a zonas 

mais periféricas, interligando municípios; (ii) no metrô, o intervalo entre trens nos 

horários de pico é de cerca de um minuto e quarenta segundos, enquanto nos trens 

urbanos é de cerca de oito minutos; (iii) a distância entre as estações de metrô é de 

cerca de 800 a 1.000 metros, enquanto nos trens urbanos é de cerca de 1,5 a 3,0 

quilômetros. 
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3.2.1 O Metrô de São Paulo 

O Metrô de São Paulo, como a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) 

e a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), está vinculado à 

Secretaria dos Transportes Metropolitanos, órgão que faz parte da área de infra-

estrutura do Governo do Estado de São Paulo. Fazem parte também da área de 

infra-estrutura a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Transportes e a 

Secretaria de Saneamento e Energia. (STM, 2009) 

 

A Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô foi fundada em abril de 1968. 

No Quadro 10 estão alguns dos fatos mais importantes que deram forma aos pouco 

mais de 40 anos da organização: (METRÔ, 2007b) 
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QUADRO 10 – HISTÓRICO DA OPERAÇÃO DO METRÔ DE SÃO PAULO 

PERÍODO EVENTO 
dezembro de 1968 início das obras da Linha 1–Azul 
setembro de 1974 início da operação comercial da Linha 1–Azul, no trecho 

Jabaquara-Vila Mariana 
março de 1975 início das obras da Linha 3–Vermelha 
setembro de 1975 extensão da operação comercial da Linha 1–Azul para o trecho 

Jabaquara-Santana, equivalente a toda a extensão da linha na 
época 

março de 1979 início da operação comercial do primeiro trecho da Linha 3–
Vermelha, Sé-Brás 

setembro de 1981 extensão da operação comercial ao trecho Sé-Belém da Linha 3-
Vermelha 

novembro de 1981 a demanda da rede ultrapassa pela primeira vez a marca de 1 
milhão de passageiros transportados/dia 

março de 1987 inauguração do pátio de estacionamento e oficinas de Itaquera e 
realização da primeira viagem unindo a estação Barra Funda à 
estação Itaquera (Linha 3–Vermelha) 

outubro de 1988 a demanda ultrapassa pela primeira vez a marca de 2 milhões de 
passageiros transportados/dia 

agosto de 1990 viagem inaugural no trecho Paulista da Linha 2–Verde, entre as 
estações Paraíso e Trianon-Masp 

dezembro de 1991 a demanda ultrapassa pela primeira vez a marca de 2,5 milhões 
de passageiros transportados/dia 

fevereiro de 2002 assinado o convênio entre o Metrô e a Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos (CPTM) que atribuiu ao Metrô a 
responsabilidade pela operação e manutenção da Linha 5–Lilás 

agosto de 2002 a operação da Linha 1–Azul obtém a certificação NBR ISO 
9001:2000 

outubro de 2002 início da operação comercial da Linha 5–Lilás, no trecho Capão 
Redondo-Largo Treze 

abril de 2003 obtida a certificação NBR ISO 9001:2000 para a Linha 2–Verde, 
para a Linha 3–Vermelha e para a Linha 5–Lilás, e manutenção 
da certificação da Linha 1–Azul 

setembro de 2004 o Metrô comemora 30 anos de operação comercial 
dezembro de 2005 início da aceitação do Bilhete Único28 nas estações da Linha 2–

Verde 
maio de 2006 término da instalação dos validadores, possibilitando a aceitação 

do Bilhete Único em todas as estações da rede 
outubro de 2006 obtida a certificação OSHAS 18001:199929 em segurança e 

saúde ocupacional 
dezembro de 2006 no dia 8 a demanda ultrapassa pela primeira vez a marca de 3 

milhões de passageiros transportados/dia; 
novembro de 2007 no dia 14 foi alcançado o recorde de 3.347.262 passageiros 

transportados/dia na rede 
FONTE: elaborado pelo autor com base em METRÔ – Companhia do Metropolitano de São Paulo. 
Por dentro da operação. [s.l.]: Gerência de Operações, 2007. p. 13-20 
 

                                                
28 Bilhete Único: cartão inteligente usado no transporte coletivo da cidade de São Paulo desde maio 
de 2004 que permite ao usuário viajar por duas horas (atualmente três) e fazer até quatro viagens ao 
preço de uma só tarifa. Inicialmente era utilizado apenas nos ônibus da capital. A partir de 2005 foi 
implantado, gradativamente, no Metrô e na CPTM, permitindo ao usuário o acesso a mais de um 
modo de transporte com apenas um bilhete e pagando uma tarifa reduzida na integração entre os 
modos de transporte. 
29 Certificação do sistema de gestão da segurança e saúde ocupacional. O Metrô de São Paulo foi a 
primeira empresa de transporte metroferroviário do país a obtê-la. 
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Embora tenham sido citados números pontuais de recordes de passageiros 

transportados na rede ao longo do histórico apresentado, deve-se ressaltar que o 

Metrô trabalha com pelo menos dois números que merecem um detalhamento: a 

demanda de passageiros da rede e o total de passageiros transportados na rede. A 

demanda de passageiros da rede corresponde ao número de entradas de 

passageiros num determinado momento. Já o total de passageiros transportados na 

rede equivale à entrada de passageiros na rede somada aos passageiros que fazem 

transferência entre as linhas (ex.: da Linha 1-Azul para a Linha 2-Verde) num 

determinado momento. Sendo assim, dados do Metrô (2007b) e do seu Chefe do 

Departamento de Operação Centralizada e Tráfego (LOPRETTO, 2009) dão conta 

dos seguintes números: a demanda média de passageiros da rede nos dias úteis foi 

de 2,31 milhões em 2008, 2,11 milhões em 2007, 1,94 milhão em 2006, e em média 

1,74 milhão entre 2002 e 2005. Isto é, após um período de estagnação entre 2002 e 

2005, no período de três anos terminado em 2008 houve um aumento de cerca de 

33% na demanda média de passageiros da rede nos dias úteis. Esse período de três 

anos coincide com a entrada em operação do Bilhete Único no Metrô. Levando-se 

em conta que essa entrada começou no dia 30 de dezembro de 2005 e que, 

portanto, seu efeito nesse ano foi praticamente nulo, são os dados de 2006, 2007 e 

2008 que realmente captam o efeito da aceitação do Bilhete Único sobre a 

demanda. Com relação ao recorde de passageiros transportados na rede num único 

dia, no momento em que o autor da tese escreveu este parágrafo, o último recorde 

de que se tem notícia foi alcançado em 05 de dezembro de 2008: 3.542.456 

passageiros. 

3.2.1.1 Perfil do usuário do Metrô de São Paulo 

A Tabela 3 proporciona uma visão do perfil do usuário do Metrô em relação a 

aspectos socioeconômicos. 
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TABELA 3 – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS USUÁRIOS DO METRÔ DE SÃO 

PAULO 

CARACTERÍSTICA PESQUISADA ANO (VALORES EM %) 
Sexo 2001 2003 2005 2006 
Masculino 54 54 50 50 
Feminino 46 46 50 50 
Idade 2001 2003 2005 2006 
Até 17 anos 4 4 4 3 
18 a 24 anos 24 25 24 25 
25 a 34 anos 26 28 28 29 
35 a 44 anos 23 20 19 20 
45 a 54 anos 13 13 14 14 
55 anos ou mais 10 10 11 9 
Grau de instrução 2001 2003 2005 2006 
Analfabeto – 3ª série ensino fundamental 4 3 3 3 
4ª a 7ª série do ensino fundamental 12 11 10 8 
Ensino fund. completo – ensino médio 
incompleto 

17 15 11 10 

Ensino médio completo – superior 
incompleto 

46 51 52 53 

Superior completo 21 20 24 26 
Classe socioeconômica (*) 2001 2003 2005 2006 
Classe média alta 27 17 18 16 
Classe média 59 69 71 69 
Classe pobre 14 14 11 15 
Renda familiar 2001 2003 2005 2006 
Até 4 salários mínimos 20 25 28 35 
Acima de 4 e até 8 salários mínimos 27 31 31 31 
Acima de 8 e até 15 salários mínimos 17 25 24 22 
Acima de 15 e até 30 salários mínimos 17 15 13 10 
Acima de 30 salários mínimos 19 4 4 2 
Renda individual 2001 2003 2005 2006 
Até 4 salários mínimos 46 55 63 70 
Acima de 4 e até 8 salários mínimos 31 27 23 19 
Acima de 8 e até 15 salários mínimos 15 13 10 9 
Acima de 15 e até 30 salários mínimos 7 4 3 2 
Acima de 30 salários mínimos 1 1 1 - 
Profissão/cargo 2001 2003 2005 2006 
Empregado de escritório 19 20 20 20 
Função subalterna 20 19 17 18 
Técnicos 12 12 15 13 
Profissionais liberais/diretores/proprietários 13 15 14 15 
Inativos/aposentados/prendas 
domésticas/outros 

12 11 10 10 

Estudantes 8 9 10 9 
Operários 8 7 7 8 
Vendedores 8 7 7 7 
Freqüência de uso antes do Bilhete Único 2001 2003 2005 2006 
Já usava o Metrô antes da implantação - - - 87 
Não usava o Metrô antes da implantação - - - 13 
Passou a fazer mais coisas após o Bilhete 
Único 

2001 2003 2005 2006 

Sim - - - 52 
Não - - - 48 
(*) no relatório, o Metrô informa ter usado o Critério Brasil: média alta=A1 + A2 + B1; média=B2 + C; 
pobre=D + E. 
FONTE: elaborado pelo autor com base em METRÔ – Companhia do Metropolitano de São Paulo. 
Caracterização socioeconômica dos usuários e seus hábitos de viagem – sistema. [s.l.]: 
Gerência de Operações, 2006. 
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Os dados da Tabela 3 indicam que, em relação a sexo, idade e grau de instrução, 

não houve mudanças significativas no perfil do usuário do Metrô nesse período de 

seis anos. Já no que diz respeito à classe socioeconômica, renda familiar e renda 

individual, houve mudanças significativas. Os usuários de classe média alta 

passaram de 27% (2001) para 16% (2006), enquanto os usuários de classe média 

passaram de 59% (2001) para 69% (2006). Os usuários de renda familiar até oito 

salários mínimos passaram de 47% (2001) para 66% (2006), enquanto os usuários 

de renda familiar acima de 15 salários mínimos passaram de 36% (2001) para 12% 

(2006). Os usuários de renda individual até oito salários mínimos passaram de 77% 

(2001) para 89% (2006), enquanto os usuários de renda individual acima de 15 

salários mínimos passaram de 8% (2001) para 2% (2006). 

 

Para entender as mudanças ocorridas no perfil do usuário descritas no parágrafo 

anterior, é preciso lembrar que, conforme apresentado em 3.2.1, o Bilhete Único 

entrou em operação e foi consolidado em toda a rede do Metrô entre dezembro de 

2005 e maio de 2006. Como será discutido em mais detalhes no Capítulo 5, os 

próprios gestores do Metrô afirmam que a entrada em operação do Bilhete Único 

trouxe para o sistema um grande contingente de indivíduos de baixa renda que 

vinha utilizando outros meios de transporte coletivo ou até mesmo fazendo seus 

trajetos a pé. 

 

Ainda com relação às mudanças no perfil do usuário, não é possível afirmar que, 

entre 2001 e 2006, diminuiu o número de indivíduos de classe média alta, com renda 

familiar e/ou individual acima de 15 salários mínimos que usam o Metrô. Dado que o 

autor da tese não teve acesso aos dados brutos coletados, mas apenas aos 

percentuais consolidados disponíveis na biblioteca do Metrô, não se pode afirmar 

que, em números absolutos, a classe média alta, com renda superior, passou a usar 

menos o Metrô. Pode-se afirmar apenas que, em termos percentuais, houve um 

decréscimo na participação desses indivíduos no total de usuários. 
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3.2.1.2 Imagem do Metrô de São Paulo em relação a outros serviços públicos 

Desde 1985 a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) realiza a 

Pesquisa de Imagem dos Serviços Públicos. Os entrevistados – residentes da 

Capital e de municípios da Grande São Paulo – são questionados acerca do 

funcionamento de um grupo de serviços públicos colocados à disposição da 

população. Alterações metodológicas introduzidas na pesquisa permitem a 

comparação dos resultados a partir de 1995. No momento em que este capítulo da 

tese foi escrito a última edição da pesquisa de que se tinha notícia era a de 2005. 

 

Nas duas últimas edições da pesquisa, foram avaliados 13 serviços públicos. Pediu-

se aos entrevistados que indicassem quais serviços funcionam bem e quais serviços 

não funcionam bem. Dentre os serviços que funcionam bem na opinião de cada 

entrevistado, pediu-se que fosse indicado o melhor. Em 2005, o Metrô de São Paulo 

obteve a segunda melhor avaliação (57%) dentre os serviços públicos que 

funcionam bem, ficando atrás apenas dos Correios (66%). Mais ainda, apenas 2% 

dos entrevistados apontaram o Metrô como um serviço público que não funciona 

bem. Nas edições da pesquisa entre 1995 e 2005 o Metrô manteve-se entre a 

primeira e a terceira posição como o serviço que funciona melhor, com exceção de 

maio de 2002, quando ficou na quarta posição (Tabela 4). Em resumo, pode-se dizer 

que, no período, a imagem do Metrô de São Paulo em comparação com outros 

serviços públicos foi avaliada muito positivamente. 
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TABELA 4 – PESQUISA DE IMAGEM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NO PERÍODO 1995-2005 

SERVIÇO PÚBLICO QUE FUNCIONA MELHOR (VALORES EM %) 
SERVIÇO 
PÚBLICO set/ 

95 
abr/ 
96 

out/ 
96 

jun/ 
97 

nov/ 
97 

jun/ 
98 

nov/ 
98 

jun/ 
99 

jul/ 
00 

ago/ 
01 

maio/ 
02 

jun/ 
03 

maio/ 
05 

Correios 16 22 21 26 15 19 18 25 23 21 22 19 21 
Bombeiros 17 14 12 14 19 18 16 21 19 24 20 19 16 
Metrô 19 20 17 18 20 19 20 17 18 16 14 20 24 
Energia 
elétrica 

15 12 14 13 14 12 12 8 11 3 7 5 5 

Telefones 16 13 10 11 15 12 12 3 7 9 7 5 4 
Ônibus 6 6 6 5 5 6 7 5 5 3 4 2 3 
Poupatempo - - - - - - - 5 6 11 15 17 14 
Hospitais 
públicos 

2 4 5 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 

Água e esg. 3 4 5 5 4 6 5 4 3 4 4 3 4 
Escolas 
públicas 

3 4 3 3 3 2 3 3 2 5 3 3 3 

Policiamento 3 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 2 2 
Trem 
metropol. 

- - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ROTA - - - - - - - - - - - 2 1 
FONTE: METRÔ – Companhia do Metropolitano de São Paulo. Pesquisa de imagem dos serviços 
públicos e do Metrô. Disponível em: 
<http://www.metro.sp.gov.br/empresa/pesquisas/pesquisa_imagem.shtml>. Acesso em: 12 fev. 2009. 

3.2.1.3 Imagem do Metrô de São Paulo em relação a outros meios de transporte 

A Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) também realiza desde 1985 

a Pesquisa de Imagem dos Transportes na Região Metropolitana de São Paulo. A 

vantagem desta pesquisa em relação àquela apresentada em 3.2.1.2 é a 

comparação direta do Metrô de São Paulo com outros meios de transporte, não 

apenas com outros serviços públicos de características distintas. Na Tabela 5 são 

apresentados os principais resultados da pesquisa nos últimos cinco anos. 
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TABELA 5 – PESQUISA DE IMAGEM DOS TRANSPORTES NA REGIÃO METROPOLITANA DE 

SÃO PAULO NO PERÍODO 2004-2008 

% DE CLIENTES QUE CONSIDERAM EXCELENTE/BOM 
MEIO DE TRANSPORTE 

2004 2005 2006 2007 2008 
Metrô 92 90 93 85 82 
Trens da CPTM 60 55 50 51 48 
Ônibus municipais da Capital 61 52 48 42 40 
Ônibus corredores da Capital - - 57 64 53 
Ônibus metropolitanos 69 64 69 53 41 
FONTE: elaborado pelo autor com base em ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos. 
Pesquisa de imagem dos transportes públicos na Região Metropolitana de São Paulo (2005). 
Disponível em: <http://www.antp.net/biblioteca/GTPSQ2005PS.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2009;  
 . Pesquisa de imagem dos transportes públicos na Região Metropolitana de São Paulo 
(2006). Disponível em: <http://www.antp.net/biblioteca/GTPSQ2006PS.pdf>. Acesso em: 12 fev. 
2009;   . Pesquisa de imagem dos transportes públicos na Região Metropolitana de São 
Paulo (2007). Disponível em: <http://www.antp.net/biblioteca/GTPSQ2007PS.pdf>. Acesso em: 12 
fev. 2009;   . Pesquisa de imagem dos transportes públicos na Região 
Metropolitana de São Paulo (2008). Disponível em: 
<http://portal1.antp.net/site/informativo/noticia.aspx?AspXPage=g%5FB60B89FC305046CD905ACFA
3276E6CCA:%2540codigo%3Dinfo23120801>. Acesso em: 12 fev. 2009. 
 

Os resultados apresentados na Tabela 5 dão conta de uma queda nos percentuais 

de excelente/bom que os entrevistados da Região Metropolitana de São Paulo têm 

atribuído aos meios de transporte. Os ônibus metropolitanos apresentaram o pior 

desempenho, com o número de 2008 sendo 41% menor do que o número de 2004. 

Os ônibus municipais da Capital tiveram o segundo pior desempenho, com o número 

de 2008 sendo 34% menor do que o de 2004. Em seguida estão os trens da CPTM, 

com um número 20% menor, e o Metrô, com um número 11% menor no mesmo 

período. Os ônibus que circulam nos corredores da Capital foram incluídos na 

pesquisa apenas em 2006 e apresentaram resultados bastante irregulares no 

período: melhora de 12% na avaliação de 2006 para 2007, seguida de uma queda 

de 17% na avaliação de 2007 para 2008. 

 

Embora o resultado obtido em 2008 tenha sido 11% inferior ao de 2004 e 12% 

inferior ao melhor resultado do período, o Metrô de São Paulo apresenta resultados 

muito positivos quando comparados àqueles obtidos pelos outros meios de 

transporte. Em 2008, quando o Metrô obteve seu percentual mais baixo de 

excelente/bom (82%) no período, o segundo meio de transporte mais bem avaliado 

– os ônibus que circulam nos corredores da Capital – obtiveram 53% de 

excelente/bom, uma diferença de 29 pontos percentuais. 
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Os problemas de qualidade de serviço enfrentados pelo Metrô de São Paulo que 

podem ter levado à redução dos percentuais de excelente/bom no período serão 

discutidos no Capítulo 5 da tese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
DE CAMPO 
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4.1 PROPOSIÇÃO DA PESQUISA DE CAMPO 

Concluída a revisão da literatura, o autor da tese e seu orientador consideraram 

pertinente a realização de uma pesquisa de campo. O problema em estudo e o 

objetivo da tese foram determinantes para a definição do objetivo da pesquisa de 

campo: analisar as razões para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade 

de serviço no Metrô de São Paulo com base no modelo estendido de qualidade 

de serviço. 

 

Nas seções a seguir explica-se como foram definidos o método da pesquisa de 

campo e todos os passos necessários à sua realização. 
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4.2 ABORDAGEM METODOLÓGICA BÁSICA DA PESQUISA DE CAMPO 

Churchill (1999) afirma que diferentes formulações de um problema de pesquisa 

podem levar a diferentes abordagens de pesquisa para responder a ele. Um 

problema definido de forma bem específica requer um determinado tipo de 

abordagem, ao passo que um problema definido de forma genérica pode requerer 

uma abordagem completamente diferente. 

 

Na abordagem metodológica básica deve-se definir a natureza da pesquisa e o 

método, estratégia ou design de pesquisa empregado. 

4.2.1 Natureza da pesquisa 

Há basicamente duas divisões na literatura quanto à natureza de uma pesquisa. 

Para um grupo de autores (SELLTIZ et al., 1975; GIL, 1987; CHURCHILL, 1999; 

MARCONI; LAKATOS, 2005), a natureza da pesquisa pode ser de três tipos: 

exploratória, descritiva e causal, embora haja pequenas mudanças na nomenclatura 

empregada pelos autores tal como chamar a pesquisa descritiva de quantitativo-

descritiva ou a causal de experimental. Para um segundo grupo de autores 

(PARASURAMAN, 1991; MATTAR, 2001; MALHOTRA, 2006), a natureza da 

pesquisa pode ser de dois tipos: exploratória ou conclusiva, com esta última 

subdividindo-se em descritiva ou causal. 

 

Independentemente da classificação adotada por diferentes autores, é importante 

conhecer as características de cada um desses tipos para que se possa determinar 

a natureza da pesquisa de campo realizada como parte desta tese. 

 

Selltiz et al. (1975) argumentam que cada estudo tem seu objetivo específico. 

Familiarizar-se com o fenômeno ou conseguir nova compreensão deste, 

freqüentemente para poder formular um problema mais preciso de pesquisa ou criar 

novas hipóteses, é característica de um estudo exploratório. Nesse caso, o 

planejamento de pesquisa precisa ser suficientemente flexível para permitir a 

consideração de muitos aspectos diferentes de um fenômeno. Apresentar 

precisamente as características de uma situação, um grupo ou um indivíduo 

específico (com ou sem hipóteses específicas iniciais a respeito da natureza de tais 
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características) configura tipicamente um estudo descritivo, em que é fundamental a 

exatidão e torna necessário um planejamento para reduzir o viés e ampliar a 

precisão da prova obtida. Também são descritivos os estudos em que se deseja 

verificar a freqüência com que algo ocorre ou está ligado a alguma outra coisa 

(geralmente, mas não sempre, com uma hipótese inicial específica). Por fim, verificar 

uma hipótese de relação causal entre variáveis exige processos que não apenas 

reduzam o viés e aumentem a precisão, mas também permitam inferências a 

respeito da causalidade. Este tipo de estudo é chamado de experimento. 

 

Segundo Gil (1987), a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. A pesquisa descritiva tem como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações entre variáveis. Também pode ser considerada 

descritiva a pesquisa que visa descobrir a existência de associações entre variáveis. 

Por fim, a pesquisa explicativa tem como preocupação central identificar os fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos. O mesmo autor 

considera este último tipo de pesquisa o que mais aprofunda o conhecimento da 

realidade porque explica a razão, o porquê das coisas. 

 

Para Marconi e Lakatos (2005), exploratória é uma investigação de pesquisa 

empírica que tem por objetivo a formulação de questões ou de um problema, com 

tripla finalidade: desenvolver hipóteses; aumentar a familiaridade do pesquisador 

com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa futura mais 

precisa; modificar e esclarecer conceitos. Quantitativo-descritiva é uma investigação 

de pesquisa empírica cujo principal objetivo é o delineamento ou a análise das 

características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento 

de variáveis-chave. Este tipo de investigação aproxima-se de projetos 

experimentais, caracterizados pela precisão e controle estatísticos, com a finalidade 

de fornecer dados para a verificação de hipóteses. Por fim, experimental é uma 

investigação de pesquisa empírica que tem por objetivo principal o teste de 

hipóteses que dizem respeito a relações de causa e efeito. 
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Infelizmente para os pesquisadores, não há um conjunto de regras definidas para se 

designar um tipo de pesquisa para um problema específico. Parasuraman (1991) 

argumenta que o propósito de uma pesquisa e a precisão das suas necessidades de 

dados determinam a sua natureza. Escolher o tipo de pesquisa mais apropriado 

numa dada situação é algo subjetivo. A pesquisa exploratória é mais apropriada em 

situações nas quais os objetivos de pesquisa são gerais e as necessidades de 

dados pouco claras. Alguma forma de pesquisa conclusiva (descritiva ou causal) é a 

apropriada em outras situações. Insights oriundos de pesquisa exploratória são o 

fundamento para uma pesquisa conclusiva mais formal. Ocasionalmente, entretanto, 

a pesquisa exploratória pode sugerir fortemente que uma pesquisa conclusiva 

posterior seja desnecessária. 

 

Por razões similares às de Parasuraman (1991), Churchill (1999, p. 100) afirma que 

“não há somente uma melhor maneira de proceder [...] tudo depende do problema 

específico a ser resolvido”. 

 

A leitura dos textos de Parasuraman (1991), Churchill (1999), Mattar (2001) e 

Malhotra (2006) permite a elaboração do Quadro 11, em que se estabelecem 

distinções entre os três tipos de pesquisa discutidos. 
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QUADRO 11 – DIFERENÇAS ENTRE PESQUISA EXPLORATÓRIA, DESCRITIVA E CAUSAL 

  EXPLORATÓRIA DESCRITIVA CAUSAL 
Objetivos gerar insights sobre uma dada 

situação; descobrir idéias gerais; 
isolar variáveis e relações-chave 
para exame posterior; prover o 
pesquisador de maior 
conhecimento sobre o tema ou 
problema de pesquisa em 
perspectiva    

descrever características ou 
funções de grupos relevantes; 
estimar o percentual de 
unidades em uma população 
específica que exibe 
determinado comportamento 

determinar relações 
de causa e efeito 

Características flexível, versátil marcada pela formulação 
prévia de hipóteses 
específicas 

manipulação de uma 
ou mais variáveis 
independentes 

Amostra relativamente pequena; 
subjetivamente selecionada para 
maximizar a geração de insights 
úteis 

relativamente grande; 
objetivamente selecionada 
para permitir a generalização 
de descobertas 

relativamente grande; 
objetivamente 
selecionada para 
permitir a 
generalização 
de descobertas 

Necessidade 
de dados 

em geral vaga bem definida bem definida 

Análise dos 
dados 

informal; tipicamente não 
quantitativa 

formal; tipicamente 
quantitativa 

formal; tipicamente 
quantitativa 

FONTE: elaborado pelo autor com base em PARASURAMAN, A. Marketing research. 2nd ed. [s.l.]: 
Addison-Wesley Publishing Company, Inc., 1991; CHURCHILL Jr., G. A. Marketing research: 
methodological foundations. 7th ed. Printed in the USA: Harcourt, 1999; MATTAR, F. N. Pesquisa de 
marketing. Edição compacta. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2001; MALHOTRA, N. K. Pesquisa de 
marketing: uma orientação aplicada. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. 
 

Com base nos autores citados e no Quadro 11, pode-se afirmar que a pesquisa de 

campo realizada como parte da tese é de natureza exploratória porque: 

- pretendeu familiarizar-se com o fenômeno no ambiente de uma organização 

brasileira, haja vista a escassez de trabalhos acadêmicos nacionais que 

abordem o problema em estudo (ver Cap. 1) e o fato de ser quase toda a 

literatura revista de origem norte-americana; 

- buscou gerar insights e descobrir idéias gerais sobre os gaps de gestão da 

qualidade de serviço e as razões para sua ocorrência no Metrô de São Paulo; 

- a escolha dos participantes da pesquisa foi feita de forma subjetiva e seguiu 

a conveniência do autor da tese; 

- compreendeu uma análise qualitativa dos dados, que será descrita em 

detalhes em outra seção deste capítulo. 
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4.2.2 Método de pesquisa 

Gil (1987) argumenta que a classificação de pesquisas em exploratórias, descritivas 

e causais é útil para possibilitar uma abordagem conceitual. Entretanto, para analisar 

os fatos do ponto de vista empírico, para confrontar a visão teórica com os dados da 

realidade, torna-se necessário traçar um modelo conceitual e operativo da pesquisa. 

Esse modelo recebe o nome de design, delineamento, estratégia ou método de 

pesquisa. 

 

Para Yin (2005), a escolha do método obedece a três critérios: o tipo de questão de 

pesquisa proposto, a extensão de controle que o pesquisador tem sobre eventos 

comportamentais e o grau de enfoque em acontecimentos contemporâneos. No 

quadro a seguir representa-se o argumento do autor. 

 

QUADRO 12 – SITUAÇÕES RELEVANTES PARA DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE PESQUISA 

ESTRATÉGIA 
FORMA DA 

QUESTÃO DE 
PESQUISA 

EXIGE CONTROLE SOBRE 
EVENTOS 

COMPORTAMENTAIS? 

FOCALIZA 
ACONTECIMENTOS 
CONTEMPORÂNEOS? 

Experimento como, por que sim sim 

Levantamento 
quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

não sim 

Análise de 
arquivos 

quem, o que, onde, 
quantos, quanto 

não sim/não 

Pesquisa 
histórica 

como, por que não não 

Estudo de caso como, por que não sim 

FONTE: YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
p. 24 

 

Yin (2005) afirma que o pesquisador deve ser capaz de identificar algumas situações 

em que as cinco estratégias de pesquisa podem ser relevantes e outras situações 

em que se pode considerar duas estratégias de forma igualmente atraente. Mas o 

pesquisador também deve saber identificar situações específicas em que uma 

estratégia possui uma vantagem distintiva. O estudo de caso aparece como a 

estratégia que possui uma vantagem distintiva quando “faz-se uma questão do tipo 

‘como’ ou ‘por que’ sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o 

qual o pesquisador tem pouco ou nenhum controle” (p. 28). 
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Tendo em vista os argumentos de Yin (2005), a escolha do estudo de caso como 

método de pesquisa mais apropriado para a pesquisa de campo justificou-se 

pelos seguintes motivos: 

- a questão de pesquisa é do tipo “como” ou “por que”. Pode-se apresentar a 

questão de pesquisa da seguinte forma: por que ocorrem os gaps de gestão 

da qualidade de serviço no Metrô de São Paulo?; 

- os acontecimentos focalizados na pesquisa são contemporâneos, pois 

procurou-se estudar como ocorrem atualmente na organização pesquisada; 

- não se exige – e não houve na pesquisa de campo – controle sobre eventos 

comportamentais. 

 

Selltiz et al. (1975) denominam o estudo de caso como a análise de exemplos 

selecionados que “estimulam a compreensão” de um fenômeno e que pode ser feita 

por meio do exame de registros existentes, de entrevista não estruturada, de 

observação participante ou alguma outra abordagem. Os autores destacam três 

aspectos que tornam o processo adequado. Em primeiro lugar, a atitude do 

pesquisador, que deve ser de receptividade atenta, de busca e não de verificação; o 

pesquisador é orientado pelas características do objeto que está sendo estudado. 

Em segundo lugar, a intensidade do estudo do indivíduo, grupo, comunidade, 

cultura, situação ou incidente escolhido para a pesquisa. Em terceiro lugar, a 

dependência das capacidades integradoras do pesquisador, de sua capacidade para 

reunir, numa interpretação unificada, muitos e diversos aspectos de informação. 

 

Para Castro (1977), o objeto da atividade científica é a classificação metódica dos 

fatos, seguida pela identificação de suas relações e seqüências repetitivas. Um 

estudo científico pode buscar a identificação dessas relações mediante o estudo de 

frações de diferentes tamanhos do universo dos fatos considerados. Num extremo 

encontram-se os estudos agregados, em que se examina o próprio universo; noutro 

extremo encontra-se o estudo de caso, em que se examina um ou poucos exemplos 

das unidades consideradas. O autor enfatiza que, mesmo no estudo de caso, o 

interesse primeiro não é pelo caso em si, mas pelo que ele sugere a respeito do 

todo. 
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Gil (1987) afirma que o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e 

exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível diante de outros métodos 

alternativos. 

 

Campomar (1991) afirma que o estudo intensivo de um caso permite a descoberta 

de relações que não seriam encontradas de outra forma, sendo as análises e 

inferências em estudos de caso feitas por analogia de situações, respondendo a 

questões do tipo “como” e “por que”. 

 

Segundo Parasuraman (1991), o estudo de caso é um exame em profundidade de 

uma unidade de interesse. A unidade pode ser um cliente, uma loja, um vendedor, 

uma organização, uma área de mercado etc. O método do estudo de caso, em 

virtude do seu potencial de geração de insights, é uma forma útil de pesquisa 

exploratória. 

 

Martins (2000) afirma que o estudo de caso é uma técnica de pesquisa que tem por 

objetivo o estudo de uma unidade que se analisa profunda e intensamente. 

 

Martins (2006) argumenta que um estudo de caso deve ser importante, eficaz e 

relatado de maneira atraente. Por importante entenda-se: (i) que seja original e 

revelador, isto é, que apresente um recorte de uma situação complexa da vida real; 

e (ii) que ofereça descrições, interpretações e explicações que chamem a atenção 

pelo ineditismo. 

 

Em suma, as abordagens de Selltiz et al. (1975), Castro (1977), Gil (1987), 

Campomar (1991), Parasuraman (1991) e Martins (2000, 2006) reforçaram a 

convicção da escolha do estudo de caso como método de pesquisa adequado para 

a pesquisa de campo, uma vez que se pretendeu obter a compreensão de 

fenômenos estudados na literatura por meio da análise profunda e exaustiva de 

poucos objetos. Neste caso, uma organização – o Metrô de São Paulo – que será 

motivo de outras considerações nas seções a seguir. 
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4.2.3 Limitações do método de pesquisa escolhido 

Embora o estudo de caso, amplamente usado nas Ciências Sociais, seja uma forma 

distintiva de investigação empírica, algumas críticas lhe são dirigidas por muitos 

pesquisadores (YIN, 2005). As principais dizem respeito à suposta falta de rigor 

metodológico, à dificuldade de generalização dos resultados e à demora na sua 

execução. Tais aspectos devem ser tratados como limitações do método e não 

como formas de desqualificá-lo perante outros métodos de pesquisa. Yin (2005) 

reconhece essas limitações e apresenta três argumentos aos críticos. Em primeiro 

lugar, embora possa haver usuários negligentes do método, não se deve aceitar 

evidências equivocadas ou visões tendenciosas para influenciar o significado das 

constatações e das conclusões de um estudo de caso. Isso fica claro na orientação 

do autor para o uso de um protocolo de pesquisa. Em segundo lugar, um estudo de 

caso, assim como um experimento, não representa uma “amostragem”: o objetivo do 

pesquisador é o de expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não o 

de enumerar freqüências (generalização estatística). Os estudos de caso, assim 

como os experimentos, são generalizáveis a proposições teóricas, e não a 

populações ou universos. Em terceiro lugar, um estudo de caso não precisa demorar 

muito tempo: isso confunde incorretamente o estudo de caso com um método 

específico de coleta de dados, como etnografia ou observação participante, que em 

geral demandam longos períodos de tempo no campo. Pode-se até mesmo realizar 

um estudo de caso válido e de alta qualidade sem se sair da biblioteca ou sem se 

deixar o telefone ou a internet. 
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4.3 PROJETO DE ESTUDO DE CASO 

Yin (2005) foi usado como referência para esta seção e para as três próximas 

seções, haja vista ser este o autor que melhor apresenta como preparar e executar 

uma pesquisa de campo que tenha o estudo de caso como método de pesquisa 

empregado. Os autores citados na seção 4.2 foram úteis para apontar o estudo de 

caso como o método mais adequado para a pesquisa de campo, mas não para 

explicar como realizá-la. 

 

Segundo Yin (2005), um projeto de pesquisa pode ser descrito, coloquialmente, 

como um plano lógico para sair daqui e chegar lá, sendo aqui o conjunto inicial 

de questões a serem respondidas e lá, o conjunto de respostas sobre essas 

questões. O desenvolvimento do projeto é uma parte difícil quando se realizam 

estudos de caso porque, diferentemente de outras estratégias de pesquisa, não há 

um “catálogo” abrangente para projetos de pesquisa desse tipo. 

 

Yin (2005) enumera os cinco componentes de um projeto de pesquisa: 

- as questões de estudo; 

- as proposições, se houver; 

- a(s) unidade(s) de análise; 

- a lógica que une os dados às proposições; 

- os critérios para interpretar as descobertas. 

 

Questões de estudo 

Dizem respeito à forma das questões. A estratégia de estudo de caso é mais 

apropriada para questões do tipo “como” e “por que”. Como já discutido em 4.2.2, a 

forma da questão de estudo desta pesquisa de campo enquadra-se nessa condição. 

 

Proposições de estudo 

Uma proposição de estudo é aquela que direciona a atenção para alguma coisa que 

deveria ser examinada dentro do escopo do estudo. Alguns estudos podem não ter 

proposições. É o caso típico de quando um tópico é o tema da “exploração”. Ainda 

assim, cada “exploração” deve ter alguma finalidade. Em lugar de proposições, o 
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projeto para um estudo exploratório deve apresentar uma finalidade e os critérios 

que foram usados para julgar uma “exploração” como bem-sucedida. 

 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, não foram definidas proposições de 

estudo, mas, sim, um conjunto de finalidades para a pesquisa de campo: 

- identificar como o Metrô de São Paulo acompanha a avaliação da qualidade 

de serviço por parte de seus clientes; 

- identificar a existência de gaps na qualidade do serviço prestado pelo Metrô 

de São Paulo tomando-se por base o modelo de PZB (ver 2.5.1); 

- analisar as razões para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade do 

serviço prestado pelo Metrô de São Paulo tomando-se por base o modelo 

estendido de qualidade de serviço (ver 2.5.2); 

- discutir outros temas relacionados com a qualidade de serviço que sejam de 

interesse em função das características do serviço prestado pelo Metrô de 

São Paulo e/ou de particularidades da organização. 

 

Unidade de análise 

Definir uma unidade de análise equivale a definir um caso que se pretende estudar. 

Uma unidade de análise pode ser um indivíduo, uma empresa ou um programa, por 

exemplo. 

 

Nesta pesquisa de campo, a unidade de análise foi a Gerência de Operações do 

Metrô de São Paulo. Informações complementares sobre a área e os departamentos 

subordinados a ela serão dadas ainda neste capítulo de aspectos metodológicos. 

 

As razões que levaram o autor da tese a escolher essa unidade de análise foram: 

- o Metrô de São Paulo é uma das poucas organizações de transporte 

metroviário existentes no país. Além de São Paulo, apenas Rio de Janeiro e 

Brasília (ver 3.2) possuem hoje em dia essa alternativa de transporte público; 

- o Metrô de São Paulo realiza pesquisas de avaliação da qualidade de 

serviço por parte de seus clientes; 

- a Gerência de Operações é a área responsável pela produção do serviço e 

pela sua avaliação por parte dos clientes, ou seja, a coleta de dados da 
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pesquisa de campo depende basicamente de eventos que ocorrem no âmbito 

dessa área; 

- o Gerente de Operações autorizou a realização da pesquisa. 

 

A lógica que une os dados às proposições 

Segundo Yin (2005), este quarto componente e o quinto (Critérios para a 

interpretação das descobertas) foram os menos desenvolvidos nos estudos de caso. 

A abordagem mais promissora para ligar os dados às proposições é a chamada 

adequação ao padrão30, por meio da qual várias partes da informação de um mesmo 

caso podem ser relacionadas com as proposições teóricas. 

 

Como já se apresentou nesta seção, a pesquisa de campo não contou com 

proposições. A questão de estudo e as finalidades já descritas, porém, serviram de 

referência para unir os dados às teorias apresentadas na revisão de literatura. 

 

Critérios para a interpretação das descobertas 

Yin (2005) afirma que normalmente não há uma forma precisa de se estabelecerem 

os critérios para a interpretação das descobertas. Nesta pesquisa de campo optou-

se pela comparação das descobertas com a literatura revista, procurando-se pontos 

de convergência e/ou divergência entre os fenômenos estudados na organização 

pesquisada e o que advoga a literatura. Mais ainda: por tratar-se de uma pesquisa 

de campo que é parte de uma tese de doutorado, a interpretação das descobertas 

foi particularmente importante para apontar de que maneira a tese pode contribuir 

para o avanço do estado da arte existente sobre o tema. 

 

Segundo Yin (2005), as características gerais dos projetos de pesquisa servem 

como pano de fundo para projetos de estudos de caso específicos. São quatro os 

tipos básicos de projetos para estudos de caso, como se mostra na Figura 8. 

 

 

 

 

                                                
30 No original em inglês: pattern matching. 
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FIGURA 8 – TIPOS BÁSICOS DE PROJETOS PARA ESTUDOS DE CASO 

      Projetos de caso único       Projetos de casos múltiplos 
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FONTE: YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre, Bookman, 2005. 
p. 61 
 

Yin (2005) explica que os projetos de caso único (tipos 1 e 2) são apropriados em 

cinco circunstâncias. Primeira: quando se trata de um caso decisivo para testar uma 

teoria bem formulada. Segunda: quando o caso a ser estudado é raro ou extremo. 

Terceira: quando o caso é representativo ou típico. Quarta: quando o caso é 

revelador. E quinta: quando se deseja fazer um estudo longitudinal, isto é, quando 

se deseja estudar o mesmo caso único em dois ou mais pontos diferentes no tempo. 

 

Os projetos de casos múltiplos (tipos 3 e 4) devem ser a opção do pesquisador 

quando se deseja usar a lógica da replicação, a mesma usada em experimentos 
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múltiplos. Os casos devem ser selecionados para prever resultados semelhantes 

(replicação literal) ou para produzir resultados contrastantes apenas por razões 

previsíveis (replicação teórica). 

 

Além da escolha entre caso único e casos múltiplos, o pesquisador precisa definir se 

o projeto de estudo de caso deve ser holístico ou incorporado. O projeto holístico é 

recomendado quando não for possível identificar nenhuma subunidade lógica e 

quando a teoria em questão subjacente ao estudo de caso for ela própria de 

natureza holística. O projeto incorporado é recomendado quando as subunidades de 

análise acrescentam oportunidades significativas a uma análise extensiva, realçando 

o valor das impressões de um determinado caso. 

 

Para esta pesquisa de campo, optou-se por um estudo de caso único 

incorporado, isto é, um estudo de caso do tipo 2. Tal escolha deveu-se a: 

- embora o vocábulo “raro” possa não ser o mais exato, é fato que 

pouquíssimas cidades do país – apenas três – contam com transporte 

metroviário, razão pela qual conseguir estudar o caso do metrô de uma 

cidade é, no mínimo, pouco freqüente; 

- a Gerência de Operações do Metrô de São Paulo é composta de cinco 

departamentos – cinco subunidades de análise. Pode-se dizer que o volume 

de informações obtido por meio dos cinco departamentos foi não apenas 

superior como também muito mais amplo do que seria obtido caso fosse 

entrevistado apenas o Gerente de Operações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

140 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

Yin (2005) afirma que preparar-se para a coleta de dados de um estudo de caso 

pode ser uma tarefa complexa e difícil. Se a coleta não for realizada corretamente, 

todo o trabalho de investigação poderá ser posto em risco. O autor discute, inclusive, 

uma lista básica de habilidades exigidas de um pesquisador de estudo de caso: 

- capacidade de fazer boas perguntas; 

- ser um bom ouvinte e não ser enganado pelas próprias ideologias e 

preconceitos; 

- ser adaptável e flexível, de forma que as situações recentemente 

encontradas sejam vistas como oportunidades, não ameaças; 

- ter uma noção clara das questões sendo estudadas, mesmo que seja uma 

orientação teórica ou que seja de modo exploratório; 

- ser imparcial em relação a noções preconcebidas. 

4.4.1 Protocolo para o estudo de caso 

Yin (2005) ressalta que um protocolo para o estudo de caso e o questionário de um 

levantamento têm apenas uma coisa em comum: os dois convergem para um único 

ponto de dados – coletar dados tanto de um estudo de caso único quanto de um 

único respondente. 

 

Com exceção dessa semelhança, o que há são grandes diferenças. Em primeiro 

lugar, o protocolo é mais do que um instrumento. Ele contém o instrumento, mas 

também contém os procedimentos e as regras gerais que devem ser seguidas ao se 

utilizar o instrumento. Em segundo lugar, o protocolo é dirigido a uma parte 

completamente diferente daquela de um instrumento. Em terceiro lugar, é desejável 

possuir um protocolo para o estudo de caso em qualquer circunstância. 

 

O protocolo para o estudo de caso deve apresentar as seguintes seções: visão geral 

do projeto do estudo de caso; procedimentos de campo; questões do estudo de 

caso; e guia para o relatório do estudo de caso. 

 

Na visão geral do protocolo devem ser inclusas informações prévias sobre o projeto, 

as questões substantivas que estão sendo estudadas e as leituras relevantes sobre 
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essas questões. Uma boa visão geral deve mostrar ao leitor o objetivo do estudo de 

caso e o cenário no qual ele ocorrerá. 

 

Os procedimentos de campo do protocolo devem não só integrar conhecimentos do 

mundo real nas necessidades do plano traçado, bem como enfatizar as principais 

tarefas ao coletar dados: 

- obter acesso a organizações ou entrevistados-chave; 

- possuir recursos materiais suficientes enquanto estiver no campo, tais como 

computador pessoal, material para escrever e um local calmo para a 

entrevista; 

- desenvolver um procedimento para pedir ajuda e orientação, se necessário, 

a outros pesquisadores ou colegas; 

- estabelecer uma agenda das atividades de coleta de dados que se espera 

sejam concluídas em períodos de tempo determinados; 

- preparar-se para acontecimentos inesperados como mudanças na 

disponibilidade dos entrevistados, assim como alterações no humor e na 

motivação do próprio pesquisador. 

 

As questões do estudo de caso são o ponto central do protocolo e constituem um 

conjunto de perguntas relevantes que refletem a linha de investigação real. Num 

estudo de caso, essas questões fazem parte do instrumento de coleta, chamado de 

roteiro de entrevista. As questões são feitas ao pesquisador, não ao pesquisado: 

elas são lembretes das informações que precisam ser coletadas e dos motivos para 

coletá-las. 

 

A quarta e última seção do protocolo é o guia para o relatório do estudo de caso. 

Muitos pesquisadores só pensam no esboço, no formato ou no público para o qual o 

relatório é destinado, após os dados terem sido coletados. Ainda que em linhas 

gerais, o esquema básico do relatório deve fazer parte do protocolo. Isso facilita a 

coleta de dados relevantes na forma apropriada e reduz a possibilidade de 

ocorrência de outras visitas ao local do estudo. 
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Para esta pesquisa de campo foi elaborado um protocolo de estudo de caso 

com as quatro seções discutidas anteriormente. As perguntas do roteiro de 

entrevista contidas no protocolo tiveram como origem a revisão da literatura 

feita no Capítulo 2, especialmente os temas desenvolvidos por ZBP (1988) e 

PBZ (1991c). No apêndice há uma versão completa do protocolo. 

4.4.2 Coleta de evidências 

Yin (2005) afirma que as evidências para um estudo de caso podem advir de seis 

fontes: documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos. 

 

Yin (2005) também ressalta três princípios de apoio considerados importantes 

quanto à coleta de evidências em estudos de caso: 

- a utilização de várias fontes de evidência; 

- a criação de um banco de dados para o estudo de caso; 

- a manutenção de um encadeamento de evidências. 

 

Documentação 

É formada por: cartas, memorandos e outros tipos de correspondência; agendas, 

avisos e minutas de reuniões; relatórios escritos; documentos administrativos, tais 

como propostas e relatórios de avaliação; estudos ou avaliações formais prévios da 

mesma organização; recortes de jornais e outros artigos publicados na mídia. 

 

Os documentos devem ser cuidadosamente utilizados e não se deve tomá-los como 

registros literais de eventos que ocorreram. Seu uso mais importante está em 

corroborar e valorizar as evidências encontradas em outras fontes. 

 

Registros em arquivo 

Geralmente se apresentam sob a forma de arquivos e registros em computador e 

incluem: registros de serviço, como aqueles que registram o número de clientes 

atendidos em determinado período; registros organizacionais, como tabelas e 

orçamentos de organizações em um dado período; mapas e gráficos das 

características geográficas de um lugar; listas de nomes e de outros dados 
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relevantes; dados de levantamentos, como censo demográfico ou dados 

previamente coletados; registros pessoais, como diários, anotações e agendas de 

telefone. 

 

Assim como a documentação, os registros devem ser usados com outras fontes e 

com cautela, dado que em geral eles foram produzidos com objetivos e públicos 

específicos diferentes daqueles da investigação do estudo de caso. 

 

Entrevista 

Em geral, a entrevista constitui uma fonte essencial de evidência para estudos de 

caso. A entrevista pode assumir três formas. A primeira é a entrevista espontânea, 

na qual o pesquisador tanto indaga o respondente sobre os fatos quanto pede a 

opinião dele sobre determinados eventos. Nessa situação o respondente está mais 

próximo de um informante do que de um mero respondente. A segunda é a 

entrevista focada, na qual o respondente é entrevistado por um curto período de 

tempo. Nesse caso a entrevista ainda é uma conversa bastante informal, mas o 

pesquisador segue um conjunto de perguntas originárias do protocolo de estudo de 

caso. A terceira é a entrevista estruturada sob a forma de um levantamento formal. 

Esse levantamento poderia ser considerado parte de um estudo de caso e produzir 

dados quantitativos como parte das evidências do estudo de caso. 

 

Observação direta 

É a visita física realizada durante o tempo despendido pelo pesquisador no local 

escolhido para o estudo de caso, ocasião em que podem estar disponíveis para 

observação comportamentos ou condições ambientais relevantes. A observação 

direta pode ser formal ou informal. Na observação formal podem ser desenvolvidos 

protocolos de observação como parte do protocolo do estudo de caso. Incluem-se 

aqui observações de reuniões, atividades de passeio, trabalho de fábrica, salas de 

aula e outras atividades semelhantes. De maneira mais informal, podem-se realizar 

observações diretas ao longo da visita de campo, incluindo ocasiões durante as 

quais estão sendo coletadas outras evidências, tais como aquelas provenientes de 

entrevistas. A observação direta pode ser mais facilmente aplicada com o uso de 

anotações ou mesmo com fotografias do local. 
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Observação participante 

É uma modalidade especial de observação na qual o pesquisador não é apenas um 

observador passivo. Pelo contrário, ele pode assumir funções e, de fato, participar 

dos eventos que estão sendo estudados. Embora em algumas situações possa ser a 

única forma de se coletarem evidências, o pesquisador precisa tomar cuidados para 

não trocar seu papel de observador pelo de apoiador ou participante do grupo. 

 

Artefatos físicos 

Um artefato físico ou cultural é um aparelho de alta tecnologia, uma ferramenta ou 

instrumento, uma obra de arte ou alguma outra forma de evidência física que pode 

ser coletada ou observada como parte de uma visita de campo. Potencialmente, 

artefatos físicos têm menor importância na maioria dos estudos de caso, com 

exceção daqueles de natureza antropológica. 

 

Dentre as seis fontes de evidência descritas, foram consideradas mais úteis à 

pesquisa de campo a entrevista, a documentação, os registros em arquivo e a 

observação direta. A entrevista, do tipo focada, aconteceu nas instalações da 

Gerência de Operações do Metrô de São Paulo e nas instalações dos 

departamentos subordinados a esta gerência; foi feita pessoalmente com os 

indivíduos-chave identificados pelo autor da tese e teve como base um roteiro de 

entrevista semiestruturado e não disfarçado. A documentação e os registros em 

arquivo tiveram como foco principal a análise dos resultados das pesquisas de 

avaliação da qualidade de serviço feitas pelo Metrô com seus usuários. A 

observação direta foi do tipo informal e foi muito facilitada pela presença física do 

pesquisador nos locais de entrevista. 

 

Com relação aos três princípios de apoio, cuja função é a de maximizar os 

benefícios das fontes de evidência, acredita-se que esta pesquisa de campo foi 

capaz de atendê-los. O primeiro princípio foi atendido pela utilização das quatro 

fontes de evidência descritas no parágrafo anterior. O segundo princípio, pelas 

anotações de cada caso, pelo relatório de pesquisa na forma de apresentação e 

análise de dados na tese e pela transcrição das entrevistas gravadas. O terceiro, 

pelo cumprimento rigoroso do protocolo de estudo de caso por parte do 

pesquisador/autor da tese. 
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4.5 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Yin (2005) explica que a análise de dados consiste em examinar, categorizar, testar 

ou recombinar evidências quantitativas e qualitativas para tratar as proposições 

iniciais de um estudo de caso. O autor afirma, ainda, que analisar as evidências de 

um estudo de caso é uma tarefa particularmente difícil porque as estratégias e 

técnicas não foram muito bem definidas no passado. Recomenda-se o uso de uma 

das três estratégias analíticas gerais e posteriormente o uso de uma das cinco 

técnicas analíticas específicas. 

 

Estratégias analíticas gerais 

A primeira estratégia e também a mais recomendada por Yin (2005) consiste em 

seguir as proposições teóricas que levaram ao estudo de caso. Os objetivos e o 

projeto originais de pesquisa devem ter-se baseado em tais proposições, refletindo o 

conjunto de questões de pesquisa, a revisão da literatura e novas interpretações que 

possam surgir. As proposições dão forma ao plano de coleta de dados e, por 

conseguinte, estabelecem a prioridade às estratégias analíticas relevantes. 

 

A segunda estratégia consiste em tentar definir e testar explanações concorrentes. 

Essa estratégia pode ser relacionada com a primeira, na medida em que as 

proposições teóricas originais talvez tenham incluído hipóteses concorrentes. 

 

A terceira estratégia consiste no desenvolvimento de uma estrutura descritiva a fim 

de se organizar o estudo de caso. Yin (2005) afirma que é preferível seguir 

proposições teóricas ou usar explanações concorrentes a usar essa terceira 

estratégia, embora ela possa ser uma alternativa quando o pesquisador está 

enfrentando dificuldades para fazer funcionar qualquer uma das outras duas. O autor 

recomenda o uso da estrutura descritiva apenas quando o estudo de caso for uma 

mera descrição da realidade ou quando não houver proposições teóricas relevantes. 

 

Técnicas analíticas específicas 

A primeira técnica analítica é a adequação ao padrão. Ela consiste em se comparar 

um padrão fundamentalmente empírico com outro de base prognóstica. Se os 

padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua 
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validade interna. Se o estudo de caso for explanatório, os padrões podem relacionar-

se com as variáveis dependentes ou independentes (ou com ambas). Se o estudo 

de caso for descritivo, a adequação ao padrão ainda é relevante, já que o padrão 

previsto de variáveis específicas é definido antes da coleta de dados. 

 

A segunda técnica é a construção da explanação. Esse é um tipo especial de 

adequação ao padrão particularmente importante para estudos de caso 

explanatórios, mas o procedimento é mais difícil. O objetivo é o de analisar os dados 

do estudo de caso construindo uma explanação sobre ele. Explicar um fenômeno 

significa estipular um conjunto de elos causais em relação a ele. Um procedimento 

similar vem sendo utilizado em estudos de caso exploratórios como parte de um 

processo de geração de hipóteses. No entanto seu objetivo não é a conclusão do 

estudo, mas o desenvolvimento de idéias para um novo estudo. 

 

A terceira técnica é a análise de séries temporais. Consiste em conduzir uma análise 

de séries de tempo análoga àquelas utilizadas em experimentos e pesquisas quase-

experimentais. Independentemente da natureza da série temporal, o objetivo mais 

importante é o de examinar questões sobre a relação dos eventos ao longo do 

tempo, e não apenas observar as tendências que surgem com o tempo 

isoladamente. 

 

A quarta técnica é o modelo lógico. Esta técnica é uma combinação dos métodos de 

adequação ao padrão e análise de séries temporais. O padrão que se busca é o 

padrão-chave de causa-efeito entre variáveis independentes e dependentes. 

Entretanto a análise estabelece um encadeamento complexo de eventos (padrão) ao 

longo do tempo (série temporal), dando conta dessas variáveis independentes e 

dependentes. O método é mais útil para estudos de caso explanatórios e 

exploratórios do que para estudos de caso descritivos. 

 

A quinta técnica é a síntese de casos cruzados, que se aplica especificamente à 

análise de casos múltiplos. O objetivo é o de agregar descobertas ao longo de uma 

série de casos individuais. 
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Para esta pesquisa de campo a estratégia analítica geral utilizada consistiu em 

se seguirem as proposições teóricas (finalidades). A técnica analítica 

específica utilizada foi a adequação ao padrão. Embora Yin (2005) não se refira 

explicitamente a estudos exploratórios com o uso desta técnica analítica, esta 

pareceu ser a melhor alternativa, uma vez que a literatura revista fornece um padrão 

em torno do qual os dados coletados puderam ser comparados para a exposição 

das convergências e/ou divergências da relação entre o caso estudado e a literatura. 

Em outras palavras, procurou-se descobrir como a organização participante do 

estudo age em comparação com os preceitos teóricos. É preciso lembrar também o 

que já foi dito em 4.3: por tratar-se de uma pesquisa de campo, parte de uma tese 

de doutorado, a análise dos dados coletados foi particularmente importante para 

apontar de que maneira a tese pode contribuir para o avanço do estado da arte 

existente sobre o tema. 
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4.6 RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO 

Segundo Yin (2005), fazer o relatório de um estudo de caso significa conduzir suas 

constatações e resultados para a conclusão. O autor adverte para o fato de muitos 

pesquisadores se preocuparem com o relatório apenas na fase final de 

planejamento e realização de estudos de caso. Por isso, considera perspicaz o 

pesquisador que começa a redigir o relatório antes mesmo do término da coleta e 

análise de dados. 

 

Yin (2005) aponta três preocupações do relatório de um estudo de caso: definição 

do público para o relatório, formato de apresentação e estrutura ilustrativa para a 

composição do estudo de caso. Os possíveis públicos são: colegas da área 

acadêmica; organizadores políticos, profissionais em geral e também os 

profissionais que não se especializaram na metodologia de estudo de caso; grupos 

especiais, tais como uma banca de tese ou dissertação; e a instituição financiadora 

da pesquisa. Os formatos de apresentação são: escrito, oral ou mesmo um conjunto 

de fotos ou gravação em vídeo. Deve-se ressaltar que a forma escrita usualmente é 

a preferida por transmitir e comunicar informações mais precisas do que a forma oral 

ou pictórica. 

 

No que diz respeito às possíveis estruturas ilustrativas para a composição de um 

estudo de caso, há seis alternativas, todas representadas no Quadro 13. 

 

QUADRO 13 – ESTRUTURAS ILUSTRATIVAS PARA A COMPOSIÇÃO DE ESTUDOS DE CASO 

PROPÓSITO DO ESTUDO DE CASO 
(CASO ÚNICO OU CASOS MÚLTIPLOS) TIPO DE ESTRUTURA 

Explanatório Descritivo Exploratório 

1. Analítica linear 

2. Comparativa 

3. Cronológica 

4. Construção da teoria 

5. De “incerteza” 

6. Não-seqüencial 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

FONTE: YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
p. 183 
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Uma vez que esta pesquisa de campo é de natureza exploratória, foram 

considerados apenas os quatro tipos de estrutura que lhe são adequados. 

 

Estrutura analítica linear 

É considerada a abordagem-padrão ao se elaborar um relatório de pesquisa. A 

seqüência de subtópicos inclui o tema ou problema que está sendo estudado, uma 

revisão da literatura importante existente, os métodos utilizados e as conclusões e 

implicações feitas com base nas descobertas. Essa estrutura é satisfatória para 

grande parcela dos pesquisadores e provavelmente é a mais vantajosa quando os 

colegas de pesquisa ou uma banca de mestrado e doutorado constituem o público 

principal para o estudo de caso. 

 

Estrutura comparativa 

É uma estrutura destinada a repetir o mesmo estudo de caso duas ou mais vezes a 

partir de pontos de vista diferentes ou com modelos descritivos diferentes, para se 

compreender como o caso pode ser mais bem categorizado para fins descritivos. 

São possíveis outras variantes dessa abordagem comparativa, mas a característica 

principal de todas é que todo o estudo de caso é repetido duas ou mais vezes de 

maneira claramente comparativa. 

 

Estrutura cronológica 

É a estrutura indicada quando se deseja apresentar as evidências do estudo de caso 

em ordem cronológica. A seqüência dos capítulos ou das seções deve obedecer às 

fases iniciais, intermediárias e finais de um caso. 

 

Estrutura de construção da teoria 

É usada quando se deseja que a seqüência dos capítulos ou seções siga alguma 

lógica de construção da teoria. A lógica dependerá do tópico ou da teoria específica, 

mas cada capítulo ou seção deve desenredar uma nova parte do argumento teórico 

que está sendo feito. 

 

Uma vez que o relatório do caso investigado faz parte de uma tese de doutorado, 

pode-se concluir que o público a que se destina é uma banca examinadora. 

Sendo parte de uma tese de doutorado, e como convém nesse tipo de ocasião, 
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definiu-se o formato do relatório como escrito. Embora haja uma apresentação 

oral à banca examinadora dos pontos mais importantes da pesquisa de campo, o 

relatório completo é um documento escrito. 

 

A estrutura ilustrativa do relatório do estudo de caso escolhida foi do tipo 

analítica linear e houve duas razões para isso. A primeira é a própria 

recomendação de Yin (2005) quanto à sua adoção numa banca de mestrado ou 

doutorado. A segunda é que nenhuma das outras três estruturas mostrou-se 

adequada a esta pesquisa de campo: não se pretendeu repetir um mesmo caso 

duas ou mais vezes, nem apresentar as evidências em ordem cronológica ou 

construir uma teoria. Em relação a esta última, deve-se ressaltar, entretanto, que a 

realização do estudo de caso teve por objetivo também contribuir com o estudo de 

teorias existentes com base no contexto de uma organização brasileira. 

 

Após a definição de todos os passos necessários à execução da pesquisa, o autor 

da tese foi a campo sob supervisão do seu orientador. No Capítulo 5 são 

apresentados e analisados os resultados obtidos na pesquisa de campo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 
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5.1 FORMA DE APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

Nas seções 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6 são apresentados os dados coletados no Metrô 

de São Paulo. Paralelamente à apresentação, analisam-se esses dados com o uso 

do método pattern-matching: comparação entre as descobertas feitas na 

organização e a revisão da literatura. 

 

Em conformidade com o que foi discutido no Capítulo 4, foram usadas algumas 

fontes de evidência para obtenção dos dados; a principal delas foram as entrevistas 

pessoais com um grupo de seis gestores do Metrô. Além dessas entrevistas, 

consultaram-se publicações disponíveis na biblioteca do Metrô, o site do Metrô na 

internet e materiais/publicações fornecidos tanto pelos entrevistados quanto por uma 

Especialista em Pesquisa que trabalha no Departamento de Relacionamento com o 

Cliente, subordinado à Gerência de Operações do Metrô. Os materiais e publicações 

consultados fazem parte das referências bibliográficas da tese. São eles: Metrô 

(2004), Metrô (2006a, 2006b, 2006c), Metrô (2007a, 2007b) e Metrô (2008a, 2008b, 

2008c, 2008d). 

 

A ordem de apresentação dos dados é basicamente a mesma adotada para as 

seções do roteiro de entrevista (ver protocolo de pesquisa no apêndice). 
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5.2 A GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DO METRÔ 

Num primeiro momento, pode parecer estranho ao leitor desta tese que uma 

pesquisa de campo sobre gaps de gestão da qualidade de serviço tenha sido feita 

sobre uma área chamada Gerência de Operações. Entretanto, esta é a área onde se 

dá efetivamente a “produção” do serviço de transporte metroviário ofertado pelo 

Metrô de São Paulo. Mais ainda, é a área em que se faz também o 

acompanhamento da qualidade de serviço da forma como ela é percebida pelo 

usuário. 

 

Para Roth e Van Der Velde (1991), a qualidade de serviço – de interesse vital para o 

profissional de marketing – também é afetada por estratégias bem delineadas de 

operações, o que confirma a relação existente entre as áreas de marketing e 

operações em organizações de serviços. 

 

O número de funcionários dessa gerência é um indicador da sua importância para a 

organização: são cerca de 4.000, num universo de aproximadamente 7.800 no 

Metrô. 

 

A Gerência de Operações do Metrô, chamada internamente de GOP, tem como 

missão “operar as linhas de metrô, oferecendo aos clientes transporte com 

segurança, confiabilidade, rapidez, conforto e responsividade, contribuindo com o 

progresso econômico e a qualidade de vida dos cidadãos” (METRÔ, 2008b, p. 1). 

São atribuições da Gerência de Operações: 

- prestar consultoria técnica em função de convênio de transferência de 

tecnologia firmado entre o Metrô e outras entidades; 

- gerir técnica e administrativamente o núcleo de sistemas de gestão e 

responder pelos sistemas de gestão da gerência quanto à: 

• elaboração e difusão dos conceitos de gestão da qualidade do 

serviço prestado, gestão da segurança e da saúde ocupacional, 

entre outras; 

• implantação das normas ISO, OHSAS e correlatas; 

• realização de auditorias internas; 
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• regulamentação, organização e controle da emissão e qualidade 

da comunicação formal da gerência; 

- centralizar o processo de recepção de visitas às áreas operacionais; 

- responder, perante a Diretoria de Operação – DO, pelas atribuições a cargo 

dos departamentos e coordenadorias a ela subordinados. 

 

À Gerência de Operações estão subordinados cinco departamentos de especial 

interesse para a pesquisa de campo, uma vez que, além do próprio Gerente de 

Operações, foram entrevistados os gestores de cada um desses departamentos. A 

seguir é apresentada uma descrição de cada departamento e de suas atribuições. 

 

Departamento de Operação Centralizada e Tráfego (GOP/OPC) 

O Departamento de Operação Centralizada e Tráfego tem como missão dimensionar 

a oferta e assegurar a operação dos trens de acordo com os parâmetros 

estabelecidos. Suas principais atribuições são: 

- gerir o macro-processo prover viagem31; 

 - dimensionar a oferta: realizar estudos, programar e avaliar sua adequação; 

- estabelecer programas de horários dos trens; 

- gerir o software operacional de controle; 

- administrar o quadro operativo das áreas de tráfego; 

- operar e controlar os sistemas, equipamentos e instalações das áreas de 

tráfego e dos centros de controle operacionais; 

- prestar serviços e atendimento aos clientes na sua área de competência; 

- inspecionar e avaliar os serviços de limpeza dos trens. 

 

Departamento Técnico da Operação (GOP/OPT) 

Sua missão é a de elaborar procedimentos técnicos da operação, assegurar a 

disponibilidade de equipamentos do centro de controle operacional e otimizar o uso 

de recursos naturais e energéticos. Suas principais atribuições são: 

 - gerir o macro-processo prover segurança operacional; 

- gerir técnica e administrativamente o núcleo de gestão de energia e 

responder por suas atribuições relativas a: contratos de energia, de conexão 

                                                
31 O conceito de macro-processo bem como o dos cinco macro-processos que fazem parte do 
processo de gestão da qualidade do Metrô serão apresentados na seção 5.3. 
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e uso do sistema de distribuição; prospecção de mercado e representação na 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica; análise e avaliação 

permanente do consumo de energia elétrica dos postos operacionais, visando 

à racionalização no uso, redução de consumo e custos. 

 

Departamento de Operação das Estações (GOP/OPE) 

O Departamento de Operação das Estações tem como missão operar e controlar os 

sistemas, equipamentos e instalações das estações. Suas principais atribuições são: 

 - gerir o macro-processo prover direito de viagem; 

 - administrar o quadro operativo das estações; 

- operar e controlar os sistemas, equipamentos e instalações das estações; 

- prestar serviços e atendimento aos clientes na sua área de competência; 

- inspecionar e avaliar os serviços de limpeza e jardinagem das estações. 

 

Departamento de Relacionamento com o Cliente (GOP/OPR) 

De fundamental importância no que diz respeito ao processo de medição da 

qualidade de serviço e ao contato com o cliente/usuário, sua missão é a de 

relacionar-se com os clientes por meio de pesquisas, campanhas, comunicação 

visual e auditiva e atendimento presencial. Por meio de duas coordenadorias, suas 

principais atribuições são: 

 - gerir o macro-processo prover atendimento; 

- realizar pesquisas para avaliar o grau de satisfação dos clientes e identificar 

necessidades de aprimoramento dos serviços, em seus aspectos 

operacionais de atendimento; 

- avaliar e construir indicadores de qualidade do serviço, com base na opinião 

dos clientes; 

- prospectar necessidades dos clientes; 

- administrar e operacionalizar os canais de relacionamento com o cliente; 

- centralizar na gerência as informações e dados estatísticos de 

manifestações de clientes oriundas da Ouvidoria do Metrô; 

- atualizar e implementar a comunicação visual das linhas em operação; 

- analisar questões de interface com a área de comercialização no que se 

refere a espaços disponíveis nas estações e terminais urbanos; 

- conceber campanhas operacionais e informações de impacto; 
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- conceber e operacionalizar procedimentos de audição pública em áreas 

operacionais. 

 

Departamento de Segurança Operacional do Sistema Metroviário (GOP/OPS) 

O Departamento de Segurança Operacional do Sistema Metroviário tem como 

missão garantir a segurança dos clientes e do patrimônio vinculado ao sistema em 

operação. Suas principais atribuições são: 

 - gerir o macro-processo prover segurança pública; 

- representar o Metrô nos assuntos relativos à segurança do sistema 

metroviário em órgãos de segurança externos; 

- responder pela segurança dos clientes e do patrimônio vinculado ao sistema 

metroviário, atendendo aos clientes e às ocorrências de segurança pública; 

- realizar a prevenção/repressão a crimes e contravenções nas áreas 

operacionais; 

- dar suporte às atividades de controle de acesso de clientes às estações; 

- elaborar, propor e implantar estratégias de atuação do corpo de segurança, 

bem como os procedimentos de segurança pública dos clientes. 

5.2.1 Dados dos entrevistados e período das entrevistas 

De acordo com o plano de coleta de dados, foram entrevistados seis gestores. A 

seguir estão o nome de cada entrevistado, o cargo que ocupa e a data da entrevista: 

- Maria Olívia Martins Santana: Chefe do Departamento de Relacionamento 

com o Cliente. Entrevistada em 12.09.2008; 

- José Luiz Bastos: Chefe do Departamento de Segurança Operacional do 

Sistema Metroviário. Entrevistado em 03.10.2008; 

- Rubens Bullara: Chefe do Departamento Técnico da Operação. Entrevistado 

em 10.10.2008; 

- Wilson Nagy Lopretto: Chefe do Departamento de Operação Centralizada e 

Tráfego. Entrevistado em 17.10.2008; 

- Vagner Rodrigues: Chefe do Departamento de Operação das Estações. 

Entrevistado em 22.10.2008; 

- Wilmar Fratini: Gerente de Operações. Entrevistado em 03.12.2008. 
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Todos os entrevistados têm uma longa experiência no Metrô. O Chefe do 

Departamento Técnico da Operação, por exemplo, revelou no dia da entrevista que, 

dos 30 anos de trabalho no Metrô, 29 foram na Gerência de Manutenção e 1 ano na 

Gerência de Operações. Esse fator teve um peso importante na coleta de dados, 

uma vez que, além da gestão de suas respectivas áreas, cada entrevistado 

demonstrou conhecer muito bem a organização toda. 

 

As entrevistas foram todas realizadas nas dependências do Metrô, nas salas 

ocupadas pelos gestores, individualmente. As entrevistas duraram entre 1h10min e 

2h40min. Esse tempo variou de acordo com as perguntas do roteiro de entrevista 

que cada gestor foi solicitado a responder e com o estilo de cada um, sendo alguns 

mais diretos em suas respostas e outros mais detalhistas. 
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5.3 O PROCESSO DE GESTÃO DA QUALIDADE NA GERÊNCIA DE OPERAÇÕES 

DO METRÔ  

A compreensão do processo de gestão da qualidade no Metrô foi pré-requisito para 

uma das finalidades da pesquisa de campo: identificar como o Metrô de São Paulo 

acompanha a avaliação da qualidade de serviço pelos seus clientes. 

 

Em 1992 iniciou-se a implantação do programa de qualidade total (TQC) no Metrô e 

na Gerência de Operações. 

 

Quase 10 anos depois, em 2001, a Gerência de Operações implantou e em 2002 

certificou seu sistema de gestão da qualidade (SGQ) na Linha 1-Azul, com base na 

norma NBR ISO 9001:2000. Ainda em 2002, a Gerência de Operações iniciou a 

ampliação do escopo do SGQ para as outras três linhas em operação atualmente: a 

Linha 2-Verde, a Linha 3-Vermelha e a Linha 5-Lilás. Em 2003, foi certificado o SGQ 

dessas três linhas e obtida a manutenção da certificação da Linha 1-Azul. 

 

A Figura 9 é uma representação do sistema de gestão da qualidade adotado pela 

Gerência de Operações do Metrô. 
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FIGURA 9 – SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) ADOTADO PELA GERÊNCIA DE 

OPERAÇÕES DO METRÔ 

FONTE: METRÔ – Companhia do Metropolitano de São Paulo. Por dentro da operação. [s.l.]: 
Gerência de Operações, 2007. p. 99 
 

Uma das conseqüências desse processo foi o estabelecimento formal da seguinte 

política da qualidade por parte da Gerência de Operações: “operar linhas de metrô, 

com alta qualidade em tudo o que fazemos e implementar, continuamente, melhorias 

e inovações, visando superar as expectativas de nossos clientes e da comunidade” 

(METRÔ, 2007b, p. 96). 

 

O escopo da certificação NBR ISO 9001:2000 foi o planejamento, o gerenciamento e 

a prestação de serviços na operação das quatro linhas do Metrô. 

 

O corpo gerencial do Metrô estabeleceu um modelo de gestão fundamentado na 

percepção do cliente/usuário: como ele vê o Metrô desde a estação de origem até a 

estação de destino, ou seja, sua entrada na estação, a aquisição do bilhete, o 

embarque e a viagem, a segurança pública e o atendimento que recebe durante sua 

permanência no sistema. Esses itens foram identificados nos processos já 

realizados pelo Metrô e denominados macro-processos. Com base nas pesquisas 

que o Metrô já realizava anualmente, foram definidos 18 requisitos do serviço 

(elementos do serviço que a organização deve atender) para os cinco macro-
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processos que fundamentam a operação das linhas. A seguir estão os cinco macro-

processos e os 18 requisitos. 

 

Macro-processo prover direito de viagem 

Gestor responsável: Chefe do Departamento de Operação das Estações. 

Macro-processo que envolve o direito do cliente de acessar a área de embarque das 

estações. 

Requisito 1: precisão na viabilização do direito de viagem e na validação do acesso 

à área paga. 

Requisito 2: bilhete e troco disponíveis; a falta deles não impedirá a viagem. 

Requisito 3: acesso rápido à área paga, respeitados os limites de lotação das 

plataformas. 

 

Macro-processo prover viagem 

Gestor responsável: Chefe do Departamento de Operação Centralizada e Tráfego. 

Macro-processo que consiste em transportar o cliente de sua estação de origem até 

a estação de destino, com rapidez, conforto e segurança. 

Requisito 4: conforto na viagem. 

Requisito 5: tempo reduzido na espera do trem na plataforma. 

Requisito 6: rapidez na viagem. 

Requisito 7: presteza na atuação em situações de anormalidade. 

 

Macro-processo prover atendimento 

Gestor responsável: Chefe do Departamento de Relacionamento com o Cliente. 

Macro-processo que consiste no relacionamento contínuo entre a empresa e o 

cliente, visando atender os anseios e expectativas dele. 

Requisito 8: disponibilidade e presteza de informações sobre identificação, direção, 

instrução, advertência, emergência e anormalidade. 

Requisito 9: disponibilidade e presteza dos serviços de atendimento ao cliente. 

Requisito 10: acessibilidade e atendimento diferenciado às pessoas com deficiência 

ou com restrição de mobilidade. 

Requisito 11: disponibilidade e presteza no atendimento em primeiros socorros. 

Requisito 12: prontidão e cortesia no atendimento às necessidades dos usuários. 
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Macro-processo prover segurança operacional 

Gestor responsável: Chefe do Departamento Técnico da Operação. 

Macro-processo que permite preservar a integridade física dos empregados e 

clientes, por meio da disponibilidade e confiabilidade do sistema e dos equipamentos 

fixos e móveis, bem como pela atuação dos empregados na operação do sistema 

metroviário. 

Requisito 13: instalações e equipamentos de estações, trens e terminais urbanos 

disponíveis e em condições seguras de uso. 

Requisito 14: equipamentos de segurança disponíveis. 

Requisito 15: estações, trens e terminais urbanos limpos. 

 

Macro-processo prover segurança pública 

Gestor responsável: Chefe do Departamento de Segurança Operacional do Sistema 

Metroviário. 

Macro-processo que contempla o exercício do poder de polícia no campo da 

segurança pública, com atuação ostensiva, visando prevenir e reprimir a prática de 

delitos e eventos perturbadores da ordem no sistema metroviário. 

Requisito 16: empregados escalados para realizar ação de presença. 

Requisito 17: repressão ao crime dentro do sistema. 

Requisito 18: repressão ao comportamento inadequado de usuários. 
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5.4 O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO PELO 

USUÁRIO DO METRÔ 

Há no Metrô um histórico de pesquisas feitas com o usuário. Antes mesmo do início 

da operação comercial em 1974, o Metrô já realizava pesquisas com os futuros 

usuários visando conhecer suas expectativas sobre o serviço. Uma das razões para 

isso naquela época era o fato de o serviço de transporte metroviário ser algo 

inteiramente novo em São Paulo, o que levou o Metrô a preocupar-se não apenas 

com o serviço de transporte em si, mas também com aquilo que o usuário tinha 

como expectativa, de forma que essa novidade de fato funcionasse. Um exemplo 

dado por um dos entrevistados ilustra bem o quanto o Metrô era moderno e diferente 

não só em relação a outros meios de transporte como também em relação a 

tecnologias empregadas: no início da década de 1970 praticamente não havia 

escadas rolantes em São Paulo, um item corriqueiro nas estações do Metrô e hoje 

em dia também em espaços comerciais, como shopping centers e galerias 

comerciais. 

 

Após o início da operação comercial, foi feita uma pesquisa de avaliação para 

verificar se havia gaps entre as expectativas manifestadas pelos usuários antes do 

início da operação e o que de fato eles percebiam na prestação do serviço. A partir 

desse momento começaram a ser definidos os atributos da qualidade de serviço que 

passariam a fazer parte da pesquisa de avaliação da qualidade pelo usuário. Os 

atributos da qualidade de serviço foram aprimorados ao longo do tempo, num 

processo que durou até 2001. 

 

Por ocasião do processo de certificação do sistema de gestão da qualidade (SGQ) 

em 2002, o Metrô definiu o conjunto de macro-processos e requisitos do serviço 

discutidos na seção 5.3. Isso, aliado à experiência acumulada ao longo dos anos na 

avaliação da qualidade de serviço pelo usuário, levou à elaboração do instrumento 

de pesquisa que seria usado pela organização dali em diante. No Metrô essa 

pesquisa de avaliação da qualidade de serviço é chamada pelos gestores de 

pesquisa de satisfação. Formalmente, nos relatórios disponíveis ao público na 

biblioteca do Metrô, a pesquisa recebe o nome de O Metrô segundo seu usuário: 

uma avaliação do serviço. 



 

 

163 

 

 

O instrumento de pesquisa é composto atualmente de 10 atributos do serviço, 

avaliados por meio de cerca de 90 itens. Cabe ressaltar que o número de itens 

pesquisados não é fixo, haja vista que ocorrem inclusões, exclusões e alterações de 

itens ao longo do tempo, à medida que o Metrô identifica novas necessidades de 

informação em seu processo de avaliação da qualidade de serviço pelo usuário. Os 

itens são avaliados por meio de uma escala de Likert de cinco pontos, que vão de 

“muito ruim” a “muito bom”. Além das questões sobre a qualidade de serviço, o 

instrumento de pesquisa também contempla elementos relacionados com o perfil 

socioeconômico e com os hábitos de viagem do usuário. Os 10 atributos do serviço 

pesquisados, bem como a descrição dos itens que fazem parte de cada um deles, 

são apresentados a seguir. 

 

No anexo da tese há um resumo dos 10 atributos e dos itens que fazem parte de 

cada um deles extraídos do relatório da pesquisa feita no segundo semestre de 

2008. 

 

Conforto 

Sintetiza os aspectos relativos à comodidade e bem-estar durante a passagem pela 

estação e na viagem de trem. Fazem parte deste atributo os seguintes itens: limpeza 

dos trens; limpeza das estações; limpeza dos terminais urbanos; condições de 

embarque e desembarque; quantidade de pessoas nas plataformas; quantidade de 

pessoas nos trens; ruído dos trens durante a viagem; solavancos e freadas dos trens 

durante a viagem; ventilação dos trens; ventilação das estações; iluminação das 

estações; iluminação dos trens; iluminação dos terminais urbanos; facilidade de uso 

do metrô para pessoas com deficiência. 

 

Rapidez 

É traduzido pelos aspectos relacionados com o tempo de deslocamento na estação 

e na viagem propriamente dita. Fazem parte deste atributo os seguintes itens: tempo 

gasto na compra de bilhetes; tempo gasto na passagem pelos bloqueios; tempo 

gasto na espera do trem na plataforma; tempo gasto nas paradas dos trens nas 

plataformas; tempo gasto na viagem dentro do trem; tempo gasto na 
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baldeação/transferência entre as linhas; número de pessoas nas filas das bilheterias; 

número de pessoas nas filas dos bloqueios. 

 

Integração 

Diz respeito à acessibilidade entre o metrô e outros meios de transporte. Fazem 

parte deste atributo os seguintes itens: facilidade na transferência entre o metrô e 

outros meios; combinação de horários entre o metrô e as conduções integradas; 

facilidade para atingir destinos com conduções integradas; facilidade para recarregar 

o Bilhete Único nas conduções integradas; preço da viagem utilizando o Bilhete 

Único nas conduções integradas; quantidade de carregadores para o Bilhete Único; 

quantidade de conduções usadas no percurso com o Bilhete Único; tempo gasto na 

viagem de metrô com as conduções integradas. 

 

Segurança pública 

Está relacionado com a percepção de segurança do usuário frente a riscos para sua 

integridade física e bens pessoais. Fazem parte deste atributo os seguintes itens: 

ação do Metrô na prevenção de presença de marginais nas estações; ação do Metrô 

na prevenção de assaltos às bilheterias; ação do Metrô na prevenção de 

roubos/furtos em trens; ação do Metrô na prevenção de roubos/furtos nas estações; 

ação do Metrô sobre os grupos de torcedores de futebol e/ou gangues; ação do 

Metrô sobre pedintes e vendedores ambulantes nos trens e estações; ação do Metrô 

na prevenção da importunação sexual/constrangimento; ação de vigilância por meio 

de câmeras de circuito de TV; presença de agentes de segurança para fiscalizar e 

atuar em casos de furtos, assaltos, emergências etc.; segurança pessoal nos 

acessos/corredores para chegar às estações. 

 

Segurança contra acidentes 

Diz respeito à sensação de segurança física diante de riscos de acidentes no 

sistema. Fazem parte deste atributo os seguintes itens: ação do Metrô na prevenção 

de acidentes nos trens; ação do Metrô na prevenção de acidentes nas escadas 

rolantes; ação do Metrô na prevenção de acidentes nas escadas fixas; ação do 

Metrô na prevenção de acidentes nos terminais urbanos; ação do Metrô na 

prevenção de acidentes nas plataformas; ação do Metrô na prevenção de acidentes 

nas portas dos trens; ação do Metrô na prevenção de acidentes entre os vãos e as 
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plataformas; disponibilidade de equipamentos de segurança para situações de 

emergência. 

 

Confiabilidade 

Funcionamento regular dos equipamentos da estação e do trem e presteza na 

resolução de problemas operacionais. Fazem parte deste atributo os seguintes itens: 

agilidade/rapidez para colocar o trem em funcionamento em casos de paradas; 

disponibilidade de troco nas bilheterias; funcionamento das escadas rolantes; 

quantidade de bilheterias em funcionamento; quantidade de bloqueios disponíveis 

para entrar e sair do metrô; quantidade de paradas dos trens entre as estações 

durante a viagem. 

 

Utilidade 

Aspecto relativo às facilidades que o Metrô oferece para o deslocamento na cidade e 

disponibilidade de outros serviços. Fazem parte deste atributo os seguintes itens: 

comércio disponível nas estações; eventos culturais nas estações; facilidade para 

chegar ao metrô; facilidade de uso nos finais de semana para o lazer; facilidade para 

atingir os destinos/vários pontos da cidade; facilidade para encurtar 

distâncias/diminuir o tempo de viagem; serviços disponíveis aos usuários nas 

estações. 

 

Preço 

Diz respeito à comparação do preço com as condições operacionais e pessoais. 

Fazem parte deste atributo os seguintes itens: preço comparado à distância 

percorrida; preço comparado à qualidade do serviço; preço comparado ao custo 

necessário para o funcionamento do metrô; preço comparado ao rendimento mensal 

do usuário; preço comparado à tarifa de outros serviços públicos essenciais. 

 

Atendimento aos usuários 

Aspectos relativos ao atendimento aos usuários dado pelos empregados nos vários 

postos e nas várias formas de contato com eles. Fazem parte deste atributo os 

seguintes itens: ação de responsabilidade da empresa em casos de acidentes com 

usuários (encaminhamento hospitalar e atendimento); adequação das instalações do 

Metrô para prestação de serviço às pessoas com deficiência; 
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preparo/iniciativa/educação dos bilheteiros; preparo/iniciativa/educação dos 

empregados que ficam nos bloqueios/catracas; preparo/iniciativa/educação dos 

empregados que ficam nas plataformas; preparo/iniciativa/educação dos agentes de 

segurança; preparo/iniciativa/educação do empregado no atendimento preferencial 

dado às pessoas com deficiência, idosos, gestantes e outros; 

preparo/iniciativa/educação do empregado no atendimento ao usuário em primeiros 

socorros e presença de empregados nas estações para ajudar o usuário; presença 

de empregados para prevenir acidentes no embarque e desembarque. 

 

Informações aos usuários 

Diz respeito à disponibilidade e qualidade das informações prestadas aos usuários. 

Fazem parte deste atributo os seguintes itens: compreensão das placas e cartazes 

para se deslocar na estação; disponibilidade de informações sobre o metrô, 

sistemas integrados e arredores; disponibilidade dos serviços da central de 

informações; disponibilidade dos serviços da central de achados e perdidos; 

disponibilidade dos serviços dos canais de relacionamento (telefone do usuário, 

caixa de sugestões, e-mail e atendimento pessoal); informação sobre tipos, 

conservação e uso dos bilhetes disponíveis no metrô; mensagens sonoras no 

interior dos trens sobre anormalidades/problemas no metrô; mensagens sonoras e 

cartazes nas estações sobre anormalidades/problemas no metrô; orientação sobre 

prevenção de acidentes nas escadas fixas e rolantes; orientação sobre prevenção 

de acidentes nos trens; orientação sobre prevenção de acidentes nos terminais 

urbanos; qualidade das campanhas de orientação ao usuário; qualidade do som das 

mensagens nos trens; qualidade do som das mensagens nas estações; quantidade 

de campanhas de orientação ao usuário; quantidade de placas/cartazes para se 

orientar no sistema; utilidade das mensagens sonoras nos trens e estações. 

 

O número de dez dimensões ou atributos definidos pelo Metrô para avaliar a 

qualidade de serviço encontra respaldo na literatura. Babakus e Boller (1992) 

argumentam que a dimensionalidade do constructo da qualidade de serviço pode ser 

uma função do tipo de serviço sob investigação, enquanto Cronin e Taylor (1992) 

argumentam que os itens que definem a qualidade de serviço num setor de atividade 

podem ser diferentes daqueles que a definem em outro setor. Lunt (1992) cita uma 

pesquisa feita com clientes de bancos em que foram identificadas oito áreas 
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(dimensões) da qualidade de serviço. Headley e Miller (1993), num contexto de 

serviços de saúde, consideraram seis um número adequado. Portanto, não há um 

número exato de dimensões da qualidade de serviço que deva ser usado pelo Metrô 

ou por outras organizações, diferentemente do que defendem PZB (1998) ao 

afirmarem que o SERVQUAL, com sua estrutura de cinco dimensões, é genérico o 

suficiente para ser aplicado a um amplo espectro de serviços. 

 

Embora a pesquisa de avaliação da qualidade de serviço por parte do usuário tenha 

sido a principal referência do autor desta tese em relação a como o Metrô mede e 

acompanha ao longo do tempo a qualidade de serviço, durante uma das entrevistas 

foram reveladas outras pesquisas e formas de acompanhamento da qualidade que 

também têm utilidade para os gestores: 

- manifestações (críticas, elogios e sugestões) dos usuários por meio dos 

canais de relacionamento (pessoalmente nas estações, por telefone, por e-

mail ou pela caixa de sugestões); 

- indicadores de desempenho: usados durante todo o ano pelos gestores para 

avaliar se o nível de serviço previsto em determinado item está sendo de fato 

atingido. São exemplos desses indicadores: intervalo entre os trens, 

velocidade dos trens e tempo de venda de bilhetes; 

- focus groups: técnica de pesquisa normalmente realizada uma vez ao ano, 

serve para compreender melhor os problemas apontados pelos usuários na 

pesquisa de avaliação da qualidade de serviço e também para modificar ou 

adicionar itens à pesquisa de avaliação da qualidade de serviço que não 

estejam sendo adequadamente medidos; 

- pesquisa de níveis de expectativa dos usuários: realizada eventualmente, 

tem por objetivo conhecer os níveis de expectativa. É feita em duas etapas: 

uma qualitativa, em que, com uso da técnica de focus groups, são definidos 

os itens mais críticos que devem ser avaliados; uma quantitativa, cujo 

instrumento é elaborado com base nas discussões da primeira etapa, quando 

o Metrô envia pesquisadores às estações para medir os níveis de expectativa 

dos usuários. Por ser uma pesquisa eventual e direcionada apenas a 

aspectos mais críticos que o Metrô deseja investigar, é uma pesquisa 

reduzida, se comparada à de qualidade de serviço feita anualmente. A versão 



 

 

168 

 

mais recente dessa pesquisa a que o autor da tese teve acesso foi feita em 

2004 e avaliou 13 aspectos do serviço. 

 

Freitas (2003) afirma que a pesquisa realizada com os usuários dos diversos meios 

de transporte coletivo urbano funciona como uma ponte entre as operadoras do 

serviço e seu mercado. A pesquisa pode complementar outras fontes de informação, 

que vão desde dados provenientes de canais de relacionamento com usuários até 

dados secundários, para esclarecer as necessidades da população em relação aos 

serviços de transporte coletivo, além de poder detalhar aquelas necessidades e 

expectativas específicas de determinados segmentos da demanda. Também 

segundo a autora, a combinação de métodos qualitativos e quantitativos torna 

possível obter-se uma maior amplitude na descrição, explicação e compreensão das 

atitudes, opiniões e expectativas dos usuários. 

 

Para Freitas et al. (2007), a informação proveniente dos canais de relacionamento 

das empresas de transporte coletivo funciona como um termômetro, uma vez que 

esses canais captam as manifestações espontâneas dos usuários no dia-a-dia. 

Ainda segundo os autores, essa informação deve ser analisada de forma 

complementar às pesquisas. 

 

Comparando-se os argumentos de Freitas (2003) e Freitas et al. (2007) às práticas 

do Metrô, pode-se concluir que a organização tem procurado usar um conjunto 

abrangente de ferramentas para medir e acompanhar a qualidade do serviço 

prestado aos usuários. No caso da pesquisa de níveis de expectativa, merece 

destaque o fato de serem pesquisados quatro níveis de serviço: inaceitável, 

inadequável, aceitável e desejável. Este procedimento permite ao Metrô investigar 

os conceitos de adequação do serviço percebida e superioridade do serviço 

percebida (ZBP, 1993). É negativo, porém, o fato de a pesquisa de níveis de 

expectativa contar apenas com os itens considerados mais críticos no momento de 

sua aplicação e não com todos os itens que também fazem parte da pesquisa de 

avaliação da qualidade: perde-se a oportunidade de comparar a magnitude dos gaps 

em cada uma das 10 dimensões da qualidade de serviço pesquisadas pelo Metrô. 

Hagy (2001) afirma que, ao comparar as percepções dos consumidores com suas 
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expectativas, os gestores podem direcionar seus esforços a áreas específicas com 

maiores gaps de qualidade de serviço. 

5.4.1 Aplicação da pesquisa de avaliação da qualidade de serviço e seus resultados 

nos últimos quatro anos 

A pesquisa de avaliação da qualidade de serviço pelo usuário é feita anualmente 

pelo Metrô. Até 2007, apenas uma vez ao ano, com a coleta de dados sempre no 

segundo semestre. Em 2008, foi implantado um novo formato que deve continuar 

daqui por diante: duas coletas de dados preliminares no primeiro semestre e uma no 

segundo semestre. Essas pesquisas preliminares são versões reduzidas, com 

apenas aqueles atributos do serviço e itens que são considerados mais relevantes 

no momento de sua aplicação. Já a pesquisa do segundo semestre, assim como nos 

anos anteriores, segue os mesmos moldes do que foi apresentado em 5.4: um 

instrumento de pesquisa com 10 atributos do serviço e cerca de 90 itens, além de 

questões ligadas ao perfil socioeconômico e aos hábitos de viagem do usuário. 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva com uso do método de levantamento. A fonte 

de dados é primária, o que equivale, no caso do Metrô, ao usuário do sistema. A 

forma de coleta de dados é a comunicação; o instrumento de coleta é um 

questionário do tipo estruturado não disfarçado, e sua aplicação dá-se por meio de 

entrevista pessoal. Os locais de coleta de dados são as estações do Metrô, mais 

especificamente a chamada área paga, aquela que só pode ser acessada com um 

bilhete válido, de forma que sejam entrevistados apenas usuários de fato do 

sistema. Caso o pesquisado seja alguém que está usando o sistema pela primeira 

vez, não há a aplicação do instrumento de coleta a esse indivíduo. 

 

Pode-se dizer também que se trata de uma pesquisa quantitativa, com amostra 

probabilística do tipo estratificada. O número de entrevistas foi de cerca de 4.500 em 

2008. O instrumento de coleta de dados é dividido em cinco questionários distintos, 

cada um avaliando dois atributos do serviço. Como cada usuário responde a apenas 

um dos questionários, a amostra é dividida igualmente pelos cinco questionários. 

Um exemplo desse procedimento é a pesquisa do segundo semestre de 2008: dos 

4.500 usuários da amostra, cada grupo de 900 respondeu a um dos questionários. 
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Depois de tabulados e analisados, os dados coletados são distribuídos para todos 

os departamentos subordinados à Gerência de Operações. Também são 

distribuídos para outras gerências, diretorias, presidência e algumas coordenações 

com interesse na pesquisa. Os dados coletados ficam também à disposição do 

público em geral na biblioteca do Metrô. 

 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados da pesquisa de avaliação da qualidade 

de serviço nos últimos quatro anos. 

 

TABELA 6 – RESULTADOS DA PESQUISA DE QUALIDADE DE SERVIÇO DO METRÔ NOS 

ÚLTIMOS QUATRO ANOS 

ANO (VALORES EM % - TOP TWO BOX(*) E RANKING(**)) ATRIBUTO DO SERVIÇO 
PESQUISADO 2005 2006 2007 2008 

Rapidez 69 (6) 68 (6) 70 (5) 70 (6) 
Conforto 62 (8) 59 (9) 54 (9) 52 (9) 
Utilidade 83 (2) 84 (1) 77 (2) 78 (1) 
Preço 43 (10) 46 (10) 35 (10) 38 (10) 
Confiabilidade 81 (3) 78 (3) 73 (4) 70 (5) 
Integração 63 (7) 68 (7) 59 (7) 58 (8) 
Atendimento aos usuários 84 (1) 82 (2) 78 (1) 75 (3) 
Informações aos usuários 80 (4)  77 (4) 74 (3) 76 (2) 
Segurança contra acidentes 77 (5) 69 (5) 65 (6) 71 (4) 
Segurança pública 61 (9) 61 (8) 58 (8) 62 (7) 
Índice do serviço geral (***) 69 67 63 64 
(*) TOP TWO BOX: soma dos percentuais de muito bom e bom obtidos pelo atributo. 
(**) Ranking: posição do atributo no ano, sendo 1 o atributo mais bem avaliado e 10 o atributo mais 
mal avaliado. 
(***) Índice do serviço geral: avaliação global da qualidade de serviço feita com base numa 
ponderação dos resultados obtidos nos 10 atributos e que leva em consideração a importância dada 
pelos usuários aos atributos. 
FONTE: elaborado pelo autor com base em METRÔ – Companhia do Metropolitano de São Paulo. O 
Metrô segundo seu usuário: uma avaliação do serviço. [s.l.]: Gerência de Operações, 2006; 
METRÔ – Companhia do Metropolitano de São Paulo. O Metrô segundo seu usuário: uma 
avaliação do serviço. [s.l.]: Gerência de Operações, 2007; METRÔ – Companhia do Metropolitano de 
São Paulo. O Metrô segundo seu usuário: uma avaliação do serviço. [s.l.]: Gerência de Operações, 
2008. 
 

Os resultados apresentados na Tabela 6 mostram que quatro das dez dimensões da 

qualidade de serviço pesquisadas pelo Metrô apresentaram certa estabilidade em 

termos percentuais nos últimos quatro anos. São elas: rapidez, utilidade, 

informações aos usuários e segurança pública. Três dimensões – conforto, 

atendimento aos usuários e confiabilidade – apresentaram decréscimo acentuado. 

Integração apresentou melhora de 2005 para 2006, porém teve uma piora 

acentuada em 2007, mantendo-se no mesmo patamar em 2008. Segurança contra 
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acidentes apresentou queda acentuada entre 2005 e 2007, mas voltou a melhorar 

de forma significativa em 2008. Por fim, preço apresentou comportamento bastante 

irregular no período. 

 

Quando analisados na ótica de ranking, os resultados da Tabela 6 mostram que 

utilidade e atendimento aos usuários destacaram-se positivamente no período, 

ocupando sempre uma das três primeiras posições. Informações aos usuários 

melhorou no ranking em 2007 e 2008, tomando o lugar de confiabilidade, que piorou 

no mesmo período. No outro extremo, segurança pública, conforto e preço 

destacaram-se negativamente; esta última dimensão ocupou a décima posição em 

todos os anos. Por fim, rapidez, integração e segurança contra acidentes 

apresentaram estabilidade. 
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5.5 OS GAPS DE GESTÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO NO METRÔ 

O objetivo da pesquisa de campo realizada pelo autor da tese sob a supervisão do 

seu orientador era analisar as razões para a ocorrência dos gaps de gestão da 

qualidade de serviço no Metrô de São Paulo com base no modelo estendido de 

qualidade de serviço. 

 

Os valores percentuais da Tabela 6 (ver 5.4.1) exibem uma tendência preocupante: 

ao se compararem os dados do quarto ano do período com os do primeiro, somente 

rapidez e segurança pública apresentaram, no último ano, percentuais superiores 

aos do primeiro, ainda que a magnitude dessa superioridade tenha sido de apenas 

um ponto percentual. Todas as outras dimensões apresentaram, em 2008, 

percentuais inferiores àqueles que apresentaram em 2005. 

 

Uma segunda tendência preocupante é a queda acentuada na avaliação da 

confiabilidade. Pesquisas anteriores, ainda que não tenham sido realizadas num 

contexto de transporte metroviário, destacam a importância da confiabilidade na 

avaliação da qualidade de serviço por parte dos clientes (PBZ, 1991b; ZBP, 1993; 

MASANO, 2006). 

 

Também da Tabela 6 emerge outra tendência preocupante: o índice do serviço geral 

apresentou queda de 2005 a 2007, seguida por uma melhora de apenas um ponto 

percentual em 2008. 

 

Portanto, o objetivo da pesquisa de campo lembrado no primeiro parágrafo desta 

seção, somado às tendências de decréscimo na avaliação da qualidade do serviço 

prestado pelo Metrô apresentadas nos três parágrafos anteriores, dão suporte ao 

caminho escolhido pelo autor da tese e por seu orientador. Isto é, ao identificarem 

problemas na avaliação da qualidade de serviço por parte de seus clientes, os 

gestores não devem apenas reconhecer sua existência, mas tentar compreender os 

problemas de gestão da qualidade que dão origem à queda da avaliação, ou seja, 

compreender os gaps de gestão da qualidade de serviço e as razões para sua 

ocorrência. 
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5.5.1 Gap 1 – gap de informação de marketing 

5.5.1.1 Orientação para pesquisa de marketing 

Montante de pesquisa de marketing 

O Metrô tem uma longa tradição, que vem desde antes do início da operação 

comercial em 1974, de realizar pesquisas com seus usuários. Incluem-se aí tanto 

pesquisas quantitativas quanto pesquisas qualitativas. (ver 5.4) 

 

Os gestores entrevistados foram solicitados a indicar as duas dimensões ou os dois 

atributos da qualidade de serviço mais bem avaliados pelos usuários e as duas 

dimensões ou os dois atributos da qualidade de serviço mais mal avaliados pelos 

usuários nos últimos quatro anos. Nem todos indicaram exatamente as dimensões, 

mas por vezes itens que fazem parte das dimensões. Isso pode ter ocorrido em 

função de diferentes interpretações da pergunta feita aos gestores. De qualquer 

maneira, foram identificadas como negativas as seguintes dimensões: conforto, 

segurança pública, preço e rapidez. Conforto esteve presente nas respostas de 

todos os gestores, segurança pública esteve presente nas respostas de quatro 

gestores e preço esteve presente nas respostas de dois gestores. Foram 

identificadas como positivas as seguintes dimensões: rapidez, atendimento aos 

usuários, informações aos usuários, preço e utilidade. Rapidez esteve presente nas 

respostas de cinco gestores e atendimento aos usuários esteve presente nas 

respostas de dois gestores. 

 

Na Tabela 6, apresentada em 5.4.1, nota-se que conforto, segurança pública e preço 

tiveram as avaliações mais negativas por parte do usuário nos últimos quatro anos, 

ocupando sempre uma das três últimas posições; a única exceção ocorreu em 2008, 

quando segurança pública foi a quarta dimensão mais mal avaliada. Comparando-se 

a tabela com as respostas dadas pelos gestores, nota-se que há uma identificação 

correta dos maiores problemas de avaliação da qualidade de serviço enfrentados 

pelo Metrô na atualidade. 

 

Mesmo estando entre as dimensões mais mal avaliadas pelos usuários, segurança 

pública requer uma análise adicional: pelo menos três dos gestores entrevistados 
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afirmaram que esta dimensão sofre influência da percepção dos usuários acerca da 

segurança pública na cidade toda. A principal explicação dada pelos entrevistados é 

o fato de os usuários não conseguirem separar a questão da segurança pública na 

cidade da mesma questão no Metrô. Essa explicação parece correta, uma vez que a 

avaliação da dimensão segurança pública continua negativa, apesar de ter havido 

uma redução de 85% no número de ocorrências policiais em estações do Metrô num 

período de 10 anos, entre 1998 e 2008 (O ESTADO DE S. PAULO, 2008). Outra 

evidência de que a explicação parece correta são os resultados do trabalho de 

Guedes (2005) sobre categorias temáticas da segurança pública, incluindo o Metrô 

de São Paulo. Essa autora relata que os terminais de integração urbanos (17%) e os 

acessos às estações (20%) obtiveram índice de segurança – soma de respostas 

“muito seguro” e “seguro” na pesquisa – bem abaixo daquele obtido pelas estações 

do Metrô (59%). Ora, como são áreas contíguas, é plausível o argumento dos 

gestores de que os usuários trazem a sensação de insegurança observada fora do 

sistema para dentro do sistema. 

 

Também na Tabela 6, utilidade, atendimento aos usuários e informações aos 

usuários apresentam as avaliações mais positivas nos últimos quatro anos, 

ocupando sempre uma das quatro primeiras posições entre as 10 dimensões da 

qualidade de serviço pesquisadas pelo Metrô. Comparando-se a tabela com as 

respostas dadas pelos gestores, notam-se pelo menos duas discrepâncias 

relevantes: (i) rapidez, citada por cinco gestores, figura apenas como a quinta ou 

sexta dimensão mais bem avaliada no período; (ii) utilidade, que tem regularmente 

ocupado a primeira ou segunda posição entre as dimensões mais bem avaliadas, foi 

citada por apenas um dos gestores. Essas discrepâncias indicam que os gestores 

entrevistados podem estar superestimando o papel da rapidez e subestimando o 

papel da utilidade no conjunto das dimensões mais bem avaliadas pelo usuário. Se 

for este o caso, ações que visem à melhoria da rapidez podem estar sendo deixadas 

de lado ou colocadas em segundo plano em relação à utilidade quando, de fato, a 

avaliação dos usuários indica exatamente o contrário. Em favor dos gestores 

entrevistados, deve-se dizer que não lhes foi pedido que consultassem relatórios 

com os resultados das pesquisas de qualidade de serviço nos últimos quatro anos, o 

que pode ter feito com que identificassem de forma correta as dimensões mais 

problemáticas – aquelas que requerem mais atenção desses gestores – enquanto as 
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dimensões mais bem avaliadas não ocupam a mesma proporção de sua atenção e, 

portanto, não foram lembradas com a mesma vivacidade. 

 

Ainda com relação às dimensões da qualidade de serviço identificadas pelos 

gestores, chama a atenção o fato de que duas delas – rapidez e preço – tenham 

sido citadas tanto entre as dimensões mais bem avaliadas quanto entre as 

dimensões mais mal avaliadas. No que diz respeito à rapidez, apenas o chefe do 

departamento que cuida de operação e tráfego referiu-se a ela como uma das 

dimensões mais mal avaliadas. Por estar à frente desse departamento e ter 

acompanhado nos últimos três anos o aumento de demanda enfrentado pelo Metrô, 

bem como as conseqüências desse aumento para a circulação dos trens, é possível 

que esse gestor venha observando com mais clareza uma deterioração nos índices 

de rapidez do sistema. Entretanto, até a pesquisa de 2008, não houve reflexos 

negativos sobre a avaliação que o usuário faz dessa dimensão. No que diz respeito 

ao preço, embora seja nos últimos quatro anos a dimensão mais mal avaliada pelos 

usuários, um gestor considerou-a bem avaliada. A explicação para essa aparente 

contradição pode estar nas perguntas do instrumento de pesquisa destinadas a 

avaliar essa dimensão. No instrumento, pede-se aos usuários pesquisados que 

opinem sobre o preço da tarifa em comparação com (a) a distância percorrida, (b) a 

qualidade de serviço e (c) o rendimento mensal do usuário. O Gerente de 

Operações, por ocasião da entrevista, afirmou que o usuário considera o valor da 

tarifa justo do ponto de vista do serviço, porém ao mesmo tempo alto quando levada 

em consideração sua renda. Dado que, após a introdução do Bilhete Único no 

sistema metroviário, houve um aumento da participação de usuários de baixa renda 

tanto individual quanto familiar (ver 3.2.1.1), essa parece uma explicação bastante 

razoável. 

 

Utilização de pesquisa de marketing e grau em que a pesquisa de marketing 

está focada em questões sobre a qualidade de serviço 

Se houve alguma discrepância nas respostas dos gestores em relação às 

dimensões da qualidade de serviço mais bem avaliadas pelo usuário como discutido 

nos dois parágrafos anteriores, o mesmo não ocorreu com as respostas sobre a 

utilização da pesquisa de marketing. 
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Os entrevistados foram unânimes em dizer que não só recebem os resultados das 

pesquisas de qualidade de serviço feitas com o usuário como também esses 

resultados são distribuídos a todos os seus subordinados. Essa disseminação de 

informações, como ressaltaram alguns gestores, é inclusive uma exigência da norma 

ISO 9001:2000: todos os funcionários da Gerência de Operações, não importa o 

nível hierárquico em que estejam, devem ser informados sobre os resultados obtidos 

pelo Metrô nas pesquisas. Isso é feito por meio de relatórios formais, por meio de 

multiplicadores, que são funcionários designados para levar essas informações a 

outros funcionários, e também por meio de folhetos que contêm partes dos 

resultados de acordo com o público. O autor da tese teve acesso a um destes 

folhetos, direcionado aos funcionários das estações e chamado de “Metrô nas 

pesquisas: opinião dos seus usuários e da população da região metropolitana de 

São Paulo”. 

 

Além dos resultados das pesquisas de qualidade de serviço, os gestores também 

recebem manifestações dos usuários que chegam por meio dos canais de 

relacionamento. Um dos entrevistados revelou que essas manifestações servem 

como um bom parâmetro do dia-a-dia e antecipam problemas que aparecerão nas 

pesquisas de qualidade de serviço, o que permite ao gestor tomar medidas de 

correção de rumo antes mesmo de receber os resultados oficiais das pesquisas. 

 

Os entrevistados também foram unânimes em dizer que as pesquisas de qualidade 

de serviço feitas com o usuário são relevantes para as decisões tomadas em suas 

respectivas áreas de atuação. Alguns chegaram a usar expressões como “a gente 

não acha nada aqui” e “o que está balizando o nosso horizonte é a necessidade do 

nosso cliente” para ilustrar a importância dessas pesquisas. O Gerente de 

Operações destacou a importância dos resultados da pesquisa de um ano como 

subsídio para o planejamento do ano seguinte. 

 

Como se apresentou nas seções 5.3 e 5.4, a pesquisa de qualidade de serviço 

usada atualmente pelo Metrô foi concebida a partir dos requisitos do serviço 

expressos pelo usuário, o que indica que ela está focada em questões relevantes 

sobre a medição da qualidade do serviço prestado pela organização. Além disso, os 

itens que fazem parte da pesquisa podem sofrer alterações, inclusões ou exclusões 
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ao longo do tempo de acordo com novas necessidades de informação detectadas 

pelo Metrô. Um exemplo disso foi a subdivisão do item tempo gasto na compra de 

bilhetes: após a implantação do Bilhete Único, a pesquisa de qualidade de serviço 

vinha indicando uma queda na avaliação desse item, porém as medições feitas pelo 

Metrô indicavam que não havia piora no tempo gasto pelo usuário. Identificou-se 

então que, com a entrada em operação do Bilhete Único, as bilheterias usadas para 

recarregá-lo – que são separadas das bilheterias do Metrô e operadas por uma 

empresa terceirizada – tinham longas filas e longos tempos de espera. Decidiu-se 

então separar no instrumento de pesquisa o tempo gasto na compra de bilhetes nas 

bilheterias do Metrô daquele gasto nas bilheterias em que o Bilhete Único é 

recarregado. 

 

Outra evidência de que a pesquisa de qualidade realizada pelo Metrô está focada 

em questões relevantes sobre a medição da qualidade do serviço são as dimensões 

da qualidade: embora nem sempre com os mesmos nomes, há semelhanças entre 

os fatores caracterizadores da qualidade no transporte público urbano de Ferraz e 

Torres (2001), os atributos da qualidade de serviço em transportes de Cardoso 

(2006) e as dimensões da qualidade de serviço definidas pelo Metrô. 

 

Interação direta entre gestores e consumidores 

Foi possível identificar pelo menos quatro formas de contato direto entre gestores e 

usuários do Metrô. 

 

A primeira, da qual apenas um dos entrevistados nunca havia participado, são as 

pesquisas com focus groups. Os gestores têm o papel de observar os grupos, 

entender melhor eventuais problemas apontados pelos usuários e, caso considerem 

necessário, pedir ao moderador que aprofunde mais determinado(s) tema(s) de 

interesse. 

 

A segunda forma tem que ver com as funções desempenhadas por alguns 

entrevistados. O Chefe do Departamento de Operação Centralizada e Tráfego, ao 

implantar uma nova estratégia de embarque e desembarque, por exemplo, sempre 

acompanha ou envia um de seus subordinados para acompanhar a implantação da 

estratégia nas estações e observar seus resultados. O Chefe do Departamento de 
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Operação das Estações vai, pessoalmente, duas ou três vezes por semana às 

estações acompanhar a execução do serviço, observar eventuais problemas e 

manter contato com os usuários. O Gerente de Operações, quando solicitado a dar 

entrevistas às redes de televisão, por exemplo, costuma fazê-lo nas estações, o que 

em geral o coloca em contato com os usuários. 

 

A terceira, apontada por um dos entrevistados, é a interação com o sistema para 

deslocamentos do dia-a-dia como qualquer outro usuário. Isso permite ao gestor 

interagir com os usuários e identificar eventuais problemas na execução do serviço. 

 

Por fim, há um programa implantado recentemente pelo Metrô chamado Dirigente 

de Plantão: uma semana por mês, todos os ocupantes de cargos de gestão, tais 

como coordenadores, chefes de departamento e gerentes, ficam à disposição em 

mais de 20 estações para atender os usuários e prestar esclarecimentos. Nessas 

ocasiões surgem críticas, elogios, questionamentos sobre o que o Metrô vem 

fazendo para resolver determinado problema etc. Há uma característica do 

programa que merece destaque: ele não está limitado aos ocupantes de cargos de 

gestão da Gerência de Operações; todos os ocupantes desses cargos na 

organização dele participam. Esta característica propicia um “choque de realidade”, 

como disse um dos entrevistados, porque leva gestores de outras áreas a 

entenderem os anseios dos usuários. Leva-os também a pensar como podem 

contribuir, em suas respectivas áreas, para melhorar a qualidade do serviço 

prestado pelo Metrô. 

5.5.1.2 Comunicação ascendente 

Comunicação entre funcionários e gestores 

Há contato freqüente entre os gestores entrevistados e os funcionários sob seu 

comando, porém também há uma variação do grau em que se dá esse contato de 

acordo com o tamanho do departamento. O Chefe do Departamento Técnico da 

Operação, uma área relativamente pequena e que não dispõe de equipes de campo 

em contato direto com o usuário, mantém um relacionamento bastante estreito com 

seus subordinados. Os Chefes dos Departamentos de Operação Centralizada e 

Tráfego, de Segurança Operacional do Sistema Metroviário e de Operação das 
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Estações, por sua vez, têm sob seu comando mais de 3.700 dos cerca de 4.000 

funcionários da Gerência de Operações. Isso dificulta a existência de um contato 

estreito entre esses gestores e seus subordinados. 

 

Apesar da dificuldade de manterem contato com equipes grandes, relatada no 

parágrafo anterior, os gestores procuram desenvolver ações que diminuam essas 

distâncias. O Chefe do Departamento de Operação Centralizada e Tráfego tem 

contato diário com seus coordenadores. Estes se reúnem mensalmente com seus 

supervisores, quando o Chefe do Departamento participa como forma de se 

aproximar mais de quem está em campo. O Chefe do Departamento de Segurança 

Operacional do Sistema Metroviário expôs a experiência mais interessante nesse 

sentido: em sua área, todas as ocorrências entre segunda-feira e domingo fazem 

parte de um relatório analisado numa reunião semanal. Esta reunião é aberta a 

qualquer funcionário do departamento: mantida a obrigatoriedade de uma 

representação mínima das equipes, podem participar indivíduos de todos os níveis 

hierárquicos. São cerca de 40 a 50 funcionários reunidos toda semana, que 

representam em torno de 5% dos funcionários do departamento. Como ocorrem 

cerca de 50 reuniões por ano, todos os funcionários do departamento têm a chance 

de entrar em contato com o gestor principal ao longo desse período. 

 

O programa Dirigente de Plantão, apresentado em 5.5.1.1, também tem contribuído 

para melhorar a interação entre gestores e funcionários de contato: segundo um dos 

entrevistados, a presença dos gestores nas estações permite a esses funcionários 

relatar as dificuldades enfrentadas no dia-a-dia na prestação do serviço. 

 

Em sua pesquisa, PBZ (1991c) descobriram que o gap 1 era maior nas 

organizações em que havia barreiras em excesso separando os funcionários de 

contato dos gestores. As ações descritas nos dois parágrafos anteriores contribuem 

para diminuir essas barreiras. 

 

Canais de comunicação entre funcionários e gestores 

Existem canais de comunicação formal e informal entre os gestores entrevistados e 

os funcionários sob seu comando que permitem aos primeiros receber sugestões, 

críticas e relatos de problemas. 
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Um primeiro tipo de comunicação formal é um documento chamado “relatório de 

ocorrências”. Por meio desse documento, qualquer problema detectado por um 

funcionário no exercício de suas atribuições pode ser comunicado ao seu superior 

imediato. O documento segue a cadeia hierárquica: aciona-se num primeiro 

momento o supervisor imediato e, caso o problema não seja resolvido, acionam-se 

instâncias superiores. Estas instâncias superiores podem incluir os entrevistados – 

os Chefes de Departamento e o Gerente de Operações. 

 

Um segundo tipo de comunicação formal é a elaboração de procedimentos 

operacionais. Durante o processo de elaboração, os funcionários podem dar 

sugestões e/ou apontar erros que chegam ao chefe do departamento responsável 

por um determinado procedimento. 

 

Ainda no campo formal, um terceiro tipo de comunicação é aquela feita pelo 

Sindicato dos Metroviários. O sindicato leva aos gestores demandas específicas 

como as condições de trabalho de determinado grupo de funcionários, por exemplo. 

 

Em relação à comunicação informal, os entrevistados destacaram a abertura que 

existe por parte deles para receber sugestões, críticas e relatos de problemas de 

seus subordinados tanto pessoalmente quanto por meio eletrônico. Um bom 

exemplo disso é a reunião semanal entre o Chefe do Departamento de Segurança 

Operacional do Sistema Metroviário e seus subordinados, já descrita nesta seção: 

qualquer participante, independente do cargo que ocupa, pode pedir a palavra, dar 

uma sugestão ou alertar sobre qualquer problema que esteja ocorrendo. 

 

Também em relação à comunicação informal, esse estilo “portas abertas” que os 

gestores deixaram claro durante as entrevistas está presente no trabalho de Chenet, 

Tynan e Money (2000): segundo os autores, bons sistemas de controle de 

supervisão requerem que estilos de liderança conservadores sejam trocados por 

estilos de liderança mais participativos, em que os gestores usam seu tempo para 

ouvir e ensinar. 
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5.5.1.3 Níveis de gerência 

O número de níveis hierárquicos entre os gestores entrevistados e os funcionários 

de nível mais baixo em suas áreas é de três no Departamento de Relacionamento 

com o Cliente e no Departamento Técnico da Operação, e de cinco no 

Departamento de Segurança Operacional do Sistema Metroviário, no Departamento 

de Operação Centralizada e Tráfego e no Departamento de Operação das Estações. 

Essa diferença ocorre basicamente porque os três últimos contam com equipes 

muito numerosas e mais de um turno de trabalho. 

 

Nenhum dos gestores considera que esse número de níveis hierárquicos seja um 

empecilho para a gestão da qualidade de serviço. Por exemplo, o Chefe do 

Departamento de Operação das Estações – o maior da Gerência de Operações e do 

Metrô, ao qual estão subordinados cerca de 1.700 funcionários – considera inviável, 

do ponto de vista de gestão, a diminuição do número de níveis. Somente um dos 

entrevistados considera que poderia haver um nível a menos, porém com a ressalva 

de que haveria uma sobrecarga de trabalho para os indivíduos que ocupam cargos 

de chefia. 

5.5.2 Gap 2 – gap de padrões 

5.5.2.1 Comprometimento da administração com a qualidade de serviço 

Comprometimento de recursos para a qualidade 

O Metrô passou por diferentes momentos em sua história no que diz respeito ao 

investimento de recursos voltados para a qualidade de serviço: já houve períodos 

muito bons e outros de profunda restrição. Todos os gestores entrevistados 

afirmaram que o Metrô está passando por um momento muito bom no que diz 

respeito ao investimento de recursos para a qualidade. Estão sendo comprados 

novos trens para ampliar a oferta do serviço e melhorar o nível de conforto. O 

sistema de sinalização está sendo atualizado, o que permitirá um intervalo de tempo 

mais curto entre os trens, levando a uma diminuição no nível de lotação e 

conseqüentemente a uma melhora do nível de conforto, um dos três atributos da 
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qualidade de serviço mais mal avaliados pelos usuários nos últimos quatro anos, 

conforme discutido em 5.4.1. 

 

Esse bom momento pelo qual passa o Metrô pode ser traduzido pelo chamado 

Plano de Expansão 2007-2010. Trata-se de um plano de investimento de R$ 20 

bilhões no período e que tem como um de seus principais objetivos quadruplicar o 

número de linhas com qualidade de metrô. Para que seja possível atingir esse 

objetivo, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) é parte essencial 

do plano. Também faz parte do plano a Empresa Metropolitana de Transportes 

Urbanos (EMTU). 

 

Também no que diz respeito a recursos, é importante destacar que o Metrô é auto-

suficiente em termos operacionais, ou seja, todos os recursos tarifários e não 

tarifários (ex.: aluguel de espaços publicitários) são suficientes para a operação: 

pagam-se salários, faz-se a manutenção dos trens, mantêm-se limpas as estações 

etc. apenas com essa arrecadação. Porém, quando o assunto é expansão da rede e 

compra de novos trens, por exemplo, o Metrô é dependente de recursos 

provenientes do Governo do Estado por meio da Secretaria de Transportes 

Metropolitanos e/ou de órgãos nacionais e internacionais de financiamento. Essa 

característica, aliás, está presente em sistemas metroviários por todo o mundo: 

segundo um dos entrevistados, que conhece vários sistemas de metrô em diferentes 

países, o único sistema completamente auto-suficiente de que ele tem conhecimento 

é o de Hong Kong e, mesmo assim, devido aos intensos negócios imobiliários que 

se desenvolveram e se desenvolvem ao longo das linhas de metrô naquela 

localidade. 

 

PBZ (1991c) afirmam que a alocação de recursos é uma faceta fundamental do 

comprometimento da administração com a qualidade de serviço, a ponto de outras 

manifestações de compromisso poderem tornar-se vazias e ineficazes se não 

houver a necessária alocação de recursos financeiros. O bom momento em que o 

Metrô se encontra em termos de investimentos corrobora a tese dos autores. 

 

 

 



 

 

183 

 

Existência de programas internos de qualidade 

Em 1992 foi implantado um programa de qualidade total (TQC) no Metrô e na 

Gerência de Operações. Entre 2001 e 2003, foi implantado e certificado o sistema 

de gestão da qualidade (SGQ) da Gerência de Operações do Metrô com base na 

norma ISO 9001:2000 para as quatro linhas em operação atualmente. (ver 5.3 para 

detalhes) 

 

Reconhecimento da administração acerca do compromisso com a qualidade 

Os esforços dos gestores para melhorar a qualidade de serviço são recompensados 

financeiramente por meio da chamada Participação nos Lucros e Resultados (PLR), 

distribuída anualmente. Entretanto, fazem parte dessa forma de recompensa o 

alcance de outras metas, não apenas daquelas relacionadas à qualidade de serviço. 

Além disso, essa forma de recompensa é aplicada não somente à Gerência de 

Operações, mas também a toda a empresa. 

5.5.2.2 Estabelecimento de objetivos 

Este é outro tema sobre o qual os gestores entrevistados foram unânimes: todos têm 

objetivos de qualidade de serviço muito bem definidos. Dentro dos cinco macro-

processos há objetivos formalmente estabelecidos a serem alcançados, 

acompanhados por meio de indicadores dos objetivos da qualidade. Esses 

indicadores podem ser acompanhados diária, semanal, mensal ou anualmente, 

dependendo da forma como são definidos. Há também uma ligação desses 

indicadores com os objetivos da Gerência de Operações que, por sua vez, estão 

ligados aos objetivos da organização toda. 

 

O sistema de gestão da qualidade (SGQ) com base na norma ISO 9001:2000 exerce 

um papel importante em relação aos objetivos de qualidade. Como disse um dos 

gestores, “a norma da qualidade não deixa você estabilizar, sempre tem que 

procurar melhorias”. 

 

Durante as entrevistas foi possível notar como essa cultura de objetivos e 

indicadores de qualidade está presente no dia-a-dia da Gerência de Operações. Por 

diversas vezes os gestores mostraram quadros pendurados em suas salas ou 



 

 

184 

 

relatórios sobre suas mesas com os indicadores, bem como o desempenho que 

vinham tendo na época. 

5.5.2.3 Padronização de tarefas 

A Gerência de Operações, por meio de seus cinco departamentos, é a responsável 

pela emissão dos chamados procedimentos para quem trabalha na linha de frente. 

 

Assim como os objetivos e indicadores da qualidade, a padronização de tarefas 

também está muito presente na cultura da Gerência de Operações. Durante as 

entrevistas, foram usadas por diversas vezes as palavras procedimento(s) e 

procedimental. Um dos gestores usou a expressão “uma cultura do Metrô é 

procedimento”. Outro disse “é forte a gente falar tudo, mas tudo o que a gente faz é 

padronizado; se uma coisa deu problema porque não estava padronizada, ela será 

padronizada”. Um terceiro gestor destacou a importância do sistema de gestão da 

qualidade (SGQ) para a descrição formal de manuais e procedimentos para todas as 

rotinas. 

 

Os entrevistados deram exemplos de padronização de tarefas. O gestor responsável 

pela segurança operacional do sistema metroviário, entrevistado num período 

próximo das eleições municipais de 2008, destacou que, devido à legislação 

eleitoral, há uma série de cuidados a serem tomados no trabalho das equipes de 

segurança. Todos esses cuidados e os procedimentos a serem seguidos são 

enviados às equipes de maneira formal. O gestor responsável pelo Departamento 

Técnico da Operação deu o exemplo do operador de trem: este indivíduo precisa ser 

alguém treinado, que conheça o trem e que, principalmente, saiba como agir num 

caso de falha técnica. Havendo uma falha, o operador do trem deve adotar os 

procedimentos formais estabelecidos para aquela situação. O gestor responsável 

pela operação centralizada e tráfego destacou o caráter cumulativo dos 

procedimentos: a experiência e a análise de ocorrências ao longo do tempo levam a 

um incremento e/ou a uma melhoria dos procedimentos existentes. 

 

ZBP (1988) argumentam que, se as tarefas associadas à entrega do serviço são 

rotineiras, regras específicas e padrões podem ser estabelecidos e executados 
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eficazmente. Por sua vez, se os serviços são customizados, é difícil estabelecer 

padrões específicos. No caso do Metrô, trata-se de um serviço de transporte de 

massa, no qual há um vasto conjunto de tarefas rotineiras de operação, o que 

reforça a opinião dos gestores acerca da cultura de padronização de tarefas 

existente na Gerência de Operações. 

5.5.2.4 Percepção da capacidade de implantação 

No que diz respeito à capacidade de atender os anseios do usuário, os gestores 

entrevistados apontaram tanto aspectos positivos quanto negativos. 

 

Aspectos positivos: 

- bom momento pelo qual passa o Metrô em termos de investimentos em 

equipamentos e expansão da rede (ver 5.5.2.1 para detalhes); 

- elaboração de um orçamento anual e sua revisão no decorrer do ano, o que 

permite acompanhar as deficiências mais críticas; 

- adoção de medidas paliativas para minimizar os problemas de conforto, uma 

das dimensões da qualidade de serviço mais mal avaliadas (ver 5.4.1) pelos 

usuários nos últimos quatro anos; 

- ao longo dos anos, serviços adicionais (ex.: central de achados e perdidos) 

solicitados pelos usuários foram implantados. Outros serviços (ex.: 

funcionamento de telefones celulares dentro do sistema) solicitados pelos 

usuários e ainda não atendidos, têm planos de implantação. 

 

Aspectos negativos: 

- necessidade de expansão da rede: apesar do bom momento pelo qual 

passa o Metrô em termos de investimentos, a expansão da rede é um 

processo demorado. E não se trata apenas do número de estações e de 

quilômetros de linhas. Como explicou um dos gestores, hoje em dia para um 

indivíduo ir do ponto A ao ponto B, é necessário passar pela Praça da Sé. 

Uma rede adequada deveria ter pelo menos duas possibilidades para se 

chegar ao ponto B. Numa boa rede, três possibilidades; 
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- dado que a expansão da rede em nível adequado não é possível em curto 

prazo, um dos problemas mais críticos – o conforto – também não será 

resolvido em curto prazo; 

- por ser uma empresa ligada ao Governo do Estado de São Paulo, o Metrô 

está submetido à lei 8.66632, o que gera uma certa demora para atender 

aquilo que o usuário deseja. Nas palavras de um dos gestores: “existe uma 

inércia muito grande entre aquilo que o usuário está pedindo e aquilo que a 

gente faz porque existe uma questão do recurso, uma questão do contrato”. 

5.5.3 Gap 3 – gap de desempenho do serviço 

5.5.3.1 Trabalho em equipe 

Em geral os gestores entrevistados consideram que o trabalho em equipe é algo 

presente e relevante em seus departamentos e entre departamentos. Apesar disso, 

um dos gestores acredita que essa interação poderia ser melhor. 

 

Os cinco macro-processos pelos quais os gestores entrevistados são responsáveis 

desempenham um papel importante para favorecer o trabalho em equipe. À medida 

que entra em contato com o sistema, o usuário vai sendo atendido pelos 

departamentos da Gerência de Operações sem perceber que está sob a 

responsabilidade de áreas distintas. Ao chegar à estação, passar pelas bilheterias 

e/ou pelas catracas, o usuário está sendo atendido pelo gestor do macro-processo 

prover direito de viagem. Em seguida, ao usar uma escada rolante ou embarcar num 

trem em boas condições de funcionamento, o usuário está sendo atendido pelo 

gestor do macro-processo prover segurança operacional. O deslocamento do 

usuário entre uma estação e outra é responsabilidade do gestor do macro-processo 

prover viagem. As informações disponíveis na estação a respeito de localização e o 

sistema de audição pública que mantêm o usuário informado sobre anormalidades 

são de responsabilidade do gestor do macro-processo prover atendimento. Desde 

                                                
32 Lei 8.666: lei federal de 1993 que institui normas gerais para licitações e contratos da 
administração pública no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. Além dos órgãos da administração direta, fundos especiais, autarquias, fundações 
públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta 
ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, subordinam-se à lei. 
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que chega à estação até o momento em que sai do sistema, as ações que visam à 

segurança do usuário são de responsabilidade do gestor do macro-processo prover 

segurança pública. Enfim, com apenas alguns exemplos das atividades pelas quais 

são responsáveis os entrevistados, nota-se que o processo de serviço está 

estruturado de forma tal que é necessário algum tipo de cooperação entre os 

departamentos para que o sistema funcione adequadamente. 

 

Embora a opinião dos gestores tenha sido de vital importância para a realização da 

pesquisa de campo, não foi possível analisar por completo o trabalho em equipe 

conforme proposto por ZBP (1988), haja vista que os funcionários de linha de frente 

não foram entrevistados. 

5.5.3.2 Adequação entre o funcionário e seu trabalho 

Para analisar a adequação entre o empregado e a função que ele desempenha, é 

necessário compreender o processo de contratação do Metrô. Desde sua fundação 

até por volta de 1990, os funcionários do Metrô eram contratados por processo 

seletivo: havia uma divulgação das vagas disponíveis, os interessados 

candidatavam-se, passavam pelas etapas do processo e os escolhidos eram 

chamados para assumir suas funções. Há quase 20 anos a forma de contratação 

mudou: foi instituído o concurso público para os cargos da base (ex.: bilheteiros, 

agentes de estação, agentes de segurança) da empresa. Os cargos técnico-

administrativos (ex.: especialistas em pesquisa), entretanto, não foram inclusos no 

concurso público, sendo preenchidos por meio de concursos internos. Com essa 

mudança, os gestores entrevistados comandam hoje em dia departamentos que 

apresentam a seguinte configuração: os gestores não são concursados e seus 

subordinados imediatos que ocupam cargos técnico-administrativos, mesmo quando 

concursados, chegaram aos cargos que ocupam por concursos internos; um grande 

contingente de subordinados que atuam na linha de frente, porém, é composto por 

concursados. Desde 2008 o Metrô entrou numa nova fase no que diz respeito à 

contratação: os novos ocupantes de cargos técnico-administrativos passam a ser 

contratados por concurso público também. 

 



 

 

188 

 

Um dos entrevistados apontou como ponto positivo do concurso público o fato de 

chegarem ao Metrô pessoas muito bem formadas do ponto de vista acadêmico. 

Entretanto, o mesmo entrevistado descreveu pontos negativos do concurso público, 

assim como de forma geral são negativas as opiniões dos entrevistados acerca do 

concurso público. 

 

A primeira crítica dos gestores diz respeito exatamente ao fato de os candidatos 

aprovados no concurso serem muito bem formados, porém nem sempre 

apresentarem o perfil desejado para a função: muitas pessoas sentem-se atraídas 

pelos concursos do Metrô porque o salário e os benefícios são considerados muito 

bons. Em tom de brincadeira, um dos gestores afirmou que existem “os caras bons 

de concurso e os bons de serviço”. Outro disse: “ele vem muitas vezes aqui e não se 

ajusta à atividade”. Foram dados alguns exemplos de como o descasamento entre o 

candidato aprovado no concurso e sua função criam dificuldades para os gestores. 

No departamento que cuida da segurança operacional do sistema metroviário, cerca 

de 10% dos aprovados para o cargo de agente de segurança são eliminados do 

processo seletivo porque percebem não ter o perfil desejado para algumas 

atividades inerentes à função – lidar com brigas, inclusive as de torcidas de futebol, 

prender bandidos ou socorrer alguém que cai na via férrea, por exemplo – ou porque 

não conseguem aprovação numa das etapas. No departamento que cuida de 

operação centralizada e tráfego, há casos de operadores de trem com pós-

graduação, considerada desnecessária para o cargo. 

 

A segunda crítica, que tem relação com a primeira, diz respeito à rotatividade 

crescente: pessoas muito bem preparadas do ponto de vista acadêmico candidatam-

se aos concursos do Metrô, porém, ao mesmo tempo ou após serem nomeadas 

para os cargos em que foram aprovadas, inscrevem-se em outros concursos 

públicos e também são aprovadas, levando-as a pedir demissão. 

 

Um dos gestores ressaltou que ficarão prejudicadas as perspectivas de crescimento 

profissional. Mesmo com a implantação do concurso público para cargos da base 

por volta de 1990, os contratados tinham a perspectiva de chegar aos cargos 

técnico-administrativos por meio de concursos internos. Com a nova exigência de 

concurso público também para os cargos técnico-administrativos, um agente de 
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estação, por exemplo, só chegará a esses cargos se participar de um novo concurso 

público. 

 

Por fim, um dos gestores mencionou um problema de ordem trabalhista em relação 

ao concurso público: é mais difícil demitir um funcionário concursado, ou seja, corre-

se o risco de contratar um indivíduo fora do perfil para uma dada função e ainda 

haver dificuldade para tirá-lo daquela função. 

 

PBZ (1991c) afirmam que os resultados de sua pesquisa indicam o potencial de 

melhora do serviço ao se contratarem funcionários certos para as funções de 

serviço. Chenet, Tynan e Money (2000) corroboram os resultados de PBZ (1991c) 

ao afirmarem que a adequação entre o funcionário e seu trabalho ilustra o quanto 

são importantes o desenho do cargo, a seleção e o desenvolvimento do funcionário 

para o desempenho do serviço. Os concursos públicos do Metrô e de outras 

organizações em nível federal, estadual e municipal representam um empecilho a 

esse potencial de melhora, uma vez que os candidatos mais aptos a uma 

determinada vaga não são necessariamente os que obtêm as melhores colocações 

em tais concursos. 

 

Para Schneider e Bowen (1993), quando a organização promove uma atmosfera de 

qualidade para o serviço e para seus funcionários, esses esforços também são 

refletidos nas experiências positivas do consumidor. Do ponto de vista da gestão de 

recursos humanos, práticas que digam respeito ao crescimento e desenvolvimento 

de carreira do funcionário, tais como orientá-lo sobre sua carreira, podem apresentar 

bons resultados. Mesmo que o Metrô ofereça orientação de carreira a seus 

funcionários, as mudanças recentes que eliminaram a figura do concurso interno 

equivalem ao fim das perspectivas de ascensão profissional que os ocupantes de 

cargos da base tinham até então. 

5.5.3.3 Adequação entre tecnologia e trabalho 

Se por um lado os entrevistados têm várias críticas ao concurso público, que 

contribui para diminuir a adequação entre o funcionário e seu trabalho, por outro a 

adequação entre tecnologia e trabalho é bem avaliada. 
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Os gestores consideram que os equipamentos disponíveis e os treinamentos 

oferecidos aos funcionários são adequados para o desempenho de suas funções. 

Procura-se corrigir ou minimizar as falhas do processo seletivo por meio de concurso 

público com treinamento. 

 

Para Schneider e Bowen (1993), uma das dimensões do clima de serviço é o 

suporte logístico, isto é, a disponibilidade de ferramentas/equipamentos/insumos 

necessários à entrega do serviço. Na opinião dos gestores, esse suporte logístico é 

adequado no caso do Metrô. 

 

Existe uma particularidade do Metrô que contribui para que o treinamento seja 

considerado adequado: o fato de não haver uma “escola de metroviário”, como 

observou um dos gestores. Isso obriga a organização a propiciar uma formação 

completa aos funcionários, que começa no momento em que são admitidos. 

 

Chenet, Tynan e Money (2000) afirmam que os funcionários devem receber 

treinamento apropriado sobre a entrega do serviço e sobre o entendimento das 

necessidades dos clientes. A formação completa oferecida aos funcionários 

admitidos no Metrô citada pelos gestores corrobora a recomendação desses 

autores. 

 

Ainda há espaço para melhorar a adequação entre tecnologia e trabalho: os 

investimentos que estão sendo feitos pelo Metrô (ver 5.5.2.1 para detalhes) terão 

como uma de suas conseqüências a modernização de equipamentos, especialmente 

daqueles relacionados com a circulação – trens e sistema de sinalização. 

 

Há pelo menos um aspecto negativo da adequação entre tecnologia e trabalho que 

tem a ver com o momento pelo qual o Metrô está passando: devido ao aumento de 

demanda dos últimos anos, a demanda pelo tempo dos funcionários em seus locais 

de trabalho também aumentou, o que por vezes dificulta a presença nos 

treinamentos. Por conta disso, estão sendo avaliados sistemas de treinamento que 

requeiram menos tempo dos funcionários longe de seus locais de trabalho. 
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5.5.3.4 Controle percebido 

Em geral os entrevistados acreditam que tanto eles quanto os funcionários sob seu 

comando têm controle sobre as situações do dia-a-dia. Há rotinas e procedimentos a 

serem seguidos pelos departamentos que caracterizam um certo grau de 

previsibilidade. Por exemplo, para alguém que não conheça o funcionamento do 

sistema, a pane de um trem e sua impossibilidade de prosseguir viagem podem 

parecer a instalação do mais absoluto caos. Entretanto há procedimentos, tais como 

desligar escadas rolantes e diminuir o número de bloqueios (catracas) disponíveis 

para acesso à estação, que diminuem a quantidade de usuários na plataforma 

enquanto se resolve o problema do trem em pane. 

 

Embora não seja possível prever com exatidão a demanda num determinado dia e o 

Metrô venha sofrendo com o aumento de lotação nos últimos anos, há uma 

coordenação de estudos e estatísticas ligada ao gestor responsável pela operação 

centralizada e tráfego que tem registros de demanda dia a dia, semana a semana, 

mês a mês, por faixa de horário etc. Isso significa que é possível ajustar a oferta de 

trens de acordo com o período: por exemplo, meses em que há vs. meses em que 

não há férias escolares; semanas em que há vs. semanas em que não há feriado; 

quando há feriado, se ele é no meio da semana ou se é numa sexta-feira. Enfim, 

esse acompanhamento leva também a um grau mais alto de previsibilidade da 

demanda. 

 

De todos os departamentos, aparentemente o que cuida da segurança operacional 

do sistema metroviário é aquele que tende a enfrentar mais situações com certo 

grau de imprevisibilidade, tais como um desentendimento entre usuários ou até 

mesmo uma briga entre torcidas de times de futebol rivais. Mesmo assim, há rotinas 

e procedimentos, tais como a presença das equipes de segurança nas estações e o 

aumento de efetivo nos dias de jogos de futebol, que minimizam a imprevisibilidade. 

 

Da mesma forma que ocorreu com o trabalho em equipe, não foi possível avaliar o 

controle percebido exatamente como proposto por ZBP (1988) porque os 

funcionários de linha de frente não foram entrevistados. 
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5.5.3.5 Sistemas de controle de supervisão 

Embora não de maneira estruturada, os funcionários da Gerência de Operações são 

recompensados quando se destacam na prestação de serviço. Trata-se de um 

reconhecimento público feito durante as reuniões mensais de avaliação de 

desempenho e pode ter relação tanto com uma meta superada quanto com um 

atendimento extraordinário na solução de problemas dos usuários. Por exemplo, 

após o período de entrevistas da pesquisa de campo, o autor da tese recebeu a 

informação de que um parto realizado pela equipe da estação Santo Amaro em 

janeiro de 2009 foi motivo de destaque na mídia e de uma homenagem na reunião 

de avaliação de desempenho em fevereiro de 2009. 

 

Luthans (1988) argumenta que a noção de produtividade dos serviços precisa ser 

reavaliada. Os sistemas formais de recompensa, tais como aumento de salário e 

fotografia do “funcionário do mês” na parede funcionam até certo ponto. Mais 

eficazes são os simples reconhecimento e atenção dados verbalmente pelos 

gestores aos funcionários que entregam momentos da verdade positivos. Este 

parece ser o caminho adotado pelo Metrô atualmente quando promove, durante as 

reuniões mensais de avaliação de desempenho, o reconhecimento público daqueles 

que se destacam na prestação do serviço. 

5.5.3.6 Conflito de papéis e ambigüidade de papéis 

Dentre os constructos teóricos que influenciam o gap 3 propostos por ZBP (1988), 

estes dois foram os menos estudados durante a pesquisa de campo em virtude de 

não fazer parte do design da pesquisa o contato com os funcionários de linha de 

frente. 

 

Apesar dessa limitação, pelo menos um aspecto da ambigüidade de papéis pôde ser 

avaliado durante as entrevistas: a qualidade da comunicação descendente. Os 

gestores consideram que o volume de informações recebido de escalões superiores 

é adequado para desempenharem bem o seu trabalho. A operação é “o palco onde 

as coisas acontecem”, nas palavras do Gerente de Operações, visão coincidente 

com a perspectiva teatral de Lovelock e Wright (2004). É possível que por essa 

característica da área o recebimento de informações seja mais fácil do que em 
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outras áreas do Metrô. Foram citadas as diretrizes vindas desses escalões bem 

como a disseminação de assuntos de interesse geral que chegam por e-mail e/ou 

comunicados formais como exemplos de comunicação descendente. 

 

No Departamento de Segurança Operacional do Sistema Metroviário, há uma 

particularidade que merece registro: por ser uma área que lida com elementos 

decorrentes do comportamento da sociedade, por vezes o gestor precisa inverter 

esse fluxo de informações e alertar os escalões superiores de que há um 

determinado problema de segurança no ambiente que pode afetar o Metrô. Os 

escalões superiores, uma vez alertados, podem dar ao gestor as diretrizes 

necessárias para lidar com o problema. 

5.5.4 Gap 4 – gap de comunicação 

5.5.4.1 Formas de comunicação entre o Metrô e seus usuários 

Antes de apresentar a análise dos constructos que afetam o gap de comunicação, é 

necessário conhecer as principais formas de comunicação entre o Metrô e seus 

usuários. São elas: 

- comunicação visual nas estações e trens: conjunto de informações voltadas 

ao uso do sistema. Inclui informações operacionais, de direção e 

advertências, tais como horários de funcionamento, mapa das linhas de 

metrô, indicação de direção nas plataformas, mapa do entorno das estações 

e cuidados no uso das escadas rolantes; 

- informações educativas: estão mais presentes no sistema de audição 

pública das estações e dos trens. Incluem itens como: solicitar aos usuários 

que não ultrapassem a faixa amarela das plataformas antes da parada do 

trem, informar aos usuários a ocorrência de problemas que podem afetar sua 

viagem e solicitar aos usuários que não segurem as portas do trem na hora 

do embarque; 

- campanhas de comunicação específicas: em geral elaboradas por períodos 

de tempo determinados, tratam de temas críticos identificados pelo Metrô e 

podem usar várias mídias como o sistema de audição pública, cartazes, 

banners e folhetos. No ano em que as entrevistas foram feitas houve uma 
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campanha sobre a importância de deixar livre a área das portas dos trens 

durante o embarque e desembarque; houve também uma campanha sobre a 

compra de novos trens com o objetivo de dar aos usuários uma satisfação 

sobre o que tem sido feito para amenizar os problemas de conforto. Entre o 

final de 2008 e o primeiro semestre de 2009, quando este trecho da tese foi 

escrito, o Metrô realizou uma ampla campanha de comunicação para 

anunciar ao público o Plano de Expansão 2007-2010, que recebeu o nome de 

ExpansãoSP nos anúncios feitos em diversas mídias como televisão e jornal. 

 

Bitner (1990) argumenta que abastecer os clientes de informações acerca de falhas 

nos serviços pode minimizar a insatisfação. No Metrô, esse argumento é 

particularmente importante nos casos em que a comunicação com o usuário tem por 

objetivo informá-lo sobre problemas operacionais que podem afetar sua viagem. 

5.5.4.2 Comunicação horizontal 

Input do pessoal de operações sobre o planejamento e a execução da 

propaganda 

Na avaliação do Gerente de Operações, a comunicação feita pelo Metrô com o 

público em geral (inclui não usuários) tem consistência com o que pode ser 

oferecido do ponto de vista operacional. Cerca de três dias antes da entrevista com 

esse gestor, o Metrô havia lançado a campanha do Plano de Expansão 2007-2010 

(ver 5.5.2.1 para detalhes) no horário nobre da TV aberta. As promessas, tais como 

a ampliação da rede, a compra de novos trens e a redução do tempo de viagem, 

estão em sintonia com o que pode ser oferecido pela operação quando os 

investimentos estiverem concluídos. 

 

Em outro trecho da entrevista, o Gerente de Operações já havia deixado claro que 

sua área tem algum tipo de participação em diversas atividades da organização. Isso 

vale para a fase de projeto de uma linha, quando a área é solicitada a dar opiniões 

em relação ao que é desejável do ponto de vista da operação; e também para a fase 

de desenvolvimento, uma vez que, implantada a linha, sua operação passa a ser de 

responsabilidade da área. 
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Similaridade de políticas e procedimentos entre departamentos e unidades 

avançadas 

De forma geral, os gestores entrevistados consideram que há consistência entre 

aquilo que é definido em seus departamentos e aquilo que chega aos funcionários 

de linha de frente em relação à qualidade de serviço. O sistema de gestão da 

qualidade (SGQ) com base na norma ISO 9001:2000 exerce um papel importante 

sobre a consistência: os funcionários de linha de frente devem conhecer a política da 

qualidade, os objetivos da qualidade e os requisitos do serviço. A cultura 

organizacional em relação aos procedimentos (ver 5.5.2.3) também parece exercer 

um papel importante sobre a consistência de políticas e procedimentos. Um bom 

exemplo de esforços direcionados à consistência está no Departamento de 

Segurança Operacional do Sistema Metroviário: a cada três meses as equipes de 

segurança passam por um processo de treinamento e reciclagem, cujo objetivo é 

melhorar o desempenho em aspectos do serviço que venham apresentando 

problemas ou apresentar novos aspectos do serviço que requeiram treinamento (ex.: 

instalação de um novo equipamento). 

 

Apesar dessa avaliação geral positiva, dois gestores consideram que há espaço 

para melhorar a consistência. Curiosamente, um dos gestores usou a palavra gap 

em sua resposta. Houve referência ao nível de comprometimento da equipe e à 

comunicação interna como elementos que podem melhorar a consistência. 

 

Embora nenhum gestor tenha feito referência explícita ao número de funcionários de 

seus departamentos ao analisar o tema, o autor da tese considera que o tamanho 

das equipes de segurança (cerca de 1.000 pessoas), de operação centralizada e 

tráfego (cerca de 1.100 pessoas) e de operação das estações (cerca de 1.700 

pessoas), aliado ao fato de trabalharem em turnos – a operação comercial do Metrô 

dura pouco mais de 19 horas – representam desafios para os gestores na busca 

pela consistência de políticas e procedimentos. 

 

Dado que os funcionários de contato não fizeram parte do design da pesquisa, uma 

das variáveis propostas por ZBP (1988) não foi analisada: até que ponto o pessoal 

de contato está ciente das comunicações externas direcionadas aos clientes antes 

que elas ocorram. 
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5.5.4.3 Propensão a prometer mais do que se pode cumprir 

ZBP (1988) apresentam a propensão a prometer mais do que se pode cumprir como 

função da pressão que a empresa sofre para gerar novos negócios e até que ponto 

a empresa percebe que seus concorrentes prometem mais do que podem cumprir. 

 

Durante as entrevistas houve menção às chamadas receitas não tarifárias do Metrô, 

tais como a venda de espaços publicitários e o aluguel de áreas nas estações para a 

comercialização de produtos. Embora a existência dessas receitas seja considerada 

positiva e haja projetos para incrementá-las, nenhum dos gestores se referiu a 

qualquer forma de pressão para gerar novos negócios. 

 

ZBP (1988) referem-se à pressão para gerar novos negócios como uma ação para 

superar a concorrência. Ocorre que, no caso do Metrô, os concorrentes são outros 

meios de transporte. Não existe uma segunda ou uma terceira empresa oferecendo 

o mesmo serviço. Por essa mesma lógica, não foi avaliado até que ponto a empresa 

percebe que seus concorrentes prometem mais do que podem cumprir. 

 

Apesar da ausência de concorrentes que ofereçam exatamente o mesmo serviço, é 

importante destacar um dos argumentos de Pinto et al. (2005): os dados de 

crescimento do transporte individual – automóvel e moto – apontam para uma 

concorrência crescente que o transporte público não pode mais subestimar. 

Também segundo os autores, o aumento do número de veículos individuais em 

circulação no país é percebido pela sociedade como um indicador de progresso 

econômico e social. Entretanto, essa percepção começa a ser alterada pelos efeitos 

do descontrole sobre o trânsito, expressos no aumento dos congestionamentos, na 

elevação dos tempos de viagem, na redução da produtividade das atividades 

urbanas e na restrição de mobilidade e acessibilidade. 

5.5.5 Quadros-resumo das razões para a ocorrência dos gaps de gestão da 

qualidade de serviço na organização pesquisada 

Os quadros a seguir contêm um resumo das razões para a ocorrência de cada um 

dos gaps de gestão da qualidade de serviço no Metrô de São Paulo discutidas em 

5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 e 5.5.4. 
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QUADRO 14 – RESUMO DAS RAZÕES PARA A OCORRÊNCIA DO GAP 1 NO METRÔ 

CONTRIBUEM PARA A EXISTÊNCIA OU 
PARA A AMPLIAÇÃO DO GAP 1 

CONTRIBUEM PARA A ELIMINAÇÃO OU 
PARA A DIMINUIÇÃO DO GAP 1 

Orientação para pesquisa de marketing 
 
 
 
 
Ao contrário das dimensões da qualidade de 
serviço que apresentam mais problemas de 
avaliação, não houve consenso nas respostas 
dos gestores entrevistados acerca das 
dimensões mais bem avaliadas pelos usuários 
nos últimos quatro anos. Isso pode levar os 
gestores a superestimarem o papel de 
dimensões não muito bem avaliadas ou a 
subestimarem o papel de dimensões muito bem 
avaliadas. 

Orientação para pesquisa de marketing 
Longa tradição, que vem desde antes do início 
da operação comercial em 1974, de realizar 
pesquisas com usuários. 
 
Os gestores entrevistados demonstram ter 
conhecimento dos principais problemas de 
avaliação da qualidade de serviço enfrentados 
pelo Metrô atualmente. 
 
Todos os gestores entrevistados recebem os 
resultados das pesquisas de qualidade de 
serviço feitas com os usuários e esses 
resultados são distribuídos aos seus 
subordinados. Essa disseminação de resultados 
é também uma exigência da norma ISO 
9001:2000, pela qual a Gerência de Operações é 
certificada. 
 
A pesquisa de qualidade de serviço feita com os 
usuários é relevante para as decisões tomadas 
pelos gestores entrevistados. 
 
A pesquisa de qualidade de serviço realizada 
pelo Metrô está focada em questões relevantes 
sobre a qualidade do serviço prestado pela 
organização: (a) foi concebida com base nos 
requisitos do serviço expressos pelos usuários; 
(b) as dimensões pesquisadas guardam 
coerência com aquilo que é defendido por outros 
autores da área de serviços de transporte. 
 
Os gestores participam das pesquisas com focus 
groups como observadores. 
 
Alguns dos gestores, em razão das funções que 
exercem, têm contato freqüente com usuários 
nas estações do Metrô. 
 
Programa Dirigente de Plantão: mensalmente, 
leva todos os ocupantes de cargos de gestão do 
Metrô a entrarem em contato direto com os 
usuários nas estações. 

Comunicação ascendente 
Mais de 3.700 dos cerca de 4.000 funcionários 
da Gerência de Operações fazem parte de três 
dos cinco departamentos subordinados à área, o 
que dificulta um contato estreito entre os Chefes 
desses departamentos e os funcionários de 
contato. 

Comunicação ascendente 
Apesar do tamanho dos três maiores 
departamentos da Gerência de Operações, há 
esforços de aproximação com os funcionários de 
linha de frente por parte dos gestores 
entrevistados. 
 
Existência de canais de comunicação formal e 
informal entre os gestores entrevistados e os 
funcionários sob seu comando que permitem aos 
primeiros receber sugestões, críticas e relatos de 
problemas. 
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Níveis de gerência Níveis de gerência 
Nenhum dos gestores entrevistados considera 
que o número de níveis hierárquicos existentes 
na estrutura organizacional da Gerência de 
Operações seja um empecilho para a gestão da 
qualidade de serviço. 

FONTE: O autor. 
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QUADRO 15 – RESUMO DAS RAZÕES PARA A OCORRÊNCIA DO GAP 2 NO METRÔ 

CONTRIBUEM PARA A EXISTÊNCIA OU 
PARA A AMPLIAÇÃO DO GAP 2 

CONTRIBUEM PARA A ELIMINAÇÃO OU 
PARA A DIMINUIÇÃO DO GAP 2 

Comprometimento da administração com a 
qualidade de serviço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprometimento da administração com a 
qualidade de serviço 
O Metrô está passando por um momento muito 
bom no que diz respeito ao investimento de 
recursos voltados para a qualidade, com 
destaque para o Plano de Expansão 2007-
2010, do qual também fazem parte a CPTM e a 
EMTU. 
 
Implantação de um programa de qualidade total 
(TQC) no Metrô e na Gerência de Operações em 
1992. Entre 2001 e 2003, houve a implantação e 
a certificação do sistema de gestão da qualidade 
(SGQ) da Gerência de Operações, com base na 
norma ISO 9001:2000. 
 
Os esforços dos gestores para melhorar a 
qualidade de serviço são recompensados 
financeiramente por meio da participação nos 
lucros e resultados. Entretanto, não são apenas 
metas relacionadas com a qualidade de serviço 
que fazem parte dessa forma de recompensa. 

Estabelecimento de objetivos 
 

Estabelecimento de objetivos 
Os gestores entrevistados têm objetivos de 
qualidade de serviço definidos formalmente e 
acompanhados por meio de indicadores dos 
objetivos da qualidade. A norma ISO 9001:2000 
desempenha um papel importante para a busca 
contínua de melhorias. 

Padronização de tarefas 
 
 

Padronização de tarefas 
O estabelecimento de procedimentos e padrões 
é parte da cultura da Gerência de Operações. O 
sistema de gestão da qualidade (SGQ) exerce 
um papel fundamental sobre a descrição formal 
de manuais e procedimentos para todas as 
rotinas. 

Percepção da capacidade de implantação 
Necessidade de expansão da rede: apesar do 
bom momento pelo qual passa o Metrô em 
termos de investimentos, a expansão da rede é 
um processo demorado. 
 
Dado que a expansão da rede em nível 
adequado não é possível no curto prazo, um dos 
problemas de qualidade mais críticos – o 
conforto – também não será resolvido no curto 
prazo. 
 
Por ser uma empresa ligada ao Governo do 
Estado de São Paulo, o Metrô está sujeito a uma 
série de limitações em seu processo de compra 
de equipamentos e serviços, gerando uma 
demora indesejável para atender os anseios dos 
usuários.  

Percepção da capacidade de implantação 
Bom momento pelo qual passa o Metrô em 
termos de investimentos em equipamentos e 
expansão da rede. 
 
 
Adoção de medidas paliativas para minimizar os 
problemas de conforto, uma das dimensões da 
qualidade mais mal avaliadas pelos usuários nos 
últimos quatro anos. 
 
 
Implantação, ao longo dos anos, de serviços 
adicionais demandados pelos usuários, bem 
como a existência de planos de implantação de 
outros serviços adicionais demandados pelos 
usuários. 

FONTE: O autor. 
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QUADRO 16 – RESUMO DAS RAZÕES PARA A OCORRÊNCIA DO GAP 3 NO METRÔ 

CONTRIBUEM PARA A EXISTÊNCIA OU 
PARA A AMPLIAÇÃO DO GAP 3 

CONTRIBUEM PARA A ELIMINAÇÃO OU 
PARA A DIMINUIÇÃO DO GAP 3 

Trabalho em equipe 
Um dos gestores entrevistados acredita que, 
apesar de haver interação, esta poderia ser 
melhor. 

Trabalho em equipe 
Em geral, os gestores entrevistados consideram 
que o trabalho em equipe é algo presente e 
relevante em seus departamentos e entre 
departamentos. 
 
Os cinco macro-processos em torno dos quais 
se dá a prestação do serviço levam a que haja 
algum tipo de cooperação entre os 
departamentos para que o sistema metroviário 
funcione adequadamente. 

Adequação entre o funcionário e seu trabalho 
Os concursos públicos podem gerar uma 
situação de inadequação do perfil: candidatos 
aprovados nos concursos com qualificação 
superior àquela que o cargo de fato exige, mas 
que demonstram interesse pelo Metrô mais em 
função do bom nível salarial e dos benefícios do 
que da função que irão desempenhar. 
 
Devido a essa situação de inadequação do perfil, 
a rotatividade tem crescido: profissionais com 
qualificação muito superior àquela que o cargo 
exige se desinteressam da função ou são 
aprovados em outros concursos públicos. 
 
Deixaram de existir as perspectivas de 
crescimento profissional outrora existentes para 
os funcionários aprovados em concursos 
públicos para cargos da base e que almejavam 
chegar a cargos técnico-administrativos por meio 
de concursos internos. As carreiras ficarão 
restritas aos cargos de entrada no Metrô. 

Adequação entre o funcionário e seu trabalho 
Pessoas com alta qualificação acadêmica são 
atraídas pelos concursos públicos do Metrô. 

Adequação entre tecnologia e trabalho 
Ainda há espaço para melhorar a adequação 
entre tecnologia e trabalho: os investimentos que 
estão sendo feitos pelo Metrô terão como 
conseqüência, dentre outras, a modernização de 
equipamentos, especialmente daqueles 
relacionados com a sinalização. 
 
Devido ao aumento de demanda dos últimos 
anos, a demanda pelo tempo dos funcionários 
em seus locais de trabalho também aumentou, o 
que por vezes dificulta a presença nos 
treinamentos. 

Adequação entre tecnologia e trabalho 
Os gestores entrevistados consideram que os 
equipamentos disponíveis e os treinamentos 
oferecidos aos funcionários são adequados ao 
bom desempenho das funções. Essa é uma 
forma de corrigir ou minimizar as falhas geradas 
pela possível inadequação do perfil (ver 
adequação entre o funcionário e seu trabalho na 
coluna da esquerda). 
 
Não há “escola de metroviário”, isto é, 
diferentemente de outras organizações, não 
basta procurar candidatos bem preparados em 
cursos de nível médio ou superior, é preciso 
oferecer uma formação completa no Metrô. 

Controle percebido 
 
  

Controle percebido 
Os gestores entrevistados consideram que, em 
geral, tanto eles quanto seus subordinados 
mantêm controle das situações do dia-a-dia. As 
rotinas e procedimentos (ver Quadro 15 – item 
padronização de tarefas) adotados pelos 
departamentos caracterizam um certo grau de 
previsibilidade. 
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Há uma coordenação de estudos e estatísticas 
responsável por manter todo o histórico de 
demanda do sistema metroviário. Os dados são 
disponibilizados por dia, por faixa de horário, e 
em outras formas de apresentação solicitadas 
pelos gestores. Isso permite ajustes da oferta e, 
portanto, gera um grau mais alto de 
previsibilidade. 

Sistemas de controle de supervisão 
 
 

Sistemas de controle de supervisão 
Funcionários que obtêm destaque na prestação 
do serviço, tais como uma meta superada ou um 
atendimento extraordinário na solução de 
problemas do usuário, são reconhecidos 
publicamente na reunião mensal de avaliação de 
desempenho da Gerência de Operações. 

Conflito de papéis e ambigüidade de papéis 
 
 

Conflito de papéis e ambigüidade de papéis 
Os gestores entrevistados consideram que o 
volume de informações recebido dos escalões 
superiores é adequado para desempenharem 
bem o seu trabalho. 

FONTE: O autor. 
 

QUADRO 17 – RESUMO DAS RAZÕES PARA A OCORRÊNCIA DO GAP 4 NO METRÔ 

CONTRIBUEM PARA A EXISTÊNCIA OU 
PARA A AMPLIAÇÃO DO GAP 4 

CONTRIBUEM PARA A ELIMINAÇÃO OU 
PARA A DIMINUIÇÃO DO GAP 4 

Comunicação horizontal 
Apesar da avaliação geral positiva, dois gestores 
entrevistados consideram que há espaço para 
melhorar a consistência, especialmente no que 
diz respeito ao nível de comprometimento da 
equipe e à comunicação interna. 
 
Embora nenhum gestor tenha feito referência ao 
assunto nas respostas sobre comunicação 
horizontal, o tamanho das equipes de segurança 
(cerca de 1.000 pessoas), de operação 
centralizada e tráfego (cerca de 1.100 pessoas) 
e de operação das estações (cerca de 1.700 
pessoas), aliado ao fato de trabalharem em 
turnos – a operação comercial do Metrô dura 
pouco mais de 19 horas – representa um desafio 
na busca pela consistência de políticas e 
procedimentos. 

Comunicação horizontal 
Os gestores entrevistados consideram que há 
consistência entre aquilo que é definido em suas 
áreas e aquilo que chega aos funcionários de 
linha de frente em relação à qualidade de 
serviço. O sistema de gestão da qualidade 
(SGQ) com base na norma ISO 9001:2000 
exerce um papel importante sobre a 
consistência: os funcionários de linha de frente 
devem conhecer a política da qualidade, os 
objetivos da qualidade e os requisitos do serviço. 
 
A comunicação feita pelo Metrô com o público 
em geral (inclui não usuários) é coerente com o 
que pode ser oferecido do ponto de vista 
operacional. 
 
A Gerência de Operações participa de ou é 
ouvida em outras atividades da organização. 

Propensão a prometer mais do que se pode 
cumprir 
 
 

Propensão a prometer mais do que se pode 
cumprir 
Embora as receitas não tarifárias sejam 
consideradas importantes, não foram 
manifestadas pressões para gerar novos 
negócios. 

FONTE: O autor. 
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5.5.6 A influência dos gaps 1, 2, 3 e 4 sobre o gap 5 na organização pesquisada 

Antes de cada entrevista, os quatro gaps de gestão da qualidade de serviço foram 

apresentados resumidamente numa folha de papel aos gestores entrevistados. Foi 

pedido a eles que lessem cada um dos gaps e fizessem um ranking desde o gap 

mais fácil até o gap mais difícil de lidar no caso do Metrô. Uma vez que tinha 

familiaridade com o tema, somente a gestora do departamento que cuida de 

relacionamento com o cliente respondeu à mesma pergunta em outro momento da 

entrevista. 

 

Por ser uma pesquisa de natureza qualitativa, é claro que não se tinha por objetivo 

simplesmente medir quantas vezes cada gap aparecia em determinada posição, 

mas apurar a tendência apresentada nas respostas. No Quadro 18 apresenta-se o 

ranking elaborado por cada gestor. 

 

QUADRO 18 – RANKING DOS GAPS DE GESTÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO NA OPINIÃO 

DOS ENTREVISTADOS 

GESTOR DO GAP MAIS FÁCIL DE LIDAR AO GAP MAIS DIFÍCIL DE LIDAR NO METRÔ 
Gestor 1 2 1 4 3 
Gestor 2 1 4 3 2 
Gestor 3 3 2 4 1 
Gestor 4 1 4 2 3 
Gestor 5 1 2 4 3 
Gestor 6 4 1 2 3 
FONTE: elaborado pelo autor com base nas respostas dos entrevistados. 
 

É possível que a resposta de cada gestor seja influenciada pelas atividades com as 

quais ele está mais envolvido no dia-a-dia. Isso explicaria o fato de nenhuma 

resposta ter sido exatamente igual à outra e o fato de três dos quatro gaps terem 

sido citados tanto na primeira quanto na última posição. 

 

Apesar de não ter havido coincidência nas respostas, é possível apontar as 

seguintes tendências: 

- o gap 1 destaca-se como aquele com o qual é mais fácil de lidar: em três 

respostas aparece na primeira posição e em duas na segunda posição; 

- o gap 3 destaca-se como aquele com o qual é mais difícil de lidar: em quatro 

respostas aparece na última posição e em uma na terceira posição; 
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- os gaps 2 e 4 ocupam uma posição intermediária em relação aos gaps 1 e 

3: em quatro respostas o gap 2 ocupa a segunda ou a terceira posição, ao 

passo que em cinco o gap 4 ocupa a segunda ou a terceira posição; 

- a seqüência resultante mais provável pode ser descrita como: gap 1 – gap 2 

– gap 4 – gap 3. 

 

Comparando-se o ranking dos gaps elaborado pelos gestores entrevistados com as 

análises feitas em 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 e apresentadas de forma sintética nos 

quadros-resumo em 5.5.5, pode-se concluir que há coerência entre as razões para a 

ocorrência dos gaps de gestão da qualidade de serviço que emergiram das 

entrevistas com os gestores e o ranking. Isso porque os maiores problemas de 

gestão concentram-se no gap 3, enquanto o gap 1 é o que apresenta menos 

problemas de gestão e os gaps 2 e 4 apresentam um nível de problemas de gestão 

intermediário em relação aos dois primeiros. 
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5.6 DEMAIS TEMAS DE INTERESSE DA PESQUISA DE CAMPO 

Cada um dos assuntos que fizeram parte do roteiro de entrevista analisados nesta 

seção teve pelo menos um dos seguintes objetivos: (i) dar suporte à análise dos 

gaps de gestão da qualidade de serviço no Metrô; (ii) incluir na pesquisa de campo 

temas relacionados à qualidade de serviço que pudessem ter alguma relação 

interessante com o caso do Metrô. 

5.6.1 O Metrô como empresa ligada ao Governo do Estado: conseqüências para a 

qualidade de serviço 

O fato de o Metrô ser uma empresa ligada ao Governo do Estado de São Paulo 

apresenta tanto aspectos positivos quanto negativos na opinião dos entrevistados. E 

tais aspectos têm conseqüências positivas e negativas para a qualidade de serviço. 

 

O primeiro aspecto positivo diz respeito ao equacionamento de custos vinculados 

aos desejos dos usuários. Nas palavras do gestor que ressaltou esse primeiro 

aspecto: “eu tenho mais flexibilidade para trabalhar naquilo que o usuário quer, 

mesmo que aquilo me custe um pouco mais”; “eles [numa empresa privada] devem 

ter uma dificuldade muito grande para justificar um benefício ou uma facilidade se 

aquilo não trouxer imediatamente um resultado”; “na questão financeira a gente 

trabalha mais a longo prazo”. Um exemplo de desejo do usuário dado por esse 

mesmo gestor foi mencionado em 5.5.2.4: a existência de um projeto para permitir o 

funcionamento de telefones celulares dentro do sistema. Em nenhum momento o 

entrevistado vinculou esse projeto à obtenção de uma receita extra com sua 

implantação. Não foi defendido pelo gestor mencionado neste parágrafo e por 

nenhum outro o desperdício de recursos, mas a seguinte conseqüência positiva para 

a qualidade de serviço: a possibilidade de transformar pelo menos parte dos desejos 

dos usuários em realidade sem usar exatamente a mesma lógica de uma empresa 

privada. 

 

O segundo aspecto positivo é o caráter social do serviço prestado pelo Metrô. Como 

disse o gestor que abordou esse aspecto: “a tarifa pode não ser a mais barata do 

mundo, mas há um controle social do valor da tarifa”. 
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Os aspectos positivos abordados nos dois parágrafos anteriores têm a seguinte 

implicação: o resultado da equação de valor para o cliente (KOTLER; KELLER, 

2006) pode ser aumentado por meio da adição de benefícios sem que 

necessariamente haja um aumento do custo (preço da tarifa) para o cliente. 

 

O aspecto mais negativo, citado por cinco dos seis entrevistados, é o processo de 

compra de produtos e serviços. Por estar sujeito à lei 8.666 (ver 5.5.2.4 para 

detalhes), o Metrô enfrenta certas dificuldades: “[processo de compra] moroso” e 

“[processo de compra] muito longo e muito complicado” foram duas das expressões 

usadas pelos gestores para ilustrá-las. Um exemplo é o processo de compra dos 

validadores do Bilhete Único nas catracas do Metrô: diante de uma demanda bem 

acima do que foi previsto inicialmente, as restrições não permitiram que a velocidade 

do processo de compra fosse proporcional à urgência do desconforto causado aos 

usuários. Embora haja aspectos positivos da lei, tais como a ampliação da 

transparência, há prejuízos à produtividade, como ressaltou um dos gestores. Mais 

ainda: eventuais problemas ocorridos durante o processo licitatório obrigam a 

empresa a voltar ao estágio inicial. Portanto, a conseqüência negativa para a 

qualidade de serviço é o tempo decorrido entre a decisão de atender aos desejos 

dos usuários e o momento em que tais desejos podem ser realmente atendidos. 

 

Outro aspecto negativo é o fato de certas decisões estarem fora da alçada não 

apenas da Gerência de Operações, mas de todo o Metrô. Pode ser necessário ou 

até mesmo obrigatório aguardar decisões de outros órgãos. O gestor que mencionou 

esse aspecto citou como exemplo uma campanha de comunicação voltada para a 

área de segurança. Embora considerada importante e adequada por quem estava 

na operação, a campanha foi rejeitada pela área que centraliza a comunicação de 

secretarias e empresas ligadas ao Governo do Estado como o Metrô. Do ponto de 

vista da qualidade de serviço, o usuário corre o risco de não ter acesso a 

determinada informação devido a um processo que eventualmente coloca em lados 

opostos o tomador daquela decisão e quem está mais próximo do dia-a-dia do 

usuário. 
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5.6.2 O Bilhete Único e a qualidade de serviço do Metrô 

O Bilhete Único foi citado diversas vezes nesta tese. Primeiro no capítulo sobre 

transporte público urbano, mas especialmente neste capítulo de apresentação e 

análise dos dados, quando foram descritas situações relacionadas a ele de algum 

modo. 

 

Na opinião dos entrevistados, a implantação do Bilhete Único no Metrô veio 

acompanhada de pelo menos três aspectos positivos relevantes. O primeiro foi o 

benefício social: uma parcela da população não tinha acesso ao serviço e/ou fazia 

pouco uso dele devido ao preço da tarifa. Com a implantação do Bilhete Único e a 

conseqüente redução da tarifa na integração com trens e ônibus urbanos, esse novo 

contingente de usuários teve o acesso ao serviço facilitado. Uma evidência do que 

ocorreu nos últimos anos é a mudança da composição do perfil de renda dos 

usuários discutida em 3.2.1.1. O segundo aspecto positivo e que tem relação com o 

primeiro foi o aumento da demanda: num período de apenas três anos após a 

implantação do Bilhete Único, a demanda média de passageiros nos dias úteis teve 

um incremento de cerca de 33% (ver 3.2.1). O terceiro foi contribuir para a reversão 

da tendência de diminuição do uso do transporte coletivo (ônibus, trens e metrô) 

frente ao transporte individual: a Pesquisa Origem e Destino 2007 (METRÔ, 2008c) 

revelou que, após cair de 68% para 47% entre 1967 e 2002, a participação do 

transporte coletivo nos deslocamentos da população da Região Metropolitana de 

São Paulo chegou a 55%, contra 45% de participação do transporte individual. 

 

Os entrevistados foram unânimes em citar o aumento da lotação – conseqüência do 

aumento da demanda – como o aspecto mais negativo da implantação do Bilhete 

Único. Com um agravante: não só houve aumento da lotação como também o Metrô 

não estava preparado para enfrentá-la. A principal evidência disso foi a queda da 

avaliação do conforto por parte dos usuários: de 62% em 2005 para 52% em 2008. 

Uma vez que os problemas da lotação e da conseqüente deterioração do conforto 

não podem ser resolvidos em curto prazo, é provável que apenas em 2010, a partir 

da consolidação dos investimentos (ver 5.5.2.1 e 5.5.2.4) em curso, haja uma 

reversão desse aspecto negativo que acompanhou a implantação do Bilhete Único. 
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5.6.3 Outros fatores relevantes que afetam a qualidade de serviço do Metrô 

Excluindo-se o Bilhete Único, cuja análise foi feita nos parágrafos anteriores, os 

gestores apontaram a economia como o principal fator que afeta a qualidade de 

serviço do Metrô: economia mais aquecida significa mais pessoas trabalhando e 

demanda pelo serviço mais alta, o que aumenta a lotação e pode levar à queda da 

qualidade de serviço; em sentido contrário, economia em desaceleração significa 

menos pessoas trabalhando e demanda pelo serviço mais baixa, o que diminui a 

lotação e pode levar ao aumento da qualidade de serviço. O Metrô conta, inclusive, 

com uma área que acompanha diversos setores da economia com o objetivo de 

estimar os efeitos da atividade econômica sobre a demanda pelo serviço. 

 

O segundo fator relevante são as condições climáticas: sob chuva, os trens são 

obrigados a diminuir a velocidade, o que leva ao aumento do intervalo entre os trens, 

do número de usuários nas plataformas e da lotação. Em última instância, essa série 

de eventos tem como principal conseqüência a queda da qualidade de serviço. Os 

investimentos discutidos em 5.5.2.1 e 5.5.2.4, especialmente aqueles destinados à 

compra de trens e à modernização do sistema de sinalização, terão papel 

fundamental na solução ou na minimização dos problemas de qualidade de serviço 

causados por esse segundo fator. 

 

Foram apontados ainda a infra-estrutura urbana e os congestionamentos como 

fatores relevantes que levam as pessoas a deixar seus carros em casa ou a trocar 

outros meios de transporte coletivo pelo transporte metroviário. Dependendo do 

impacto sobre a demanda causado por essas pessoas e de como o Metrô está 

preparado para recebê-las, a qualidade de serviço pode ser afetada negativamente. 

5.6.4 O papel do usuário e a qualidade de serviço do Metrô 

Em geral, o papel do usuário é visto de maneira positiva pelos gestores 

entrevistados. Foram estas algumas das expressões usadas para explicar essa 

visão positiva: “o usuário ainda respeita muito o Metrô”; “eu acho que tem uma 

relação de cumplicidade com a maioria dos usuários”; “as pessoas gostam do 

Metrô”; “a gente não vê, por exemplo, vandalismo, quebra-quebra (...) que a gente 
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vê em outros sistemas que estão com algum problema [de lotação] parecido com o 

nosso”. 

 

O envolvimento do cliente no processo de produção é uma característica dos 

serviços que afeta a qualidade. Grönroos (1978) afirma que o cliente é um 

participante ativo da formatação da oferta. Frederico (2003) afirma que uma das 

características da prestação do serviço de transporte público é a dependência da 

qualidade do serviço prestado do comportamento do usuário, que executa tarefas 

colaborativas como parte do produto final. No caso do Metrô, o usuário pode dar 

inputs que afetam a qualidade de serviço. São exemplos desses inputs: 

- segurar a porta do trem: embora possa estar tentando ajudar alguém ou 

pensando na possibilidade de chegar atrasado a um compromisso, este 

comportamento do usuário amplia o tempo de parada do trem e, 

conseqüentemente, atrasa a chegada do próximo trem à plataforma. 

Considerando-se que esses eventos apresentam algum tipo de 

encadeamento, pode haver cancelamento de viagens programadas, o que 

amplia a lotação, amplia o desconforto e, em última instância, afeta 

negativamente a qualidade de serviço; 

- obedecer à sinalização, tomar cuidado no uso das escadas rolantes e 

prestar atenção ao vão entre a plataforma e o trem: ao seguir essas 

recomendações, o usuário contribui para o conjunto de etapas que fazem 

parte da prestação do serviço, o que afeta positivamente a qualidade. Ao 

contrário, quando não segue essas recomendações, o usuário contribui para 

a ocorrência de acidentes, o que afeta negativamente a qualidade de serviço; 

- indivíduo vs. coletividade: ao pensar apenas no seu bem-estar, no que é 

melhor para si, o usuário desenvolve comportamentos (ex.: viajar na área da 

porta do trem, desrespeitar filas e segurar a porta do trem) que prejudicam o 

conjunto dos usuários, afetando negativamente a qualidade de serviço. Ao 

pensar de forma coletiva, o usuário desenvolve comportamentos que afetam 

positivamente a qualidade de serviço. Duas frases usadas por dois gestores 

ilustram bem a situação: “nós estamos sempre pensando no coletivo e o cara 

[usuário] tem que pensar no coletivo, não no individual. Se ele pensar no 

individual, ele põe tudo a perder”; “trazer o usuário pra compreender que isso 

daqui é uma atitude individual que afeta o coletivo”; 
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- fiscalizar a execução do serviço e cobrar soluções: ao observar problemas 

de qualidade de serviço e levá-los ao conhecimento do Metrô por meio dos 

canais de relacionamento e até mesmo por meio da imprensa, o usuário 

contribui para a resolução de problemas, o que afeta positivamente a 

qualidade de serviço. 

 

Quatro dos seis entrevistados destacaram o papel fundamental da comunicação 

para eliminar ou minimizar os inputs do usuário que levam a conseqüências 

negativas para a qualidade de serviço. Ações de comunicação com esse propósito 

são feitas regularmente pelo Metrô por meio do sistema de audição pública e por 

meio de campanhas de comunicação sobre temas específicos. Há evidência de que 

ações desse tipo podem funcionar: o gestor responsável pela segurança operacional 

do sistema metroviário contou que foi muito contestado quando sugeriu que era 

preciso realizar uma campanha de comunicação para que os usuários protegessem 

bolsas, malas e carteiras como forma de colaborar para a redução dos furtos. 

Entretanto, a campanha obteve êxito na adesão dos usuários e o resultado foi 

considerado um sucesso. 

 

Os inputs do usuário também adquirem importância quando relacionados aos gaps 

de gestão da qualidade de serviço, especialmente os gaps 3 e 4: não basta que o 

Metrô se comunique com o usuário, mas que este último siga as recomendações do 

primeiro, de forma que o desempenho do serviço não seja prejudicado. 

5.6.5 O papel da eficácia e da eficiência num sistema de alto contato como o Metrô 

Na última pergunta do roteiro de entrevista, procurou-se avaliar o argumento de 

Chase e Tansik (1983) de que sistemas de alto contato devem concentrar-se na 

busca pela eficácia. Esse argumento despertou o interesse do autor da tese porque 

o Metrô, além de fazer parte da categoria de serviços de alto contato, é também um 

sistema de alta capacidade, entendido aqui como um sistema que presta serviço a 

um grande número de clientes todos os dias. Esta característica torna o caso do 

Metrô muito diferente de outros sistemas de alto contato, tais como hospitais e 

cabeleireiros, em que, num dia de muita demanda, algumas centenas ou milhares de 

clientes são atendidos. No caso do Metrô, em 2008 a demanda média de 
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passageiros da rede nos dias úteis foi de 2,31 milhões de pessoas. Portanto, as 

escalas são muito distintas. 

 

Quando indagados se seu trabalho está mais voltado para a eficácia ou para a 

eficiência, as respostas foram: (a) um dos gestores respondeu assertivamente 

eficácia; (b) um segundo gestor respondeu assertivamente eficiência; (c) um terceiro 

gestor respondeu que até cerca de oito anos atrás o foco estava mais sobre a 

eficácia e que desde então começou-se a valorizar mais a eficiência; (d) os outros 

três gestores disseram que havia um pouco das duas, porém, quando solicitados a 

dizer qual tinha papel preponderante, optaram pela eficácia. 

 

Sendo de natureza qualitativa, não era objetivo da pesquisa de campo descrever 

percentuais de respostas em favor da eficácia ou da eficiência, mas analisar para 

qual delas está direcionado o foco de trabalho dos gestores entrevistados. E a 

conclusão a que se chegou foi: no dia-a-dia, os entrevistados perseguem mais a 

eficácia. Esta conclusão, porém, não significa deixar de lado a busca pela eficiência, 

mas colocá-la em segundo plano quando comparada à eficácia. Parte da resposta 

de um dos gestores ilustra bem o papel da eficácia frente à eficiência: “a gente 

dedica mais tempo pra eficácia. O grande leão que a gente tem que matar todo dia é 

o horário de pico. (...) E não é fácil. Tem o horário do pico da manhã e do pico da 

tarde. (...) O que vale é a eficácia.”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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6.1 CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES DO ESTUDO 

Nos parágrafos a seguir há um resumo dos principais conceitos oriundos da revisão 

da literatura, a identificação de temas sujeitos à discussão e como esta tese 

contribui, com a análise da literatura e da pesquisa de campo, para o avanço da 

literatura sobre qualidade de serviço. 

 

O estudo da qualidade de serviço ganhou destaque na literatura de marketing no 

final da década de 1970 e início da de 1980. Foi em 1985, porém, que se iniciou um 

novo patamar de pesquisas e discussões acerca do tema. PZB (1985) criaram um 

modelo cujo resultado foi a identificação dos gaps de gestão da qualidade de serviço 

que dão origem ao gap entre serviço percebido e serviço esperado, isto é, à 

qualidade de serviço percebida pelo cliente. Três anos depois, os mesmos autores 

(PZB, 1988) criaram uma escala – SERVQUAL – para a medição da qualidade de 

serviço do ponto de vista do cliente. Também em 1988 esses mesmos autores (ZBP, 

1988) criaram o modelo estendido de qualidade de serviço, cujo objetivo era 

identificar os fatores que afetam a magnitude e a direção dos gaps de gestão da 

qualidade de serviço. É inegável a influência desses três autores sobre o estudo da 

qualidade de serviço desde então, seja não só no refinamento do SERVQUAL (PBZ, 

1991a) mas também na sua defesa (PZB, 1994) diante das críticas e 

questionamentos de outros autores, seja no aprofundamento do modelo estendido 

de qualidade de serviço (PBZ, 1991c). 

 

Embora tenha havido avanços no estudo da qualidade de serviço nesses pouco 

mais de 20 anos, alguns temas permanecem controversos e/ou ainda pouco 

explorados. O primeiro deles é a conceitualização da qualidade de serviço por meio 

do SERVQUAL como o score da diferença entre desempenho e expectativas: há um 

grupo de autores favorável ao uso do score de diferença; um segundo grupo é 

favorável ao uso de medidas de desempenho apenas; e há ainda um terceiro grupo 

– no qual também há autores do segundo – favorável ao acompanhamento do nível 

de expectativas que, porém, argumenta que este nível não precisa ser medido com 

a mesma freqüência do desempenho. O segundo tema é a relação de causalidade 

entre qualidade de serviço e satisfação: há autores que consideram a qualidade de 

serviço antecedente à satisfação, enquanto outros consideram que essa relação é 
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oposta. O terceiro tema são as conseqüências da qualidade de serviço: embora haja 

registro de pesquisadores que estudaram essas conseqüências na década de 1990, 

Zeithaml e Parasuraman (2004) avaliam-no como um tema ainda emergente na 

literatura de qualidade de serviço. O quarto tema, que deu origem ao problema em 

estudo nesta tese, diz respeito ao modelo estendido de qualidade de serviço e aos 

gaps de gestão da qualidade de serviço: além do número reduzido de autores (PBZ, 

1991c; NEL; BOSHOFF; MELS, 1997; CHENET; TYNAN; MONEY, 2000; HAGY, 

2001) que o pesquisaram, há resultados obtidos por esses autores que apresentam 

discrepâncias relevantes entre si e em relação ao trabalho original de ZBP (1988). 

 

Tendo em vista o objetivo apresentado no Capítulo 1, pode-se dizer que este estudo 

contribui para o avanço do estado da arte acerca do último dos quatro temas 

descritos no parágrafo anterior. Especialmente com base na comparação entre a 

literatura existente e a pesquisa de campo, é possível apontar as contribuições mais 

relevantes do estudo nos parágrafos a seguir. 

 

Há mais de dez anos, Nel, Boshoff e Mels (1997) já afirmavam que os resultados 

empíricos do seu trabalho sugeriam que um volume considerável de pesquisa ainda 

se fazia necessário para ampliar a compreensão dos fatores que influenciam a 

qualidade de serviço. É nesse sentido que se pode descrever a primeira contribuição 

deste estudo: fazer parte do número extremamente reduzido de trabalhos (ZBP, 

1988; PBZ, 1991c; NEL; BOSHOFF; MELS, 1997; CHENET; TYNAN; MONEY, 

2000; HAGY, 2001) que analisaram os gaps de gestão da qualidade com base no 

modelo estendido de qualidade de serviço. Desses cinco trabalhos, apenas o de 

Hagy (2001) é uma tese de doutorado, e mesmo assim com uma diferença em 

relação a este estudo: Hagy (2001) analisou apenas um dos quatro gaps de gestão 

da qualidade de serviço, enquanto no presente estudo foi feita uma análise dos 

quatro gaps de gestão da qualidade de serviço. 

 

A segunda contribuição deste estudo diz respeito ao fato de ter sido realizada uma 

pesquisa de campo numa organização ligada ao setor público, mais especificamente 

ao Governo do Estado de São Paulo. Em geral, a literatura de qualidade de serviço 

tem-se desenvolvido por pesquisas realizadas em organizações do setor privado. 



 

 

214 

 

Essa característica do estudo permitiu a inclusão de temas e/ou análises que 

normalmente passam ao largo da literatura de qualidade de serviço. 

 

O papel desempenhado pelo sistema de gestão da qualidade (SGQ) com base na 

norma ISO 9001:2000 adotado pela Gerência de Operações do Metrô de São Paulo 

pode ser apontado como a terceira contribuição deste estudo. Embora ZBP (1988) 

refiram-se à existência de programas internos de qualidade como uma das variáveis 

que afetam o comprometimento da administração com a qualidade de serviço, o 

sistema de gestão da qualidade com base na norma ISO 9001:2000 está além do 

que representa um simples programa interno de qualidade: a Gerência de 

Operações do Metrô fica exposta à avaliação de uma organização externa, o que 

leva a área a adotar medidas como a disseminação dos resultados das pesquisas de 

avaliação realizadas com os usuários, contribuindo, em última instância, para 

minimizar especialmente os gaps 1 e 2. Os reflexos da adoção da norma ISO 

9001:2000 sobre os gaps de gestão da qualidade de serviço não foram objeto de 

nenhum trabalho que seja de conhecimento do autor desta tese. 

 

A quarta contribuição deste estudo é a explicitação do uso das críticas e sugestões 

oriundas dos canais de relacionamento do Metrô de São Paulo como base para a 

tomada de decisões relacionadas com a qualidade de serviço no dia-a-dia. Não 

foram encontradas na literatura referências a esse uso dos canais de 

relacionamento e muito menos a suas conseqüências, particularmente a 

possibilidade de agir para superar problemas de qualidade sem que seja necessário 

esperar o resultado das pesquisas de avaliação da qualidade de serviço. 

 

O impacto dos concursos públicos realizados para o recrutamento de funcionários 

no Metrô de São Paulo pode ser apontado como a quinta contribuição deste estudo. 

Essa forma de contratação exigida para o Metrô por ser uma empresa ligada ao 

Governo do Estado de São Paulo traz conseqüências para o aumento do gap 3 e 

não é contemplada na literatura, que não cita limites impostos à forma de 

contratação adotada pelas organizações de serviço. 

 

O tamanho das equipes dentro de três dos cinco departamentos da Gerência de 

Operações do Metrô de São Paulo e o fato de trabalharem em turnos podem 
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contribuir negativamente para a uniformidade do desempenho e para a comunicação 

interna. Então a sexta contribuição deste estudo é a identificação de características 

organizacionais específicas e a forma pela qual elas afetam os gaps de gestão da 

qualidade de serviço – neste caso, especialmente os gaps 3 e 4. Mesmo em 

trabalhos cujas pesquisas de campo foram realizadas em organizações (NEL; 

BOSHOFF; MELS, 1997, empresa de eletricidade; CHENET; TYNAN; MONEY, 

2000, companhias aéreas; HAGY, 2001, instituição de ensino superior) onde em 

geral existe a figura dos turnos de trabalho, essas características específicas de 

operação não foram consideradas. 

 

Além das contribuições do estudo ao estado da arte acerca dos gaps de gestão da 

qualidade de serviço, podem-se destacar também alguns resultados mais relevantes 

da pesquisa de campo e indicar ações que o Metrô de São Paulo deveria adotar 

para lidar com os gaps de gestão da qualidade de serviço e, em última instância, 

alcançar uma melhor avaliação do serviço pelos usuários. 

 

PZB (1985) afirmam que a magnitude e a direção dos gaps 1, 2, 3 e 4 têm um 

impacto sobre a qualidade de serviço percebida (gap 5). No caso do Metrô de São 

Paulo, a análise das razões para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade de 

serviço feita no Capítulo 5 revela que: (i) os gaps 3 e 4 são os que mais têm 

contribuído para um descasamento entre expectativas e percepções dos usuários; 

(ii) os gaps 1 e 2 são os que menos têm contribuído para esse descasamento. Mais 

ainda: as ações dos gestores entrevistados apresentadas no Capítulo 5 contribuem 

significativamente para a minimização dos gaps 1 e 2. 

 

Embora não se possa afirmar que seja um procedimento incorreto, a medição dos 

níveis de expectativa do usuário para apenas alguns atributos e itens da qualidade 

de serviço realizada pela Gerência de Operações do Metrô não encontra respaldo 

na literatura. Para ter um valor diagnóstico global, essa pesquisa, ainda que 

realizada somente de tempos em tempos, deveria incorporar todos os atributos e 

itens que fazem parte da pesquisa de avaliação da qualidade de serviço. Esse 

procedimento permitiria ao Metrô a identificação dos maiores gaps entre 

expectativas e desempenho, o que determinaria prioridades de ação dos gestores. 
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Uma vez que a realização de concursos públicos para a contratação de pessoal – 

um fator que contribui para a existência ou ampliação do gap 3 – é dada, ou seja, 

não há como os gestores entrevistados mudarem essa situação, é recomendável 

que, na medida do possível, seja adotado um formato que privilegie outras etapas do 

processo seletivo (ex.: dinâmicas de grupo, testes psicológicos e entrevistas 

pessoais) posteriores à realização das provas. Essa ação poderia minimizar as 

chances de se contratarem indivíduos pouco identificados com as funções que irão 

exercer e que atualmente se sentem atraídos apenas pela possibilidade de receber 

um bom salário e bons benefícios trabalhistas. 

 

O Metrô comunica-se freqüentemente com seus usuários, tanto por meio do sistema 

de audição pública quanto por meio de campanhas específicas, para minimizar ou 

eliminar comportamentos (ex.: segurar as portas do trem e obstruir o 

embarque/desembarque de passageiros na área de portas do trem) que 

comprometem a qualidade de serviço. Apesar disso, esses comportamentos ainda 

ocorrem diariamente no sistema metroviário. Portanto, o Metrô deveria passar para 

um segundo estágio: implantar e/ou intensificar ações com o objetivo de inibir o 

comportamento inadequado dos usuários. Essas ações poderiam incluir: (i) manter 

nas plataformas funcionários que impeçam os usuários de segurar as portas do trem 

e “furar fila” no momento de embarque, especialmente nos horários de pico; (ii) 

adotar em toda a rede sistemas de organização de filas como aquele adotado hoje 

em dia na Estação Sé, onde os usuários seguem um fluxo que os leva até as portas 

do trem. Essas ações contribuiriam para minimizar o gap de desempenho (gap 3). 

 

Também com relação à comunicação, o Metrô deveria intensificar seu uso com dois 

propósitos: (1) ampliar a consistência entre procedimentos e políticas e as ações dos 

funcionários de linha de frente no dia-a-dia, especialmente no caso de três dos cinco 

departamentos da Gerência de Operações que, juntos, congregam quase 3.800 

funcionários e trabalham em turnos; (2) eliminar ou pelo menos minimizar os 

problemas de desempenho causados pelos usuários, discutidos no parágrafo 

anterior. Essas ações contribuiriam para minimizar tanto o gap de desempenho (gap 

3) quanto o gap de comunicação (gap 4). 
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Cronin e Taylor (1992), Headley e Miller (1993), Roth e Jackson (1995) e ZBP (1996) 

são alguns dos autores que estudaram as conseqüências financeiras e 

comportamentais da qualidade de serviço. O Metrô de São Paulo poderia fazer o 

mesmo e, caso confirmasse a relação positiva entre qualidade de serviço e 

conseqüências financeiras e comportamentais, usar os resultados desses estudos 

como argumentos para que o Governo do Estado de São Paulo e/ou órgãos 

financiadores direcionem recursos à melhoria da qualidade do serviço prestado pela 

organização. 

 

O conjunto de ações realizadas hoje em dia pelo Metrô, discutidas no Capítulo 5, e 

aquelas recomendadas nos parágrafos anteriores para minimizar ou eliminar os 

gaps de gestão da qualidade de serviço poderão fazer parte de um grande esforço – 

que Pinto et al. (2005) denominaram como a missão – de fazer do transporte público 

uma opção atraente para a sociedade. 

 

Embora não tenha impacto sobre os gaps de gestão da qualidade de serviço, há 

ainda uma recomendação que pode ser aplicada à pesquisa de qualidade de serviço 

realizada pelo Metrô: a manutenção da dimensão preço na pesquisa, porém a sua 

exclusão dos relatórios de divulgação dos resultados. A razão para isso é a 

seguinte: ainda que seja uma dimensão importante para a análise do valor do 

serviço para o cliente, o Metrô não tem poder para definir o valor da tarifa; esta 

decisão cabe ao Governo do Estado de São Paulo e à Secretaria dos Transportes 

Metropolitanos. Portanto, parece incoerente a divulgação dos resultados da 

avaliação de uma dimensão da qualidade de serviço sobre a qual o Metrô e a 

Gerência de Operações não têm o poder de agir. 
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6.2 RESTRIÇÕES E LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

Como primeira limitação deste estudo pode ser apontada a bibliografia pesquisada: 

dada a escassez de literatura brasileira sobre o tema, praticamente toda a revisão 

bibliográfica foi feita com base em autores estrangeiros, principalmente norte-

americanos. 

 

A segunda limitação deste estudo é a impossibilidade de generalização dos 

resultados da pesquisa de campo: o método de estudo de caso visa expandir e 

generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar freqüências 

(generalização estatística). 

 

O design da pesquisa de campo não incluiu a realização de entrevistas com os 

funcionários de linha de frente do Metrô de São Paulo. Devido a essa terceira 

limitação, não foi possível analisar alguns aspectos do modelo estendido, tais como 

o controle percebido, os sistemas de controle de supervisão, o conflito de papéis e a 

ambigüidade de papéis, exatamente como proposto por ZBP (1988). 

 

O design da pesquisa de campo também não incluiu a realização de entrevistas com 

os usuários do Metrô para analisar o gap 1, procedimento adotado por PBZ (1991c), 

Nel, Boshoff e Mels (1997) e Hagy (2001). Na pesquisa de campo desta tese, foram 

usados dados secundários: os resultados da pesquisa de avaliação da qualidade de 

serviço realizada anualmente pelo Metrô com seus usuários. 

 

Em contraposição a esses dois últimos parágrafos, deve-se ressaltar que PBZ 

(1991c) consideraram o design de pesquisa com clientes, funcionários de contato e 

gestores uma possível razão para os resultados decepcionantes obtidos na análise 

da relação dos gaps 1, 2, 3 e 4 com o gap 5 em seu trabalho. Portanto, embora 

possa ser apontado como uma limitação quando comparado a outros trabalhos, o 

design da pesquisa de campo deste estudo não pode ser apontado como inferior 

àquele adotado por outros autores. 
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6.3 RECOMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

Tanto a revisão da literatura quanto os resultados da pesquisa de campo deste 

estudo oferecem novas oportunidades de pesquisas àqueles que se interessam pela 

qualidade de serviço e pela análise dos gaps de gestão da qualidade de serviço. 

 

A diferença dos resultados obtidos por diferentes autores (ZBP, 1988; PBZ, 1991c; 

NEL; BOSHOFF; MELS, 1997; CHENET; TYNAN; MONEY, 2000; HAGY, 2001) em 

seus estudos acerca dos gaps de gestão da qualidade de serviço pode ser 

considerada razão suficiente para que outros pesquisadores continuem a busca por 

elementos que permitam compreender o papel dos gaps de gestão da qualidade 

sobre a qualidade de serviço percebida. Três pontos de partida deixados por Nel, 

Boshoff e Mels (1997) são: (1) a melhoria das capacidades psicométricas das 

escalas usadas em seu trabalho com o modelo estendido; (2) a busca por 

constructos e antecedentes ainda não especificados; (3) a separação/identificação 

dos elementos dos gaps internos. 

 

Outros pesquisadores podem dar continuidade à pesquisa de campo realizada no 

Metrô de São Paulo incluindo, no design da pesquisa, entrevistas com funcionários 

de linha de frente e usuários. Os resultados de uma pesquisa de campo com esse 

design poderiam ser comparados àqueles obtidos no presente estudo bem como 

àqueles obtidos por PBZ (1991c), Nel, Boshoff e Mels (1997) e Hagy (2001). 

 

Também dando continuidade à pesquisa de campo realizada no Metrô de São 

Paulo, num trabalho quantitativo pode-se estabelecer uma hierarquização das 

razões para a ocorrência de cada um dos gaps de gestão da qualidade de serviço. 

Com base nessa hierarquização, podem ser identificadas as ações que devem 

demandar mais atenção dos gestores com o objetivo de minimizar/eliminar os gaps 

de gestão da qualidade de serviço. 

 

Uma terceira possibilidade para se continuar a pesquisa de campo realizada no 

Metrô é o uso de outras abordagens de pesquisa, tais como a Teoria dos Topoï e a 

Análise do Discurso usadas por Cardoso (2006) para estudar a qualidade de serviço 

no transporte metroviário do Rio de Janeiro. 
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O presente estudo pode ser replicado em outros sistemas de transporte coletivo, tais 

como trens e ônibus, de forma que sejam identificadas as razões para a ocorrência 

dos gaps de gestão da qualidade de serviço nesses sistemas. Os resultados obtidos 

poderiam servir para se estabelecerem ações comuns que visem minimizar/eliminar 

os gaps de gestão da qualidade de serviço, especialmente em cidades como São 

Paulo, onde esses três sistemas estão interligados fisicamente e nos últimos anos 

também do ponto de vista tarifário por meio do Bilhete Único. 

 

A análise de características organizacionais específicas ainda não discutidas na 

literatura também pode ser uma linha de pesquisa derivada deste estudo. Durante a 

pesquisa de campo no Metrô de São Paulo, algumas características – número 

elevado de funcionários em alguns departamentos da organização, atuação em 

turnos de trabalho e realização de concursos públicos para o recrutamento de mão-

de-obra – que têm impacto sobre os gaps 3 e 4 chamaram a atenção do autor deste 

estudo. Portanto, novas pesquisas acerca dos gaps de gestão da qualidade de 

serviço deveriam preocupar-se com a identificação dessas características e dos 

efeitos que exercem sobre os gaps. 

 

Em complemento a isso, outros pesquisadores podem ir além: propor novas versões 

do modelo estendido de qualidade de serviço em que estejam presentes não apenas 

características organizacionais específicas como também outros elementos que se 

revelem de interesse. 

 

Embora a literatura dedicada à qualidade de serviço reconheça a influência dos gaps 

1, 2, 3 e 4 (gaps de gestão da qualidade de serviço) sobre o gap 5 (gap da qualidade 

de serviço), permanece em aberto um desafio aos pesquisadores: a determinação 

de uma forma precisa para se medir o impacto dos gaps 1, 2, 3 e 4 sobre o gap 5. 
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PROTOCOLO DE PESQUISA 

 

1. VISÃO GERAL DO PROJETO DE ESTUDO DE CASO  

 

1.1 Tema: razões para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade de serviço. 

 

1.2 Título: “Razões para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade de serviço: 

estudo de caso numa organização de transporte metroviário”. 

 

1.3 Objetivo do estudo: analisar as razões para a ocorrência dos gaps de gestão da 

qualidade de serviço no Metrô de São Paulo com base no modelo estendido de 

qualidade de serviço. 

 

1.4 Questões de pesquisa: 

- como o Metrô de São Paulo acompanha a avaliação da qualidade de serviço 

por parte de seus clientes? 

- quais são os gaps existentes na qualidade do serviço prestado pelo Metrô 

de São Paulo tomando por base o modelo de PZB? 

- quais são as razões para a ocorrência dos gaps de gestão da qualidade do 

serviço prestado pelo Metrô de São Paulo tomando por base o modelo 

estendido de qualidade de serviço? 

- que outros temas relacionados com a qualidade de serviço podem ser de 

interesse em função das características do serviço prestado pelo Metrô de 

São Paulo e/ou de particularidades da organização? 

 

2. PROCEDIMENTOS DE CAMPO 

 

2.1 Aspectos metodológicos: pesquisa de natureza exploratória com uso do método 

de estudo de caso. Trata-se de uma investigação de caso único do tipo incorporado. 
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2.2 Organização estudada: Metrô de São Paulo. 

  

2.3 Unidade de análise: Gerência de Operações do Metrô de São Paulo. 

Subunidades de análise: departamentos subordinados a esta gerência. 

 

2.4 Fontes de evidência: entrevista do tipo focada, observação direta informal, 

documentação e registros em arquivo.  

 

2.5 Instrumento de coleta de dados: roteiro de entrevista. 

 

2.6 Gestores entrevistados: 

Gerente de Operações:  

Sr. Wilmar Fratini 

 

Chefe do Departamento de Relacionamento com o Cliente: 

Sra. Maria Olívia M. Santana 

 

Chefe do Departamento de Segurança Operacional do Sistema Metroviário: 

Sr. José Luiz Bastos 

 

Chefe do Departamento Técnico da Operação: 

Sr. Rubens Bullara 

 

Chefe do Departamento de Operação Centralizada e Tráfego: 

Sr. Wilson Nagy Lopretto 
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Chefe do Departamento de Operação das Estações: 

Sr. Vagner Rodrigues 

 

2.7 Executores da pesquisa: 

Pesquisador: Carlos Augusto da Silva Loures 

Orientador: Prof. Dr. Celso Cláudio de Hildebrand e Grisi 

 

3. QUESTÕES DO ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Dados do entrevistado 

Nome completo: 

Área: 

Cargo: 

Funções principais: 

Dados de contato: 

Data e horário da entrevista: 

 

Nomenclatura dos respondentes: 

GOP: Gerente de Operações 

RCC: Chefe do Departamento de Relacionamento com o Cliente 

OCT: Chefe do Departamento de Operação Centralizada e tráfego 

TOP: Chefe do Departamento Técnico da Operação 

OPE: Chefe do Departamento de Operação das Estações 

SSM: Chefe do Departamento de Segurança Operacional do Sistema Metroviário 

 

3.1 PERGUNTAS SOBRE A DA QUALIDADE DE SERVIÇO E SOBRE O 

PROCESSO DE MEDIÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO 

1. Há uma definição formal de qualidade de serviço do ponto de vista do 

cliente/usuário utilizada pelo Metrô? E outra(s) definição(ões), tais como as de 

programas de qualidade total? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 
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2. Como foi a montagem do instrumento de pesquisa utilizado hoje em dia? De onde 

surgiram as dimensões avaliadas? Do modelo de PZB, de necessidades de 

informação detectadas pelo Metrô ou de algum mix desses elementos? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

3. Qual é a periodicidade do processo de medição da qualidade de serviço por parte 

do cliente/usuário no Metrô? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

4. Dentre as 10 dimensões da qualidade de serviço avaliadas pelo Metrô, quais são 

as duas que mais se destacaram positivamente nos últimos 4 anos? E as duas que 

se destacaram mais negativamente nesse período? (Justificar para o entrevistado a 

escolha do período de 4 anos como sendo uma fase pré e pós-Bilhete Único) 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

5. Há outras pesquisas realizadas com o cliente/usuário além daquela que procura 

medir a avaliação da qualidade de serviço? Qual(is)? (Ex: pesquisa origem-destino) 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

6. Os resultados das pesquisas realizadas com o cliente/usuário são distribuídos 

para todos os cinco departamentos que fazem parte da Gerência de Operações? Até 

que nível? Apenas gestores ou funcionários de linha de frente também? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

7. Há informações disponíveis sobre como estão distribuídos os usuários do Metrô 

em relação à familiaridade/intensidade de uso do serviço? Em caso positivo, isso 

gera análises separadas por grupos distintos que se desdobrem em ações num 

momento seguinte? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

8. Vocês têm algum resultado de pesquisa que mostre a discrepância entre as 

expectativas do cliente/usuário em relação à qualidade de serviço e o que os 

gestores consideram que seriam as expectativas do cliente/usuário? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

9. Há alguma pesquisa feita pelo Metrô que busque avaliar os impactos da qualidade 

de serviço sobre os resultados financeiros alcançados pela organização? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 
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10. Na sua opinião, qual é o peso dos quatro gaps de gestão da qualidade de 

serviço para a avaliação da qualidade feita pelo cliente/usuário? (Explicar ao 

entrevistado cada um dos 4 gaps e pedir que elabore um ranking indo do gap mais 

fácil de ser gerenciado até o gap mais difícil de ser gerenciado) 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

 

3.2 PERGUNTAS SOBRE O GAP 1 

1. Dentre as 10 dimensões da qualidade de serviço avaliadas pelo Metrô, você 

saberia apontar as duas que se destacaram mais positivamente e as duas que se 

destacaram mais negativamente nos últimos 4 anos? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

2. Você recebe os resultados das pesquisas de qualidade de serviço realizadas com 

o cliente/usuário? Em caso positivo, esses resultados também chegam aos seus 

subordinados? Até que nível? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

3. As informações que você recebe sobre as pesquisas realizadas com o 

cliente/usuário são relevantes para a tomada de decisões em sua área no dia-a-dia? 

De que forma? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

4. Como gestor de uma das áreas que têm seu desempenho pesquisado junto ao 

cliente/usuário, você tem contato com o cliente/usuário, ainda que eventualmente? 

Ou apenas lida com os resultados da pesquisa de qualidade de serviço que têm a 

ver com a sua área sem interagir com esse indivíduo pesquisado? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

5. Existe contato freqüente entre você e seus subordinados? Até que nível? De que 

forma: cara-a-cara, apenas por meios formais ou um mix disso? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

6. Existe algum canal de comunicação (formal ou informal) que permita a você 

receber sugestões ou relatos de problemas dos funcionários de contato, daqueles 

que prestam serviço ao cliente/usuário na ponta? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 
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7. Quantos níveis gerenciais há entre o cargo que você ocupa e os funcionários que 

prestam serviço na ponta do processo, seja diretamente lidando com o consumidor 

final (agentes de estação, bilheteiros, segurança etc) ou com equipamentos 

(condutores, pessoal de manutenção etc)? Você considera que esse número de 

níveis atrapalha de alguma forma uma melhor gestão da qualidade de serviço? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

 

3.3 PERGUNTAS SOBRE O GAP 2 

1. Você considera que o Metrô compromete os recursos necessários, especialmente 

financeiros, para oferecer uma melhor qualidade de serviço ao usuário? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

2. Existe alguma forma de recompensa (financeira ou não) dada pelo Metrô em 

função da melhoria da qualidade de serviço prestada ao cliente/usuário? Qual(is)? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

3. Existem objetivos de qualidade de serviço formais estabelecidos pelo Metrô? 

Objetivos pelos quais, inclusive, você pode ser cobrado ao longo do tempo? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

4. Existem tarefas de serviço em sua área que podem ser padronizadas e que de 

fato o sejam? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

5. Você considera que o Metrô possui atualmente os elementos necessários 

(equipamentos e pessoal adequados) para atender as exigências de qualidade de 

serviço do cliente/usuário manifestadas na pesquisa de avaliação da qualidade? Por 

quê? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

 

3.4 PERGUNTAS SOBRE O GAP 3 

1. Você considera que há um componente de trabalho em equipe de fato presente 

na sua área? E entre as áreas? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

2. Você acredita que há consistência entre os funcionários sob seu comando e o 

trabalho que eles desempenham? Ou o fato de serem concursados dificulta 

encontrar a pessoa certa para a tarefa certa? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 
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3. Independente dessa consistência entre o funcionário e o trabalho que ele executa, 

você acredita que os funcionários disponham dos meios necessários (equipamentos, 

softwares, treinamento) para realizarem suas funções? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

4. Você e os funcionários sob seu comando gastam muito tempo resolvendo 

problemas sobre os quais não têm controle? Ou, pelo contrário, você sente que as 

funções desempenhadas estão em grande parte sob seu controle e dos seus 

funcionários? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

5. Caso um funcionário destaque-se positivamente na prestação de serviço ao 

cliente/usuário ele recebe algum tipo de recompensa, seja na forma de dinheiro ou 

de reconhecimento pelo serviço prestado? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

6. Você considera que recebe informações dos seus superiores em volume 

adequado para desempenhar bem o seu trabalho? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

 

3.5 PERGUNTAS SOBRE O GAP 4 

1. Quais são as principais formas de comunicação com o cliente/usuário utilizadas 

pelo Metrô? Tanto aquelas feitas externamente quanto aquelas feitas quando ele se 

encontra nos locais de prestação de serviço. 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

2. Quando o Metrô faz comunicação com o público em geral (inclui não usuários), 

tais como propaganda em rádio e televisão, você é consultado, de forma que não se 

perca o senso de realidade daquilo que se está prometendo? Ou esse processo é 

feito totalmente à sua revelia? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

3. No momento que deve ser mais decisivo para o Metrô em termos de comunicação 

com o cliente/usuário – o momento em que ele está no interior das estações ou dos 

trens – a comunicação tem o propósito de gerenciar expectativas? (Exemplo: 

informar sobre o intervalo entre as composições, informar sobre eventuais 

problemas ocorridos numa linha ou num dado trecho) 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 
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4. As políticas existentes sobre como prestar serviço ao cliente/usuário são 

consistentes ao longo dos vários departamentos da organização, partindo-se aqui da 

Gerência de Operações e chegando aos funcionários que trabalham nas estações e 

nos pátios? Existem manuais ou outras formas de orientação geral acerca dessas 

políticas? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

 

3.6 OUTRAS QUESTÕES RELEVANTES 

1. Você considera que o fato de o Metrô ser uma empresa ligada ao governo do 

estado limita de alguma forma as ações que a sua área poderia tomar para oferecer 

uma qualidade de serviço superior à que é oferecida hoje ao cliente/usuário? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

2. De que forma você avalia que a entrada em operação do Bilhete Único afetou 

positivamente ou negativamente a qualidade de serviço oferecida pelo Metrô ao 

cliente/usuário? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

3. Além do Bilhete Único, você considera que há outros fatores que afetem 

positivamente ou negativamente a qualidade de serviço oferecida pelo Metrô ao 

cliente/usuário que mereçam destaque? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

4. Qual é a importância que você dá ao papel do cliente/usuário no oferecimento do 

serviço e, em última instância, no oferecimento de uma melhor qualidade de 

serviço? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 

5. No seu cargo, que envolve a gestão de uma área e de um grupo de pessoas 

ligadas à avaliação do serviço por parte do cliente/usuário, você diria que seu 

trabalho está mais voltado para a eficácia ou para a eficiência? Por quê? 

( ) GOP  ( ) RCC  ( ) OCT  ( ) TOP  ( ) OPE  ( ) SSM 
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4. PLANO DE ANÁLISE DE DADOS E RELATÓRIO DO ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Análise dos dados coletados: uso das proposições teóricas (finalidades) como 

estratégia analítica geral e da adequação ao padrão (pattern-matching) como técnica 

analítica específica. O objetivo é comparar o padrão conceitual das ações descritas 

na literatura com a realidade das ações desenvolvidas pela organização estudada. 

 

4.2 Guia para o relatório: apresentação escrita dos dados coletados e das 

conclusões relevantes com uso de estrutura ilustrativa do tipo analítica linear. 

 

4.3 Cronograma de atividades da pesquisa de campo: Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA PESQUISA DE CAMPO 

ATIVIDADE 
maio 
2008 

jun-jul 
2008 

ago 
2008 

set 
2008 

out 
2008 

nov 
2008 

dez 
2008 

jan 
2009 

fev 
2009 

mar 
2009 

Apresentação do 
projeto de pesquisa 
de campo à banca 
examinadora 

          

Agendamento das 
visitas aos 
entrevistados 

          

 

Coleta dos dados 

          

 

Análise dos dados 

          

Preparação do 
relatório final 

          

Entrega do relatório 
final ao orientador 

          

FONTE: O autor. 
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ATRIBUTOS E ASPECTOS DO SERVIÇO PESQUISADOS – PERÍODO 2006-2008 

 
 
TABELA 1 – ATRIBUTOS E ASPECTOS DO SERVIÇO PESQUISADOS NO PERÍODO 2006-2008  

ANO (VALORES EM % - TOP TWO BOX(*)) 
ATRIBUTOS E ASPECTOS DO SERVIÇO 

2006 2007 2008 
RAPIDEZ 68 70 70 
Quantidade de trens esperados para embarcar - 58 55 
Tempo de abertura de portas do trem para o embarque e o 
desembarque 

- 72 71 

Tempo gasto na baldeação / transferência entre as linhas 59 60 58 
Tempo gasto na compra de bilhetes nas bilheterias do 
metrô 

49 47 45 

Tempo gasto na espera do trem na plataforma 70 67 68 
Tempo gasto na ultrapassagem dos bloqueios 64 63 60 
Tempo gasto na viagem dentro do trem 77 74 73 
CONFORTO 59 54 52 
Condições de embarque e desembarque 53 49 38 
Facilidade de uso do metrô para pessoas com deficiência 
ou dificuldade de locomoção 

52 52 52 

Iluminação das estações 89 87 89 
Iluminação dos terminais urbanos 48 47 55 
Limpeza das estações 89 87 87 
Limpeza dos trens 89 86 88 
Limpeza dos terminais urbanos 35 33 32 
Quantidade de pessoas nas plataformas 22 18 19 
Quantidade de pessoas nos trens 18 14 14 
Ruído do trem durante a viagem 53 47 45 
Solavancos / freadas do trem durante a viagem 46 44 44 
Ventilação das estações 63 57 53 
Ventilação dos trens 48 46 42 
UTILIDADE 84 77 78 
Comércio disponível aos usuários nas estações 70 64 65 
Eventos culturais (shows, exposições etc) realizados nas 
estações 

73 67 58 

Facilidade para chegar ao metrô 69 65 65 
Facilidade de uso para o seu lazer (pontos turísticos, 
cinemas, igrejas, parques, shoppings) 

67 70 73 

Facilidade para atingir seus destinos / vários pontos da 
cidade 

80 75 74 

Facilidade para encurtar distâncias / diminuir o tempo de 
viagem 

83 78 78 

Serviços disponíveis aos usuários nas estações (Posto do 
INSS, Delegacias, Poupatempo etc) 

76 70 64 

PREÇO 46 35 39 
Comparado à distância, de metrô, percorrida 58 50 52 
Comparado à qualidade de serviço 70 64 67 
Comparado ao rendimento mensal 42 32 46 
CONFIABILIDADE 78 73 70 
Agilidade / rapidez para colocar o trem em funcionamento 
em casos de paradas 

65 62 61 

Facilidade de troco nas bilheterias do metrô 77 77 71 
Funcionamento das escadas rolantes 76 71 71 
Quantidade de bilheterias, do metrô, em funcionamento 54 54 57 
Quantidade de bloqueios disponíveis para entrar ou sair do 
metrô 

64 62 59 

Quantidade de paradas dos trens entre as estações 
durante a viagem 

65 61 56 



 

 

243 

 

INTEGRAÇÃO 68 59 58 
Facilidade para atingir destinos com conduções integradas 68 64 65 
Facilidade na transferência entre o metrô e outros modos 69 62 64 
Preço da viagem utilizando o Bilhete Único nas conduções 
integradas 

66 54 51 

Tempo gasto na viagem de metrô junto com as conduções 
integradas 

57 49 48 

ATENDIMENTO AO USUÁRIO 82 78 75 
Adequação das instalações do metrô para prestação de 
serviços às pessoas com deficiência ou dificuldade de 
locomoção 

68 70 54 

Disponibilidade de elevadores e equipamentos para 
pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção 

57 60 51 

Atuação dos bilheteiros do metrô 77 72 75 
Atuação dos empregados que ficam nos bloqueios / 
catracas 

79 73 78 

Atuação dos empregados que ficam nas plataformas para 
auxiliar o embarque e desembarque 

79 75 70 

Atuação dos agentes de segurança 74 71 72 
Atuação do empregado no atendimento preferencial 
(pessoas com deficiência, idoso, gestante etc) 

76 76 72 

Atuação dos Jovens Cidadãos no auxílio e atendimento às 
pessoas com deficiência 

- - 73 

Atuação do empregado no atendimento ao usuário em 
primeiros socorros 

78 80 73 

Presença de empregados nas estações para ajudar o 
usuário 

65 64 63 

INFORMAÇÃO AO USUÁRIO 77 74 76 
Compreensão das placas / cartazes 77 85 81 
Facilidade de informações sobre o metrô, sistemas 
integrados e arredores 

60 74 74 

Oferta de serviços da central de informações 70 70 66 
Oferta de serviços de achados e perdidos e balcão de 
informações 

65 69 62 

Oferta de serviços dos canais de relacionamento (caixa de 
sugestões, e-mail, atendimento pessoal em Sé e telefone 
do usuário) 

74 62 57 

Mensagens sonoras no interior dos trens sobre 
anormalidades / problemas no metrô 

62 61 59 

Mensagens sonoras e cartazes nas estações sobre 
anormalidades / problemas no metrô 

64 63 56 

Qualidade do som das mensagens nas estações 53 51 59 
Qualidade do som das mensagens nos trens 58 57 57 
Quantidade de mensagens dadas nos alto-falantes - - 66 
Quantidade de cartazes de orientação ao usuário 74 64 71 
Quantidade de placas / cartazes para se orientar no 
sistema metrô 

86 77 78 

Informações sobre os riscos de acidentes no metrô - - 75 
Efeito dos cartazes de orientação de uso do metrô no 
comportamento dos usuários 

- - 70 

Efeito das mensagens dos alto-falantes sobre a orientação 
de uso do metrô no comportamento dos usuários 

- - 65 

SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES 69 65 71 
Ação do metrô para evitar acidentes nos trens 
(descarrilhamento, incêndio) 

79 74 75 

Ação do metrô para evitar acidentes nas escadas rolantes 74 70 72 
Ação do metrô para evitar acidentes nas escadas fixas 72 67 70 
Ação do metrô para evitar acidentes em terminais de 
ônibus urbanos 

43 43 46 

Ação do metrô para evitar acidentes nas portas dos trens 56 56 53 
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Ação do metrô para evitar acidentes nos vãos entre o trem 
e a plataforma 

62 60 61 

Existência de equipamentos de segurança para situações 
de emergência (hidrantes, extintores etc0 

73 70 73 

Ação de empregados quando há problemas nos trens - - 69 
Ação de empregados nas plataformas para evitar acidentes 
no embarque e desembarque 

50 51 58 

SEGURANÇA PÚBLICA 61 58 62 
Ação do metrô para evitar assaltos às bilheterias 42 56 65 
Ação do metrô para evitar roubos / furtos no interior dos 
trens 

52 55 54 

Ação do metrô para evitar roubos / furtos nas estações 54 60 62 
Ação do metrô para evitar tumulto dos grupos de 
torcedores de futebol e/ou gangues 

31 37 46 

Ação do metrô para evitar pedintes e vendedores 
ambulantes nos trens e estações 

42 44 50 

Ação do metrô para evitar a importunação sexual / 
constrangimento sexual 

50 47 50 

Presença de agentes de segurança para fiscalizar e atuar 
em casos de furtos, assaltos, emergências etc 

63 62 59 

Segurança pessoal nos acessos / corredores para chegar 
ou sair das estações 

58 53 54 

(*) TOP TWO BOX: soma de muito bom e bom. 
FONTE: METRÔ – Companhia do Metropolitano de São Paulo. O Metrô segundo seu usuário: uma 
avaliação do serviço. [s.l.], Gerência de Operações, 2008. p. 28-32. 


