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RESUMO
Esta tese aborda serviços cuja “matéria-prima” é o próprio cliente e que se
diferenciam

dos

demais

tipos

de

serviços

por

não

apresentarem

uma

correspondência imediata entre produto e resultado. Ou seja, os resultados
almejados – frutos de vários encontros entre o cliente e o seu fornecedor – ocorrem
em um tempo posterior ao da ação efetuada. Em função dessas características e da
ausência de uma terminologia própria, foram denominados de Serviços de
Resultados

Ulteriores

(SRU).

Considerando-se

que

os

SRUs

apresentam

características específicas, que demandam práticas gerenciais diferenciadas, neste
estudo procura-se compreender tal fenômeno sob o ponto de vista de
gerenciamento de operações. Desse modo, o presente trabalho objetiva auxiliar as
empresas de SRU – academias de ginástica, serviços sociais de inclusão no mundo
do trabalho, cursos preparatórios para concursos, entre outros – a obterem um
melhor desempenho. Para tanto, a pesquisa foi baseada na metodologia de estudo
de múltiplos casos, e uma mostra de seis diferentes organizações pertencentes às
categorias de serviços de massa ou lojas de serviços foi investigada. Os resultados
da pesquisa de campo evidenciaram que estas empresas estruturaram um sistema
de monitoramento e controle voltado para o relacionamento com os seus clientes,
caracterizado por rotinas de acompanhamento dos resultados ulteriores almejados e
das atividades realizadas pelo cliente, ao longo de um extenso ciclo de transações.
Observou-se também a utilização de táticas que favorecem mais participação e
envolvimento dos clientes nas atividades executadas. Verificou-se que aplicação de
um sistema de monitoramento e controle bem estruturado afeta positivamente a
eficácia dos SRUs, mas ela pode ser influenciada por fatores externos que fogem ao
controle da empresa. Além disso, a pesquisa observou que a retenção de clientes é
afetada pela capacidade desse sistema de monitoramento e controle apontar
necessidades de ajustes e correções em seu processo de entrega de serviço, pois
isso favorece benefícios de natureza psicológica e social, além de possibilitar a
customização do serviço entregue aos clientes.
Palavras-chave: Serviços de Resultados Ulteriores. Gestão de Operações de
Serviços. Desempenho em Serviços.

ABSTRACT

This thesis deals with services whose raw material is the customer itself and they
differentiate from the others because they do not have an immediate correspondence
between the output and the outcome. That is, the outcome is obtained after several
service encounters. Due to the fact that this type of service has not been
appropriately studied by the service operations management literature and due to the
fact that they do not have a proper terminology, them they will be called Services of
Posterior Outcomes (SPO). It is important to assert that SPOs presents specific
characteristics that require differentiated management practices under the point of
view of service operations management, so this thesis intends to help the SPOs
companies by understanding how they can achieve better performances. The
methodology of case research was used in multiple cases. Six different companies
classified as service shop or mass services were analyzed. The field research
pointed out that SPOs companies tend to implement a monitoring system oriented for
customer relationship. This system is characterized by the presence of routines that
monitors the outcomes and the activities carried by the customer on the service,
throughout a cycle of transactions. Also, SPO companies use tactics for promoting
customer participation and your interest in the services activities. It was verified that a
greater presence of this system positively affects the effectiveness of these services,
but it is necessary to weigh the influence of external factors that affects the
accomplishment of this objective. Moreover, the research observed that the retention
of customers is influenced by the capacity of this system to make adjustments and
corrections in its process of service delivery, therefore this capacity promote the
acquisition of relational benefits by the customers.
Keywords: Services of Posterior Outcomes. Service Operations Management.
Service Performance.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 DELINEANDO O TEMA DE PESQUISA

Apesar da sua presença e importância em nossa sociedade, os serviços
ainda necessitam de uma melhor compreensão. Neste sentido, Slack; Lewis e Bates
(2004), e Slack (2005) analisam como tem caminhado a pesquisa na área de
gerenciamento de operações nos últimos anos. Estes autores confrontaram temas
pesquisados pela comunidade acadêmica e aqueles percebidos como importantes
pelos praticantes da área e relata que o setor de serviços, apesar de representar a
maior parcela da atividade econômica tanto nos Estados Unidos como no Reino
Unido, foi abordado por apenas cerca de 10% da pesquisa em gerenciamento de
operações. Tais dados foram constatados a partir de uma análise dos trabalhos
desenvolvidos em dois periódicos, International Journal of Operations & Production
Management e Journal of Operations Management, durante os anos de 2000 a
2003.
Diante desse quadro, a presente tese pretende contribuir para que o setor de
serviços seja melhor compreendido. Para tanto, restringe seu objeto de estudo
somente à categoria de serviços que buscam, primordialmente, os efeitos de seus
produtos, ou seja, seus resultados ulteriores.

1.1.1 Serviços analisados na tese

Visando esclarecer o tipo de serviço tratado neste trabalho, alguns conceitos
fundamentais serão expostos. Primeiramente, eles serão definidos sob a perspectiva
da teoria geral dos sistemas. Posteriormente, serão descritos sob a lógica da
abordagem por processos.
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Segundo a perspectiva da visão sistêmica, toda organização contém sistemas
a montante e a jusante e, naturalmente, as interfaces com os mesmos. Nessa
perspectiva, toda organização tem clientes, “fornecedores e vendedores”, sistemas
ou pessoas de quem recebe inputs e a quem fornece outputs. Todo sistema
organizacional tem inputs, atividades ou processos de transformação que
acrescentam valor, outputs1 e resultados2, conforme ilustra a Figura 1.1 (SINK e
TUTLE, 1993).

FIGURA 1.1 - Visão sistêmica de uma empresa
Fonte: Figura 5.12 de Sink e Tuttle (1993)

Ainda sob essa visão, podem-se dividir as organizações por seus resultados.
Neste enfoque, consideram-se sistemas que geram resultados de três tipos
diferentes, conforme enumerados a seguir:
— sistema de resultados diretos − o output praticamente garante o
resultado, onde o resultado segue o output com alto grau de certeza;
— sistema de resultados indiretos − a variabilidade dos outputs é bem
maior, e apenas alguns deles produzirão os resultados mais favoráveis;
1
2

Output ou produto: aquilo que resulta de qualquer processo ou atividade
Resultado pode ser entendido como conseqüência ou efeito de um produto.
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— sistema de resultados desconhecidos − a compreensão da ligação entre
o output e o resultado não é perfeita, provavelmente não é visível ou
passível de ser conhecida, ou ainda, pode existir uma grande defasagem
de tempo entre o output e o resultado. A Figura 1.2 ilustra estes três tipos
de sistemas (SINK e TUTTLE, 1993).

FIGURA 1.2 – Tipos de sistemas conforme a natureza de seus resultados
Fonte: Adaptada das Figuras 5.15, 5.16 e 5.17 de Sink e Tuttle (1993)
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Tomando-se essa classificação como referência, o presente trabalho lida com
os serviços que se enquadram como sistemas de resultados indiretos ou
desconhecidos.
Para que esse tipo de serviço seja mais bem compreendido, é necessário
refleti-lo como um processo de transformação. Nesse sentido, Haksever et al.
(2000); Lovelock e Yip (1996); Lovelock e Gummeson (2004); Slack et al. (2001) e
Wemmerlöv (1990) utilizam o modelo de transformação para descrever a criação dos
serviços. Colocam estes como resultado de um processo de transformação. Neste
modelo, todas as operações usam recursos para mudar o estado ou a condição de
algo, produzindo produtos ou outputs, sejam eles serviços ou bens. Baseando-se
nas características comuns dos processos operacionais, Lovelock e Yip (1996)
classificaram os serviços em três categorias:
— serviços que têm como objeto principal do processo as próprias pessoas:
“atos físicos nas próprias pessoas” e que envolvem cada cliente
diretamente na entrega dos serviços. Nestes serviços, a produção e o
consumo são simultâneos. Ou os clientes se dirigem ao prestador de
serviço ou o prestador de serviço deve ir até os clientes. Exemplos:
transporte de passageiros, clínicas de saúde, restaurantes, etc;
— serviços que têm como objeto principal do processo as posses: “atos
físicos nos objetos físicos” das pessoas. Os itens a serem processados
precisam estar envolvidos no processo de serviço, mas os clientes,
necessariamente,

não.

Exemplos:

transportadoras,

instalação

e

manutenção de equipamentos, lavanderias, etc;
— serviços baseados na informação, cujos objetos transformados são as
mentes das pessoas ou as informações: dirigem-se às mentes das
pessoas (processamento de estímulo mental) ou a seus ativos intangíveis
(processamento de informações). O envolvimento dos clientes na
produção pode ser mínimo. O uso da tecnologia da informação permite a
realização de alguns desses serviços de modo remoto. Exemplos:
bancos, consultoria, educação, entretenimento, jornais, etc.
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Aplicando esse modelo de transformação aos serviços, verifica-se que o
cliente torna-se o elemento comum aos diferentes processos de criação, na medida
em que todos devem processar o próprio cliente e/ou suas posses, sejam elas
informações ou bens, conforme observado na Figura 1.3.
INPUT

PROCESSO DE
TRANSFORMAÇÃO

OUTPUT

Front Office:
Processo

Clientes transformados

Recursos Transformados

Clientes e/ou posses dos
clientes
(Bens ou Informações)

Back Office:
Processo

Posses dos clientes
transformadas (bens ou
informações)

Recursos de Transformação

Front Office:
Instalações, Equipamentos
Funcionários
Back Office:
Instalações, Equipamentos
Funcionários

FIGURA 1.3 − Modelo de transformação em um sistema de serviço
Fonte: baseada em Haksever et al. (2000); Lovelock e Yip (1996); Lovelock e Gummeson (2004);
Slack et al. (2001) e Wemmerlöv (1990).

O modelo de transformação é formado por três elementos: input, processo e
output. Explorando mais esses elementos e adotando uma perspectiva mais ampla,
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) revelam cinco pontos presentes nestes três
elementos, que são relevantes para a obtenção de um serviço de qualidade. São
eles:
 a estrutura: refere-se às instalações físicas e ao projeto organizacional
existente. Está diretamente relacionada com o input no modelo de
transformação. Os autores argumentam que a qualidade pretendida pelo
serviço deve ser suportada por uma infra-estrutura física apropriada, além de
contar com um quadro adequado e qualificado de funcionários;
 o processo: refere-se à seqüência das atividades realizadas para a prestação
do serviço. Está diretamente relacionado com o modelo de transformação. A
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organização deve manter uma seqüência lógica de atividades e utilizar, de
modo ordenado, os recursos para a realização dos serviços. As interações
entre o cliente e o pessoal encarregado necessitam de monitoramento.
Também são de interesse as interações e as comunicações entre os
trabalhadores encarregados;
 o conteúdo: refere-se aos padrões utilizados para execução das atividades no
processo. Está diretamente relacionado com o processo no modelo de
transformação. Os autores observam que os procedimentos estabelecidos
devem ser seguidos e estar de acordo com as boas práticas do setor ou da
área de conhecimento afim, para que a sua qualidade seja obtida;
 o resultado: refere-se à mudança ocorrida logo após a entrega do serviço.
Está diretamente relacionado com o output no modelo de transformação. Os
autores ressaltam a importância da avaliação dos resultados obtidos, a fim de
avaliar, de modo realista, a sua qualidade;
 o impacto: refere-se ao efeito do resultado do serviço e pode atingir um grupo
maior de pessoas. Pode ser entendido como desdobramento do output no
modelo de transformação. Os autores também mencionam que o impacto do
serviço deve contemplar a dimensão de acessibilidade3 ao serviço.
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) exemplificam esses elementos para o
serviço de uma clínica médica, conforme apresentado no Quadro 1.1. Sob a ótica
destes autores, o output pode ser decomposto em resultados e impactos. Entretanto,
reconhecem a dificuldade de definir e mensurar tais itens em prestação de serviços.
Componentes
Conteúdo
Processo
Estrutura
Resultado
Impacto

Descrição
A prática médica adotada deve seguir as boas práticas existentes na área.
A seqüência de eventos na prestação do serviço de saúde e as interações entre
pacientes e a equipe médica.
As instalações físicas, os equipamentos, o quadro de funcionários, e as qualificações
do pessoal da saúde.
A mudança no estado de saúde do paciente como resultado do serviço de saúde.
Adequação, disponibilidade, acessibilidade, e efeito total da clínica de saúde sobre a
comunidade.

QUADRO 1.1 − Exemplo para os cinco aspectos do serviço de uma clínica médica
Fonte: Baseado na Tabela 10.3 em Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000)

3

É entedida como a facilidade de acesso (localização conveniente) e de contato do cliente para com
o serviço.
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O output do serviço é discutido também por Gadrey (2001), ao expor a
necessidade de se discutir o que constitui o seu produto. Este autor advoga a
necessidade de ir além da lógica industrial, que não leva em consideração o caráter
plural do produto do serviço. De acordo com ele, considerando lapsos temporais
mais ou menos longos, pode-se, em curto prazo, distinguir produtos imediatos e
diretos. Nos horizontes mais longos, distinguem-se os produtos indiretos, ou seja,
impactos do serviço ou seus resultados ulteriores. Inúmeros deles visam melhorar ou
restabelecer a situação de uma dada realidade, preocupando-se mais com os
produtos indiretos. Para Gadrey (2001), ao se focalizar apenas os produtos
imediatos, privilegia-se o desempenho técnico, do tipo industrial. Ele sugere a
adoção mais ampla de critérios para avaliação do produto e dos desempenhos em
uma atividade de serviço como um meio para se determinar de modo mais justo o
seu desempenho. Em sua visão, podem-se incorporar, tanto para os produtos e
resultados diretos da atividade como para os produtos e resultados indiretos, seis
critérios de julgamento sobre o valor e a quantidade do produto da atividade:
— critérios técnicos ou industriais;
— critérios comerciais e financeiros;
— critérios de relacionamento;
— critérios cívicos;
— critérios de criatividade ou de inovação;
— critérios de imagem e de reputação.
Como exemplo, Gadrey (2001) cita a adoção de quatro destes critérios nos
correios na França, conforme apresentado no Quadro 1.2.
De modo mais específico, Roche (2002) discute o papel e as diferentes
maneiras de se mensurar o impacto de serviços sociais realizados por ONGs. O
autor destaca que, a partir da década de 1950, as agências de desenvolvimento
tentavam prever, antes do início de um projeto, suas prováveis conseqüências
ambientais, sociais e econômicas, para aprová-lo, ajustá-lo ou rejeitá-lo. Define de
modo claro e mais preciso o que vem a ser o impacto: são mudanças duradouras ou
significativas – positivas ou negativas, planejadas ou não – na vida das pessoas e
ocasionadas por determinada ação ou série de ações.
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Critérios construtivos
do valor e da
quantidade de
produto
Caso da análise do
“produto direto” e de
seu desempenho

Caso da análise dos
efeitos e resultados
indiretos e de seu
desempenho

Critérios técnicos ou
industriais

Critérios comerciais
e financeiros

Critérios de
relacionamento

Critérios
cívicos

Quantidades
coletadas, triadas,
distribuídas
(apreciação via
complexidade do
tráfego).

Receitas segundo
correspondências,
valor agregado,
margens,custos
médios.

Respostas
personalizadas,
composições
interpessoais,
confiança.

Trato justo das
pessoas (no
atendimento em
guichês ou nas
visitas aos clientes).

Desempenho =
ganhos de
produtividade +
qualidade “industrial”
(prazos, estoques,
taxa de erros).

Desempenho =
melhoria dos
indicadores de
“saúde financeira”

Aconselhamento
personalizado.

Assistência às
populações
desfavorecidas.

Contribuição da
atividade
“correspondência”
dos correios ao
crescimento
econômico (nacional,
local), à eficiência de
outras empresas e
setores.

Competitividade
perante os
concorrentes.

Desempenho =
melhoria da
qualidade do
relacionamento no
serviço.

Acessibilidade
(eqüidade).

Contribuição à
rentabilidade das
empresas clientes, à
redução de seus
custos.

Geração de
comportamentos de
fidelidade (à
empresa ou aos
seus agentes).

Contribuição à
solidariedade
nacional ou local, à
redução das
desigualdades.

Domínio das
condições
financeiras do
desenvolvimento
econômico de longo
prazo.

Inserção durável da
organização nas
redes locais.

Contribuição ao
planejamento do
espaço, ao
desenvolvimento
local e ao meio
ambiente.

Desempenho =
melhoria das
qualidades cívicas
do serviço.

QUADRO 1.2 − Exemplo da adoção de uma avaliação multicritério do produto e de seu desempenho
nos correios da França (atividade: correspondência)
Fonte : Grade 2 de Gadrey (2001)

Roche (2002) observa que os efeitos em curto, médio e longo prazos dos
produtos das atividades ou processos de prestação de serviço formam uma cadeia
de impacto, conforme indica o exemplo sobre conscientização dos direitos jurídicos
da Figura 1.4. Para ocorrer o curso de treinamento, os organizadores devem fazer
seu trabalho e os recursos devem estar disponíveis. Os resultados dependem não
apenas dos instrutores, mas também da capacidade e especialidade dos alunos,
bem como da sua participação e desejo de aprender. No nível do impacto, a
habilidade das pessoas de usar o sistema legal e de tirar proveito dele depende, por
sua vez, de como o sistema legal funciona. Segundo o autor, ao partirmos dos

9

produtos em direção aos resultados, e dos resultados aos impactos, tornam-se
crescentes as influências dos contextos, sejam eles social, econômico, ambiental
e/ou político.

IMPACTOS
A longo prazo

Pessoas com sucesso
exigem direitos e gozam
melhor qualidade de vida

RESULTADOS
A curto e médio prazos

Pessoas cientes de seus
direitos

Pessoas treinadas sobre
seus direitos
jurídicos

PRODUTOS

Crescente influência
dos contextos social,
econômico,
ambiental e político

ATIVIDADES

Curso de treinamento para
tornar-se ciente dos direitos
jurídicos

INSUMOS

Dinheiro
Treinador
Treinandos

FIGURA 1.4 - Exemplo da cadeia de impacto na visão de Roche (2002)
Fonte : Adaptada das Figuras 2.2 e 2.5 de Roche (2002)

Um ponto comum nos trabalhos de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000);
Gadrey (2001) e Roche (2002) é a concordância de que alguns processos de
serviços não apresentam apenas o produto direto na sua saída (também
denominado de output), existem ainda efeitos diretos

a médio ou longo prazo

desses produtos (também denominados de “impactos ou resultados ulteriores”).
Portanto, diferentemente da perspectiva convencional de processos de manufatura,
na prestação de alguns serviços há efeitos ou impactos que são importantes e
almejados por esses prestadores. Vários exemplos desses efeitos ou impactos −
bem como de empresas ou entidades que os buscam − são listadas a seguir:
— aprovação em concursos (cursos preparatórios);
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— aumento da cidadania (Organizações Não-Governamentais (ONGs));
— aumento da sensação de segurança (firmas de segurança patrimonial,
Polícia Militar);
— diminuição da mortalidade infantil (serviços sociais);
— geração de renda (ONGs);
— inclusão no mundo do trabalho (serviços sociais);
— melhoria da auto-estima (serviços sociais);
— melhoria da condição física (academias de ginástica);
— melhoria da qualidade de vida (serviços sociais);
— mudança de comportamento (Vigilantes do Peso, Alcoólicos Anônimos
(AA)).
De maneira exploratória, os diferentes serviços podem ser classificados em
três tipos, como ilustra a Figura 1.5, em relação à predominância de produtos diretos
ou seus resultados ulteriores nas saídas do processo.

Saídas do processo
buscadas pelos serviços

Resultados ulteriores
Produto direto do processo

Tipos de Serviços

Exemplos de Serviços

Atos físicos nas próprias
pessoas

Transporte
aéreo

Atos físicos nas posses
(objetos físicos) das pessoas

Lavanderia

Atos não-físicos nas mentes
das pessoas

Jornais

Salão de
beleza

Atividades
esportivas,
spa

Cirurgia
plástica
Serviços
compartilhados
de manutenção

Teatro

Escolas

Fisioterapia
de
reabilitação

Projetos de
desenvolvimento

Igreja, AA,
Vigilantes do
peso

Programas
sociais

FIGURA 1.5 − Os diferentes tipos de serviços segundo a natureza das saídas
buscadas
Fonte: Baseada na classificação dos tipos de serviços proposta por Lovelock e Gummesson (2004)
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O confronto das visões dos diferentes autores indicou que não existe um
consenso para definir o que vem a ser a saída de um processo de serviço. Revelou
ainda a existência de serviços que objetivam primordialmente atingir os resultados
indiretos de seus processos (efeitos dos seus produtos diretos ou imediatos). Dada a
inexistência de uma denominação específica para esse tipo de serviços, o presente
estudo propõe denominá-los de “Serviços de Resultados Ulteriores” (SRU).
O Quadro 1.3 expõe os outros componentes que compõem o processo de um
SRU.
Termo
Resultados ulteriores

Significado
Mudanças duradouras ou significativas, positivas ou negativas, planejadas ou não
nas vidas das pessoas ou nos resultados das empresas/entidades ocasionadas
pelos efeitos dos produtos diretos dos processos de transformação de serviços.
Resultado imediato de um processo de transformação.

Produto direto

Exemplos: Escola - aulas ministradas; Clínica de fisioterapia - atividades
terapêuticas; Igreja - missas/cultos celebrados.
Processos produtivos que utilizam recursos transformados e recursos de
transformação para mudar o estado ou a condição de algo produzindo produtos
diretos. Podem ser classificados em três tipos:

Processo de transformação

1) Serviços que processam as próprias pessoas e que envolvem cada cliente
diretamente na entrega dos serviços;
2) Serviços que processam as posses (objetos físicos) das pessoas;
3) Serviços baseados na informação, cujos objetos transformados são as mentes
das pessoas ou seus ativos intangíveis (informação).
Podem ser divididos em dois tipos:
Recursos transformados – aqueles que são tratados, transformados de alguma
forma.

Input

Recursos de transformação – aqueles que agem sobre os recursos transformados
e são compostos de instalações, equipamentos, terreno, tecnologia do processo de
produção e funcionários que operam, mantêm, planejam e administram a produção.

QUADRO 1.3 − Termos e significados para serviços que objetivam primordialmente atingir os
resultados indiretos de seus processos
Fonte: Baseado nos trabalhos de Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), Gadrey (2001), Roche (2002);
Pfeiffer (2000 e 2005) e Slack et al. (2001).
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1.1.2 Pontos sobre SRU que merecem ser melhor explorados

Grande parte da literatura de gerenciamento de operações de serviços está
voltada para aqueles “tradicionais” que visam ao lucro, tais como bancos e demais
instituições financeiras, hospitais, restaurantes e bares, hotéis, seguradoras,
empresas de notícias e entretenimento, transportadoras de carga e de passageiros,
empresas de atacado e varejo e serviços profissionais. Esta tendência pode ser
verificada por uma análise dos principais livros didáticos de gerenciamento de
operações de serviços, como Corrêa e Caon (2002); Fitzsimmons e Fitzsimmons
(2005); Haksever et al. (2000); Johnston e Clark (2002); Lovelock e Wright (2002);
Normann (1993) e Schmenner (1999). Partindo-se dessa constatação, levanta-se um
ponto que merece uma investigação mais apurada: SRUs são pouco explorados na
literatura de gerenciamento de operações de serviços.
Vários tipos de serviços podem ser enquadrados na categoria de SRU.
Visando delimitar o campo de pesquisa desta tese, não serão analisados todos os
tipos de SRU. A análise restringir-se-á aos serviços que “processam pessoas”. Este
recorte é necessário devido às características específicas desta categoria em
relação a outros tipos de SRU. Algumas destas características serão listadas neste
capítulo, para que o leitor possa melhor compreender o tema da tese e sua
importância.
Bitner et al. (1997) discutem o papel dos clientes nos serviços. Eles apontam
que o grau de participação do cliente no serviço pode ser visto em três níveis (baixo,
moderado e alto), conforme detalhado no Quadro 1.4.
Ainda de acordo com Bitner et al. (1997), os clientes podem desempenhar
três diferentes papéis e, em alguns serviços, podem desempenhar um ou mais deles
como dados a seguir
i) cliente como recurso produtivo: assumindo a execução de parte do
processo de serviço, exercendo uma importante função para a melhoria da
produtividade nas empresas;
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ii) cliente como contribuinte para qualidade, satisfação e valor: pode contribuir
para sua própria satisfação e, conseqüentemente, para a qualidade dos
serviços adquiridos. A sua efetiva participação aumenta a probabilidade de se
atingirem os benefícios por eles almejados sendo particularmente crítica para
serviços como educação, programas de saúde e outros em que os resultados
são altamente dependentes da participação do cliente. Nesses casos, ele é
parte integral do serviço e, se não cumprir seu papel eficazmente, o resultado
desejado não pode ser alcançado. O mesmo ocorre no caso de um cliente
organizacional que recorre aos serviços de gerenciamento de um consultor: a
não ser que a organização acate as recomendações do consultor, os
benefícios da consultoria não poderão ser verificados;
iii) cliente como competidor para o serviço: um papel que também pode ser
protagonizado pelos clientes é de competidor potencial. Em muitas situações
(indivíduos ou companhias), têm a escolha de comprar serviços na esfera
comercial ou eles próprios produzirem o serviço − completamente ou de
maneira parcial. Portanto, de certo modo, podem ser competidores das
companhias que fornecem o serviço.
Baixo: presença do cliente
requerida durante a entrega do
serviço

Moderado: inputs do cliente são
Alto: O cliente “co-cria” o produto do
exigidos para a execução do serviço serviço

Os produtos são padronizados.

Os inputs do cliente customizam um
serviço normal.

Ativa participação do cliente que conduz
à personalização do serviço.

O serviço é oferecido sem considerar
qualquer compra individual.

A execução do serviço depende da
compra pelo cliente.

O serviço não pode ser criado sem que
o cliente faça a compra e participe
ativamente.

O pagamento pode ser a única
participação do cliente.

Os inputs do cliente são obrigatórios e
“co-criam” o resultado.

Exemplos:

Os inputs do cliente (materiais e/ou
informações) são necessários para o
resultado adequado, mas é a empresa
que executa o serviço.
Exemplos:

Consumidor final:
Viagem área

Consumidor final:
Corte de cabelo

Consumidor final:
Alcoólicos Anônimos (AA)

B2B:
Serviço de manutenção

B2B:
Agência de publicidade criando uma
campanha

B2B:
Consultoria em gestão

Exemplos:

QUADRO 1.4 − Níveis de participação dos clientes em diferentes serviços
Fonte: Bitner et al. (1997).
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Com base no framework proposto por Bitner et al. (1997) para os SRUs,
podem-se tecer as seguintes considerações:
— o nível de participação do cliente varia de moderado a alto;
— os clientes atuam como contribuintes para qualidade, satisfação e valor.
Logo, os efetivos empenho e participação dos clientes tornam-se elementos
importantes para se atingir os benefícios buscados pelo serviço.
Considerando o exposto, pode-se levantar um novo ponto que merece ser
melhor explorado: Nos SRUs que processam pessoas, os resultados ulteriores
buscados pelo serviço dependem de os clientes participarem e se empenharem em
atividades que fazem parte do processo de entrega do serviço.
Além dessas, as seguintes características observadas nestes serviços podem
ser acrescentadas:
— os resultados ulteriores vão se manifestando ao longo do tempo, até que
o resultado ulterior final seja alcançado. Por exemplo: uma pessoa que
freqüenta uma academia de ginástica pode ter como objetivo (resultado
ulterior final) o seu emagrecimento. Este resultado só será obtido de
modo paulatino4 (ROSEN, 1993);
— os resultados ulteriores dependem da freqüência e da maneira como o
cliente obtem os produtos diretos do serviço. Por exemplo: o
emagrecimento almejado pelo cliente, ao freqüentar uma academia de
ginástica, depende, em grande parte, do cumprimento das atividades
físicas previstas em sua ficha diária de treinamento. O resultado será
obtido pelo efeito cumulativo dessas atividades ao longo do tempo. A
Figura 1.6 esclarece esse mecanismo.

4

Em uma reportagem de jornal, Araújo (2006) relatou o tempo médio que várias modalidades de
ginástica demandam para apresentarem os primeiros resultados efetivos. Para ioga, pilates,
alongamento, power jump, spinning, body combat e dança, os resultados aparecem em cerca de um
mês. Já em atividades como power pool e hidroginástica, os resultados aparecem em cerca de 2 ou 3
meses.
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FIGURA 1.6- Dinâmica de surgimento dos resultados ulteriores
Fonte: Pesquisa do autor (2007)

Ao contrário do que ocorre em muitos tipos de serviços, os SRUs não se
finalizam com um único episódio ou encontro de serviço. Dependem de vários deles
para que os resultados almejados sejam alcançados. Isso, de certo modo, evidencia
a necessidade do estabelecimento de um relacionamento entre o provedor de
serviço e o cliente, devido à interdependência entre os diferentes encontros e, por
conseqüência, a necessidade de sua continuidade. Esse relacionamento deve ser
monitorado e controlado de tal modo que se possa identificar e realizar os ajustes
necessários, caso os resultados ulteriores intermediários estejam aquém do buscado
e, assim, o objetivo possa ser finalmente alcançado.
As considerações discorridas sobre os SRUs que processam pessoas
remetem a outro ponto que carece de mais investigação: para que os resultados
ulteriores sejam alcançados, o provedor de serviços deve estabelecer um sistema de
monitoramento e controle que indique e realize os ajustes e correções necessários
em seu processo de entrega.
Vários trabalhos − Edvardsson et al. (2000), Gustafsson e Johnson (2003),
Oliva e Kallenberg (2003), Téboul (1999) − têm enfatizado a importância das
empresas, sejam prestadoras de serviços ou manufatureiras, desenvolverem
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inovações para reforçar sua competitividade e assim, sobreviver no mercado. Neste
contexto, Haksever et al. (2000) listam vários fatores que têm levado as companhias
a desenvolverem mais serviços:
— as necessidades dos clientes têm mudado rapidamente e novas
necessidades têm surgido;
— diante do surgimento de novas preferências e estilos de vida, muitos
serviços tornam-se obsoletos ou inadequados para

atender a essas

novas expectativas;
— as organizações vêm sendo pressionadas a atingir metas de aumento de
lucro, participação de mercado e receitas que só podem ser alcançadas
com a introdução de novos serviços no mercado;
— introdução de novos serviços pela concorrência;
— aumento da globalização, com a conseqüente internacionalização de
vários serviços;
— a criação de novas necessidades motivadas e impulsionadas pelos
avanços tecnológicos, por intermédio de: i) novos produtos que
demandam itens associados, como manutenção, treinamento etc;
novos equipamentos

ii)

que possibilitam a melhoria dos processos

existentes ou mesmo a criação de outros; iii) avanços nos formatos de
networking eletrônico, como a Internet, bancos de dados eletrônicos,
telefonia celular, etc, que tornam possível a criação e entrega de novos
serviços;
— desregulamentação de alguns setores, possibilitando sua abertura a
novas empresas;
— regulamentação de alguns setores ou serviços, impondo novas regras e
práticas;
— eliminação de algumas restrições de entidades profissionais que
favorecem o desenvolvimento e a entrega de novos serviços;
— crescimento

das

franquias

que

possibilitam

aos

franqueadores

focalizarem suas atividades no desenvolvimento de novos serviços;
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— oferta de novos serviços como estratégia para utilizar a capacidade
ociosa.
Apesar da tendência de crescimento e da sua importância, o desenvolvimento
de serviços permanece como um tema pouco estudado na literatura de
gerenciamento de serviços. Portanto, reconhece-se que várias perguntas podem ser
levantadas quando se discute este assunto: Quais são os diferentes tipos de
serviços existentes? O que constitui novos serviços e como eles se diferem? Quais
são as fases, as atividades e as características do processo de desenvolvimento de
serviços bem-sucedidos? Quais são as melhores práticas de desenvolvimento?
Quais são os fatores que levam o desenvolvimento de serviços ao sucesso? Quais
métodos/técnicas devem ser utilizados em cada uma das fases? Estas e várias
outras perguntas poderiam ser formuladas pelo leitor ao tratar deste tema. A
existência de tantas questões a serem elucidadas revela o baixo grau de
desenvolvimento da literatura sobre o tema (MENOR et al., 2002; MELLO, 2005).
Isto

se

torna

mais

evidente

se

compararmos

a

literatura

referente

ao

desenvolvimento de serviços com a referente ao desenvolvimento de produtos. Na
primeira poder-se-á encontrar um vasto número de trabalhos já publicados, o que
ainda não ocorre com a segunda.
A respeito do desenvolvimento de serviços, Johne e Storey (1998) e Jong e
Vermeulen (2003), que fizeram uma extensa revisão bibliográfica sobre este tema,
sugerem que a grande maioria dos serviços estudados não se refere à categoria
tratada neste trabalho que busca resultados ulteriores. Portanto, trabalhos que
auxiliem o desenvolvimento desse campo de estudo são relevantes para ampliar os
conhecimentos voltados à concepção, implantação e operação de sistemas de
serviços.
Dessa maneira, estudos que elucidam as características de um processo
adequado de entrega de SRU podem impulsionar a pesquisa nessa área, sobretudo,
no que se refere a sistematização de seu planejamento.
Levando-se, pois, em conta o exposto, identificou-se mais um ponto que
merece ser considerado: o baixo entendimento atualmente existente sobre o
processo de desenvolvimento de SRU impõe a necessidade de compreender quais
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características são desejáveis para o processo de entrega desses serviços, como
um meio de auxiliar sua etapa de desenvolvimento.

1.2 PROBLEMA DA PESQUISA

A partir da conjuntura apresentada, nota-se uma premente necessidade de
compreender como a adoção de um sistema de monitoramento e controle e a
utilização de táticas que estimulem o envolvimento e a participação dos clientes
contribuem para um melhor desempenho num SRU. A Figura 1.7 ilustra a situaçãoproblema que motiva o desenvolvimento do presente trabalho.

SRUs são pouco explorados na literatura sobre
gerenciamento de operações de serviços.

Em SRUs que processam pessoas, os
resultados ulteriores buscados pelo serviço
dependem dos clientes participarem e se
empenharem nas atividades realizadas durante a
entrega do serviço.

Para que os resultados ulteriores sejam
alcançados, o provedor de serviços deve
estabelecer um sistema de monitoramento e
controle capaz de apontar e realizar ajustes e
correções requeridas no seu processo.

Necessidade de compreender como a adoção de
um sistema de monitoramento e controle e a
utilização de táticas que estimulem o envolvimento
e a participação dos clientes podem contribuir para
um melhor desempenho de SRU.

O baixo entendimento existente sobre o
processo de desenvolvimento de SRU impõe a
necessidade de compreender quais
características são desejáveis para o processo
de entrega desses serviços, como um meio de
auxiliar sua etapa de desenvolvimento

FIGURA 1.7 – Pontos que merecem ser melhor explorados
Fonte: Elaborada pelo Autor (2007)
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Essa compreensão é fundamental na medida em que possibilitará um
esclarecimento das características desejáveis para o processo de entrega de SRUs
e a definição de diretrizes para orientar o desenvolvimento destes serviços.
O Quadro 1.5 apresenta a estrutura que organiza este trabalho.

Capítulo

Título

1

Introdução

2

Objetivo

3

Referencial teórico

4

Metodologia de pesquisa

5

Descrição dos casos

6

Análise e discussão dos
resultados

7

Conclusões
Anexos

QUADRO 1.5 – Estrutura da tese
Fonte: Elaborado pelo autor

Objetivo
Proporcionar uma visão geral do trabalho.
Explicitar os objetivos geral e específico e delimitar qual é o objeto de
estudo da tese.
Desenvolver revisão bibliográfica sobre SRU.
Buscar na literatura conceitos e proposições que ajudem a definir as
características de um sistema de monitoramento e controle voltado
para o relacionamento com os clientes e delinear táticas que
favoreçam a maior participação e envolvimento dos clientes nas
atividades executadas por eles.
Discutir as diferentes dimensões de desempenho existentes em
serviços e buscar na literatura argumentações que ajudem a justificar
a escolha de algumas delas.
Expor e justificar o método de pesquisa adotado no trabalho.
Apresentar relato dos estudos de caso conduzidos em SRUs.
Apresentar análise e considerações a respeito dos casos e
respectivos dados.
Explicitar as principais conclusões alcançadas, levando-se em
consideração os objetivos do trabalho e as proposições formuladas.
Sugerir recomendações para futuras pesquisas.
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2 OBJETIVO

2.1 O TEMA E SEU OBJETO DE ESTUDO

Uma vez definido o problema que a tese pretende analisar, pode-se traçar o
objetivo inicial desta pesquisa. A tese objetiva auxiliar as empresas de SRU que
processam pessoas, discutindo e esclarecendo como a adoção de um sistema de
monitoramento e controle e a utilização de táticas que estimulam o envolvimento e a
participação dos seus clientes podem contribuir para que elas obtenham um melhor
desempenho.
Todavia, tal objetivo é demasiadamente extenso para uma tese de doutorado.
Em virtude disso, é preciso torná-lo mais específico. Dessa forma, esta seção
apresenta as delimitações consideradas para a configuração do objeto do presente
estudo.
Duas grandes delimitações foram realizadas: a primeira refere-se à natureza
do serviço que será pesquisado; a segunda, ao grau de consolidação do serviço no
mercado.
Com relação à primeira delimitação, foram assumidos três recortes em termos
de volume de processamento, natureza do output e tipo de serviço:
a) volume de processamento: o trabalho não se propõe a contemplar os
serviços considerados profissionais. Este recorte foi realizado na medida em que tais
serviços caracterizam-se por um volume de processamento baixo e grande
customização. Por outro lado, no entender de autores como Kellogg e Nie (1995), as
empresas que se enquadram na categoria de lojas de serviços ou serviços de massa
apresentam uma homogeneidade maior em seus pacotes de serviço, o que se torna
mais relevante, nessas últimas, a busca de objetivos típicos de gerenciamento de
operações, como eficiência, eficácia, produtividade e custo. Levando-se, pois, em
conta a importância desses objetivos para os estudos desenvolvidos na área de
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Gestão de Operações da Engenharia de Produção, apenas empresas da categoria
de lojas de serviços ou serviços de massa serão analisadas.
b) natureza do output: a revisão da literatura possibilitou identificar a
existência de vários SRUs. Neste trabalho, serão contemplados somente os SRUs
que processam pessoas.
c) tipo de serviço:

utilizando-se a tipologia proposta por Lovelock e Yip

(1996), o trabalho irá focalizar os serviços que processam as próprias pessoas (“atos
físicos nas próprias pessoas”) e os serviços baseados na informação, cujos objetos
transformados são as mentes das pessoas (atos não-físicos nas mentes). Em ambos
tipos de serviços, os clientes desempenham também o papel de produto do
processo, se considerarmos a classificação proposta por Lengnick-Hall (1996)5.
Como apontado anteriormente, a segunda delimitação refere-se ao grau de
consolidação do serviço no mercado. Pode-se dizer que, de modo geral, esta
delimitação refere-se diretamente ao grau de adequação do serviço fornecido pela
empresa perante o mercado. Quanto maior o seu tempo de existência, maior é a
probabilidade de que o serviço se ajustou às necessidades dos seus clientes, e já é
capaz de atuar em condições adequadas de operação. Além disso, serviços
lançados recentemente no mercado correm o risco de não possibilitarem a
verificação da eficácia dos seus resultados ulteriores almejados. Assim sendo, o
trabalho se restringe a analisar serviços em operação, já existentes há alguns anos
no mercado.
A Figura 2.1 sintetiza as duas grandes delimitações realizadas, com seus
respectivos recortes, para definir o objeto de trabalho.
O desempenho de um serviço pode ser decomposto em vários critérios, que
podem ser mensuradas de diferentes maneiras. Três critérios foram escolhidos
neste trabalho como relevantes para a determinação do desempenho do serviço.
São elas:
— eficácia: pode ser definida pela relação entre resultados obtidos e
previstos (SINK e TUTTLE, 1993). Mede o grau de atingimento dos
resultados ulteriores que foram almejados;
5

Os papéis que o cliente desempenha nos serviços discutidos neste trabalho serão detalhados na
seção 3.3.
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— taxa de retenção de clientes: está relacionada com a capacidade de uma
empresa satisfazer o cliente e assim retê-lo;
— freqüência: está diretamente relacionada à adesão e à participação do
cliente nas atividades que fazem parte do processo de entrega do
serviço. Tanto a freqüência quanto a taxa de retenção de clientes são
extremamente relevantes, na medida em que dependem do envolvimento

Primeira delimitação relacionada à
natureza do serviço a ser pesquisado

Porte da Operação (Volume de Processamento)
- Lojas de Serviços e Serviços de Massa

1° recorte

Segunda delimitação
relacionada ao grau de
consolidação do serviço

Definição do objeto de pesquisa na tese

e da participação do cliente no processo de entrega do serviço.

Natureza do Output
-Serviços de Resultados Ulteriores (SRU)
2° recorte
Tipo de Serviço
- Atos físicos nas próprias pessoas e

atos não físicos nas mentes

3° recorte

Serviços em
operação, já
existentes há alguns
anos no mercado
4° recorte

FIGURA 2.1 – Delimitações realizadas e seus respectivos recortes
Fonte: Pesquisa do autor (2007).

A revisão bibliográfica realizada e uma pesquisa de campo preliminar
evidenciaram que esses serviços necessitam de um sistema de monitoramento e
controle voltado para o relacionamento com os clientes no processo de entrega do
serviço. Do mesmo modo, indicaram a importância da promoção um conjunto de
táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes.6

6

As características do sistema de monitoramento e as táticas que estimulam o envolvimento e a
participação dos clientes são descritas na seção 3.5.
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2.2 OBJETIVO GERAL DA TESE

Face às delimitações e considerações expostas anteriormente, pode-se
definir, de modo mais preciso, o objetivo desta tese como segue: gerar novos
conhecimentos para o desenvolvimento da gestão de operações em empresas de
SRU que processam pessoas, classificadas como loja de serviços ou serviços de
massa. Para tanto, o presente trabalho se propõe a discutir e elucidar como um
sistema de monitoramento e controle voltado para o relacionamento com os clientes,
e como a adoção de táticas que estimulam o envolvimento e a participação do seu
público, podem contribuir para que as empresas de SRU obtenham níveis
satisfatórios de eficácia e retenção da clientela.

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A partir do objetivo geral, são estabelecidos a seguir os objetivos específicos
que nortearão o desenvolvimento do trabalho:
I – ao verificar as implicações de pesquisa no campo, o trabalho visa identificar
quais meios (estrutura organizacional, práticas, ferramentas, metodologias,
recursos

tecnológicos)

são

adotados

pelas

organizações

para

o

monitoramento do serviço;
II – o trabalho visa ainda contribuir para a adequada implementação de SRUs,
na medida em que identifica diretrizes gerenciais para a realização das
atividades operacionais destes serviços. Por conseguinte, essas diretrizes
podem ser consideradas pelos gestores como uma referência para a
tomada de ações que visem ao melhoramento daquelas atividades;
III – também visa contribuir para um melhor entendimento de como objetivos
operacionais

conflitantes

administrados em SRU;

como

eficiência

e

eficácia

podem

ser

24

IV – a busca do objetivo geral deste trabalho requer o desenvolvimento de
métodos para avaliar o grau de aplicação de um sistema de monitoramento
e controle e o grau de adoção de táticas que estimulam o envolvimento e a
participação dos clientes. A elaboração destes métodos pode contribuir
para uma melhor análise e avaliação de SRUs.

2.4 QUESTÕES DE PESQUISA E PROPOSIÇÕES A SEREM VERIFICADAS

A partir do objetivo geral proposto, três questões de pesquisa mais
específicas são desdobradas para direcionar o desenvolvimento da pesquisa. A
primeira questão é: a implementação de um sistema de monitoramento e controle
voltado para o relacionamento com seus clientes possibilita que as empresas de
SRU, que processam pessoas, obtenham níveis satisfatórios de eficácia? A segunda
questão é: a adoção de táticas que favorecem maior participação e envolvimento
dos clientes nas atividades executadas possibilita que as empresas de SRU, que
processam pessoas, obtenham níveis satisfatórios de eficácia? Finalmente, a
terceira questão a ser respondida pela tese é: em empresas de SRU que processam
pessoas, a capacidade do sistema de monitoramento existente em realizar ajustes e
correções no processo de entrega do serviço influencia positivamente a retenção de
clientes?
O desdobramento destas três questões a serem investigadas pelo trabalho
implica na formulação de três proposições de pesquisa, as quais são definidas a
seguir:
—

Primeira Proposição (P1): A obtenção de níveis satisfatórios de eficácia
em empresas de SRU que processam pessoas é suportada pela
implementação de um sistema de monitoramento e controle voltado para o
relacionamento da organização com seu público.

—

Segunda Proposição (P2): A obtenção de níveis satisfatórios de eficácia
em empresas de SRU que processam pessoas é suportada pela adoção
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de táticas que favoreçam maior participação e envolvimento dos clientes
nas atividades.
—

Terceira Proposição (P3): A retenção de clientes em empresas de SRU
que processam pessoas é influenciada pela capacidade do sistema de
monitoramento existente em realizar ajustes e correções em seu processo
de entrega do serviço.
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3 REFERENCIAL TEÓRICO
Este capítulo analisa vários assuntos relacionados aos objetivos propostos, a
partir de uma revisão da literatura.
Inicialmente, procura-se entender e definir o que é um serviço, mas a
bibliografia consultada mostra que não é possível estabelecer uma única definição,
na medida em que as principais características diferenciadoras dos serviços como
intangibilidade, variabilidade, simultaneidade e não-estocabilidade nem sempre
podem ser observadas em alguns serviços. Posteriormente, várias classificações
são apresentadas. Constatou-se que nenhuma delas identifica de modo genérico os
SRUs. Em seguida, as principais características dos SRUs são retratadas à luz dos
diferentes papéis que o cliente realiza durante o processo de entrega. Faz-se uma
breve discussão sobre a medição de desempenho em serviço. Apresentam-se o
conceito de trade-off e alguns modelos de medição de desempenho. Finalmente,
considerando o referencial teórico e o objetivo da tese, é definida a estrutura
conceitual que será utilizada na pesquisa.

3.1 CONCEITUALIZANDO SERVIÇOS

Apesar da existência de vários trabalhos sobre serviços, ainda não existe um
consenso sobre sua definição. Na acepção de Grönroos (2003, p. 65), o serviço
pode ser entendido como:
[...] “um processo, consistindo em uma série de atividades mais ou menos
intangíveis que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem
nas interações entre o cliente e os funcionários de serviço e/ou [entre o
cliente e os] recursos ou bens físicos e/ou [entre o cliente e os] sistemas do
fornecedor de serviços e que são fornecidas como soluções para problemas
do cliente”.

Este autor ainda salienta que várias definições de serviços podem ser
levantadas e, muitas delas, incluem somente aqueles prestados pelas chamadas
“empresas de serviços”.

27

Gadrey (2000), em face da diversidade de conceitos sobre serviços, se
propôs a elaborar uma única definição diferenciadora, capaz de abranger todos os
tipos de serviços existentes. Apesar de ter construído uma proposta de definição, ele
reconhece que não foi possível cumprir seus objetivos iniciais.
Em um trabalho relativamente recente, Edvardsson; Gustafsson e Roos
(2005) coletaram as visões de 11 especialistas em serviços sobre a definição que
julgavam melhor capturar o que se pode considerar como a essência dos serviços.
No Quadro 3.1, as distintas respostas que foram obtidas são enumeradas.
Uma breve análise do Quadro 3.1 confirma a visão de Grönroos (2004) de
que inexiste um consenso sobre o que é serviço. Observa-se também que as
definições estão em um nível abstrato e podem ser operacionalizadas e
interpretadas de modos diferentes. Acredita-se que elas se situam neste nível para
que possam lidar com a diversidade que caracteriza os variados tipos de serviço.
Edvardsson; Gustafsson e Roos (2005) separam estas definições em dois
grupos: o primeiro grupo aborda os serviços como atividades que são objeto de
troca, enquanto no segundo grupo o serviço é colocado sob a perspectiva de criação
de valor.
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Especialista de
serviço
Especialista 1
Especialista 2
Especialista 3

Especialista 4

Especialista 5
Especialista 6

Especialista 7
Especialista 8
Especialista 9

Especialista 10
Especialista 11

Resposta dada
“Serviço” significa itens diversos em diferentes contextos. Na perspectiva do cliente, o “serviço” é
a combinação da experiência do cliente e sua percepção sobre o resultado obtido.
Eu não penso que achando uma definição de uma ou duas linhas faça sentido. No meu modo de
ver: "Bens são coisas, serviços são atividades. Bens desempenham serviços e serviços
desempenham serviços".
Em minha opinião qualquer definição do que é serviço será problemática. “Um serviço é um
processo queconsiste de uma série de atividades mais ou menos tangíveis que normalmente, mas
não necessariamente sempre, ocorrem através de interações entre o cliente e o empregado do
serviço e/ou os recursos físicos, ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviço, no qual são
fornecidos como soluções para os clientes".
Num contexto comercial, minha definição talvez seja: “Serviço é suporte ao processo de alguém,
então um dado valor é criado nesse processo para esta pessoa (organização)”. Ista é a definição de
serviço na perspectiva que penso que devia ser vista, considerando que a primeira definição é uma
definição de serviço como uma atividade. Na literatura, os serviços são sempre definidos como
uma atividade.
Deveríamos discutir serviço em vez de serviços. O termo “serviços” é muito limitante porque
implica em sua dimensão de setor. Atualmente, o serviço está encampando tudo, e os bens físicos
são apenas partes dele. Minha definição de serviço poderia ser “satisfação das necessidades e
desejos do cliente."
Eu gosto da definição anterior dada por Rathmell (1966) : “Um serviço é uma ação, um ato, um
esforço”. Eu nunca apreciei debates acerca das melhores maneiras de se definir alguma coisa.
Os serviços são atividades econômicas oferecidas por uma parte à outra, comumente empregando
um tempo definido para obter os resultados desejados pelos próprios receptores do serviço ou em
objetos ou outros recursos nos quais os compradores do serviço têm responsabilidade. Os clientes
de serviço esperam obter valor do acesso ao trabalho, habilidades profissionais, instalações, redes,
sistemas, e equipamentos oferecidos, mas usualmente não tomam propriedade de quaisquer dos
elementos físicos envolvidos.
Ações, processos e atos. Isto foi atribuído por muitos autores, então eu não estou certo de onde
vem. É simples e inclui todos os serviços.
A essência de serviço é a experiência criada aos clientes quando estes travam contato com uma
empresa provedora, um time, e/ou um indivíduo. A experiência tem dois componentes
importantes: a qualidade central (comida, roupa) e a qualidade da entrega.
Eu definiria serviços como “processos, atos e ações que refletem e resultam da transformação de
recursos da empresa (diferente de produtos físicos) em valor-adicionado ou benefícios para os
clientes externos e internos da empresa”. A origem desta definição é Vargo e Lusch (2004, p.2)
que definem serviços como “a aplicação de competências especializadas (conhecimento e
habilidades) através de ações, processos, e atos para o benefício de outra entidade ou à própria
entidade”.
Um serviço, em essência, é um ato significativo que fornece um benefício. Pode ser executado para
um cliente ou por um cliente. Diferentemente do que ocorre com bens, serviços são usados, mas
não possuídos pelo cliente.
“Os serviços são ações, processos e atos” (ver Zeithaml e Bitner, 2003). Eu gosto desta definição
porque é ampla e engloba organizações sem fins lucrativos e industriais.

QUADRO 3.1 − As diferentes definições de serviço
Fonte : Tabela II de Edvardsson; Gustafsson e Roos (2005)
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Uma outra maneira de compreender o que vem a ser um serviço é analisar as
características que o diferenciam de um bem tangível.
Com o propósito de responder quais seriam as características diferenciadoras
das organizações de serviços, Normann (1993) analisou comparativamente as
indústrias de manufatura e serviço. Esta análise é apresentada pelo Quadro 3.2.
Indústrias Manufatureiras
Geralmente o produto é concreto.
A posse é transferida quando uma compra é efetuada.

Indústrias de Serviços
O serviço é intangível.
Geralmente a posse não é transferida.

O produto pode ser revendido.

O produto não pode ser revendido.

O produto pode ser demonstrado.
O produto pode ser estocado por vendedores e
compradores.
O consumo depende da produção.
Produção, venda e consumo são feitos em locais
diferentes.
A produção é realizada pelo fabricante.

O produto não pode ser demonstrado com eficácia.
O serviço não pode ser estocado.

O produto pode ser exportado.

O serviço não pode ser exportado, mas o sistema de
prestação de serviços pode.

Produção e consumo geralmente coincidem.
Produção, consumo e, frequentemente, a venda são
feitos no mesmo local.
O comprador/cliente participa diretamente da
produção.
É possível contato indireto entre o fabricante e cliente. Na maioria dos casos, o contato direto é necessário.

QUADRO 3.2 - As diferenças entre manufatura e serviço
Fonte : Tabela 1.2 de Normann (1993)

De modo um pouco mais abrangente, Nóbrega (1997) lista várias diferenças
entre manufatura e serviço reportadas na literatura, as quais são apresentadas no
Quadro 3.3.
De um modo mais específico, Edgett e Parkinson (1993), Kotler (2001) e
Lovelock e Gummesson (2005) apontam quatro características fundamentais que
distinguem serviços de bens:
— intangibilidade;
— inseparabilidade ou simultaneidade;
— heterogeneidade ou variabilidade;
— perecibilidade ou não-estocabilidade.
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Manufatura
Tangibilidade
Há transferência de posse.
O produto pode ser revendido.
O produto pode ser demonstrado.
O produto pode ser estocado.
Produção antecipada - separabilidade.
O produto pode ser transportado.
Produção, venda e consumo podem ser feitos
em locais diferentes.
Contato indireto com o cliente.
Impessoal — homogeneidade.
Não há participação do cliente no processo.
Tecnocrático
Estabilidade
Capital intensivo
Centralizado
Massificado
Muita supervisão
Necessário pouco julgamento pessoal.
Tempo de resposta longo.
Projeto do produto visa ao cliente. Projeto do
processo visa ao fornecedor.
Facilmente padronizável.
Valor principal produzido em fábricas.
Habilidades técnicas.
Distinção clara entre as funções marketing e
produção.

Serviço
Intangibilidade
Não há transferência de posse.
O serviço não pode ser revendido.
O serviço não pode ser demonstrado.
O serviço não pode ser estocado.
Produção simultânea - inseparabilidade.
O serviço não pode ser transportado (os
"produtores" sim).
Produção, venda e consumo freqüentemente no
mesmo local.
Contato direto com o cliente.
Pessoal — heterogeneidade.
O cliente participa do processo.
Humanístico
Volatilidade
Trabalho intensivo
Descentralizado
Customizado
Pouca supervisão
Necessário muito julgamento pessoal.
Tempo de resposta curto.
Ambos visam ao cliente.
Padronização complexa.
Valor principal produzido em interações entre
comprador e fornecedor.
Habilidades para interagir com público.
Superposição entre as funções marketing e
produção.

QUADRO 3.3 − As diferenças clássicas entre manufatura e serviço
Fonte : Quadro 2 de Nóbrega (1997)

Lovelock e Gummesson (2005) e Corrêa e Caon (2002) realizaram uma
análise crítica destas características nos diferentes tipos de serviços e concluíram
que as mesmas não se fazem presentes em todos os tipos de serviços. O Quadro
3.4 indica a presença parcial dessas características nos serviços, à luz da visão de
serviços como processo de transformação, relatada no Capítulo 1.
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Tipo de serviço Atos físicos nas

próprias pessoas

Atos físicos nos Atos não físicos
objetos físicos das nas mentes das
pessoas
pessoas

Processamento de
informações

Intangibilidade

Parcialmente certo a execução pode ser
efêmera, mas a
experiência pode ser
altamente tangível e
até resultar em uma
mudança física.

Parcialmente certo - Sim
a execução pode ser
efêmera mas pode
transformar
fisicamente os
objetos do cliente
em modos tangíveis.

Sim

Heterogeneidade ou
variabilidade

Sim freqüentemente de
difícil padronização,
por causa do
trabalho e do
envolvimento direto
do cliente.

Existem numerosas
exceções em que
ocorre a
padronização das
atividades.

Existem numerosas
exceções em que
ocorre a
padronização das
atividades.

Inseparabilidade ou
simultaneidade

Sim

Não - o cliente
Apenas quando a
usualmente não está execução for
presente durante a oferecida ao vivo.
produção.

Muitas exceções –
os clientes podem
estar ausentes
durante a produção.

Perecibilidade ou nãoestocabilidade

Sim

Sim

Existem numerosas
exceções - a
execução pode ser
estocada na forma
impressa ou
eletrônica.

Características

Existem numerosas
exceções em que
ocorre a
padronização das
atividades.

Existem numerosas
exceções - a
execução pode ser
estocada na forma
impressa ou
eletrônica.

QUADRO 3.4 – A aplicabilidade das características diferenciadoras dos serviços em diferentes tipos
de serviços
Fonte : Baseado na Tabela 2 de Lovelock e Gummesson (2005)

Como sugerido pelos trabalhos de Lovelock e Gummesson (2005) e Corrêa e
Caon (2002), apesar da existência de várias propostas de definição das
características diferenciadoras entre serviços e bens ou entre indústria de serviços e
indústria manufatureira, constata-se que ainda não se conseguiu estabelecer
características diferenciadoras que possam ser observadas em todos os tipos de
serviços.

32

3.2 TIPOLOGIAS DE SERVIÇOS

Uma tipologia ou classificação dos serviços auxilia sua administração, ao
identificar problemas e características que são comuns a cada grupo. Portanto, ao
agrupar diferentes empresas por características comuns, o administrador de serviço
poderá aplicar os mesmos conceitos a essas organizações.
Cook; Goh e Chung (1999) analisaram as mais diversas classificações de
serviços e identificaram alguns padrões:
— algumas classificações revelam uma visão mais macro (tipicamente as
classificações realizadas por economistas) enquanto outras revelam uma
visão mais micro (tipicamente as classificações oriundas das áreas de
operações e marketing de serviços);
— algumas classificações são orientadas para o mercado enquanto outras
são orientadas para a operação. As primeiras normalmente são oriundas
do marketing de serviços e as últimas são oriundas da área de operações
de serviços.
Baseando-se no trabalho de Cook; Goh e Chung (1999), serão apresentadas,
primeiramente, as classificações de serviços com a visão macro e, posteriormente,
com a visão micro.

3.2.1 Classificações de serviços na visão macro

Kon (2004) desenvolveu uma extensa análise das diferentes classificações
existentes nos serviços, exposta nos Quadros 3.5 e 3.9.
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Classificação baseada na produção de
acordo com Fisher-Clark (1935/40)
Classificação baseada na produção de
acordo com Sabolo (1975)

Classificação baseada na produção de
acordo com Fuchs (1968)
Classificação baseada na produção de
acordo com o Banco Mundial (1980)

Classificação baseada na função de
acordo com Foot e Hatt (1953)
Classificação baseada na função de
acordo com a ONU (1968)

Classificação baseada na função de
acordo com Katouzian (1970)
Classificação baseada na função de
acordo com Browning e Singleman
(1975)

Primário (agricultura e mineração)
Secundário (manufatura)
Terciário
Primário: agricultura, criação de gado e pesca.
Não-primário: Transporte, mineração e manufatura (alto uso de capital e
qualificações); Comércio (baixo uso de capital e qualificações); Financeiros
(alto uso de qualificações, baixo uso de capital)
Agricultura
Indústria (mineração, manufatura, transportes, utilidades)
Serviços (comércio, empresariais, governo)
Primário (agricultura e mineração)
Secundário (manufatura, mineração, construção de serviços de utilidade
pública compostos por serviços públicos de distribuição de gás, eletricidade
e água)
Terciário
Terciário (restaurante, hotéis, reparação e manutenção, lavanderia)
Quaternário (transporte, comunicação, comércio, financeiro)
Quinário (saúde, educação, recreação)
Comércio, alojamento e alimentação
Transporte e comunicação
Atividades financeiras, bens imóveis e serviços às empresas
Serviços comunitários, sociais e pessoais
Serviços complementares (financeiro, transporte, comércio)
Serviços novos (saúde, educação, entretenimento)
Serviços antigos (domésticos)
Serviços distributivos (transporte, comunicação, comércio atacadista e
varejista)
Serviços às empresas (financeiros, imobiliários, legais, de contabilidade,
engenharia e outros profissionais)
Serviços sociais (saúde, educação, defesa, correio, governo e outros sociais)

Serviços pessoais (domésticos, hotéis, restaurantes, lazer, reparação e
outros pessoais)
Classificação de acordo com o
Transporte, comunicação e utilidades públicas
Departamento de Comércio dos Estados Comércio varejista e atacadista
Unidos (U.S. Census Bureau) (1984) Financeiros, seguros e imobiliários
Serviços pessoais e às empresas
Classificação de acordo com Singer
Serviços às empresas
De consumo coletivo
(1981)
De consumo individual

QUADRO 3.5 – Diferentes classificações de serviços
Fonte : Baseado no Quadro 2.1 de Kon (2004)
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Classe 1: O produto do sistema é consumido simultaneamente com sua produção, como no caso de tratamento
médico, cabeleireiro, cinema, entre outros.
Classe 2: O produto do sistema é a informação ou energia que pode ser estocada em algum equipamento para
uso posterior, como no caso de uma firma de assessoria que estoca resultados de pesquisas em arquivos ou
disquetes de computador e os vende em outro período, ou ainda uma empresa de distribuição de gás
engarrafado.
Classe 3: A produção do sistema fornece atividades de apoio que facilitam a atividade de uma outra empresa ou
família, como no caso da decoração de interiores, atividades financeiras, consultoria, transportes e
comunicações, entre outras. Na maior parte das vezes, a definição das atividades de serviços é formulada como
complementação das atividades econômicas de um sistema produtivo, como o que não constou nas atividades
que não compõem os setores de manufatura, extração vegetal e mineral e o setor primário.

QUADRO 3.6 – Definição de Murdock das classes de serviços
Fonte : Baseado no Quadro 2.3 de Kon (2004)

Serviços envolvidos na produção de bens: Serviços que têm um produto material. Eles incluem trabalhadores
diretamente envolvidos na produção de bens, isto é, fora da linha de produção da indústria manufatureira, bem
como os fornecedores de serviços às empresas, por exemplo, de administração, de atividades pré-produção,
como pesquisa, planejamento, consultoria etc., e de pós-produção, como de reparação e manutenção.
Serviços envolvidos na circulação de bens: Transferência de bens, trabalho, dinheiro e informação, como
serviços financeiros, de transportes, comunicações, telecomunicações, distribuição atacadista, comércio varejista
e serviços relacionados à propriedade.
Serviços de trabalho: Processos de trabalho completos que não produzem um produto físico. Incluem várias
formas de serviços de aconselhamento cujo produto é intangível, como serviços médicos, legais e outras formas
de aconselhamento profissional; abrangem ainda funcionários de vendas presentes em apresentações de teatro
e concertos, em serviço doméstico e em ensino.
Serviços do Estado: Atividades do governo central e local.

QUADRO 3.7 – Tipologia de Walker sobre as funções de serviços
Fonte : Baseado no Quadro 2.4 de Kon (2004)

Serviços de processamento de informações: Pesquisa e desenvolvimento de produto/processo. Marketing,
vendas, publicidade, pesquisa de mercado, fotografia e mídia. Engenharia (civil, mecânica, química, elétrica etc.)
e desenho arquitetônico. Serviços de computação, consultoria de gerenciamento, administração. Planejamento
financeiro, contabilidade, gerenciamento de investimentos, auditoria, instituições bancárias e financeiras.
Seguros. Legais. Treinamento e educação do pessoal e relações industriais, compras, serviços de escritórios.
Agentes de administração de propriedades e imóveis.
Serviços relacionados a bens: Distribuição e armazenagem de bens, atacadistas, eliminação de restos
industriais, administração de transportes. Instalação, manutenção e reparação de equipamentos (incluindo
veículos), redes de comunicações e utilidades públicas. Manutenção de edifícios e da infra-estrutura.
Serviços de apoio ao pessoal: Serviços de saúde, limpeza, domésticos, segurança, seguros, acomodação e
transporte pessoal.

QUADRO 3.8 – Classificação de Marshall sobre serviços às empresas
Fonte : Baseado no Quadro 2.5 de Kon (2004)
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Função
Manufatura
(processamento de
matérias-primas)

Circulação (papel
intermediário no fluxo
físico de pessoas, bem
como nos fluxos de
informações,
comunicações e
financeiros)
Distribuição
(fornecimento de bens e
serviços diretamente a
consumidores finais)
Regulação (assegura a
operação fluente global
do sistema produtivo e
sua manutenção,
modificação e
monitoramento)

Composição
− uso de recursos naturais: agricultura, horticultura, silvicultura, pesca,
fornecimento de eletricidade, água e gás, mineração.
− processamento de recursos naturais e manufatura de bens: produtos
alimentícios, bebidas, fumo, têxteis, vestuário, madeira e mobiliário,
papel, artes gráficas, couros, calçados, químicos, plásticos, borracha,
produtos minerais não-metálicos, metalurgia, máquinas e veículos.
materiais elétricos e eletrônicos, e outras indústrias manufatureiras.
− construção e engenharia civil.

−
−
−

−

−
−

−

fluxos físicos, fluxos de pessoas: comércio atacadista, corretagem,
transportes.
fluxos de comunicação e informação: transmissão da informação,
processamento da informação.
fluxos financeiros: bancários, seguros, companhias financeiras.
saúde, educação, comércio varejista, hotéis e restaurantes, reparação
de itens de consumo e veículos, serviços pessoais, serviços de
cultura, esportes e lazer, serviços domésticos.
administração pública: federal, estadual, municipal.
organizações privadas: de previdência social, religiosas, sociais e
culturais, serviços comunitários e grupos de interesses comuns,
administração de serviços rodoviários e de saneamento.
organizações diplomáticas internacionais.

QUADRO 3.9 – Classificação de serviços segundo funções
Fonte : Baseado na Quadro 2.8 de Kon (2004)
Serviços de consumo: São aqueles prestados diretamente ao consumidor final. Nesta categoria,
subdividem-se em:
− de conveniência - quando o consumidor não quer perder tempo em procurar a empresa.
É o caso de tinturarias, sapatarias e empresas de pequenos consertos;
− de escolha - caracteriza-se quando alguns serviços têm custos diferenciados de acordo
com a qualidade e o tipo de serviços prestados, prestígio da empresa, etc. São prestados
por bancos, seguradoras, empresas de pesquisas, etc.;
− de especialidade - são altamente técnicos e especializados. São prestados por
especialistas como médicos, advogados, técnicos, etc.
Serviços industriais: São aqueles prestados a organizações industriais, comerciais ou institucionais.
Nesta categoria, subdividem-se em:
− de equipamentos - relacionados com instalação, montagem de equipamentos ou
manutenção;
− de facilidade - serviços financeiros, de seguros, etc., que facilitam as operações da
empresa;
− de consultoria/orientação - são os que auxiliam nas tomadas de decisão e incluem
serviços de consultoria, pesquisa e educação.
QUADRO 3.10 – Classificação de serviços considerando o esforço do consumidor para sua obtenção
Fonte : Las Casas (1991)
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3.2.2 Classificações de serviços na visão micro

Um dos primeiros trabalhos sobre tipologia de serviço foi realizado por Chase
(1978). Ele propõe classificar os diferentes serviços utilizando-se a variável grau de
contato do cliente com o sistema. Essa dimensão baseia-se no tempo de contato do
primeiro com o segundo. Mais especificamente, refere-se ao percentual de período
que o cliente permanece em contato com o sistema sobre o prazo total necessário
para realizar esse processo. Os sistemas podem ser classificados como serviços
puros (alto contato), mistos (médio contato) ou quase manufatura (baixo contato).
Considerando esta variável, Chase (1978) define as principais características que
devem ser consideradas para se desenvolver um serviço. O Quadro 3.11 ilustra as
principais implicações para o design de operações de serviços conforme o grau de
contato (baixo ou alto) do cliente com o sistema.
Considerações de
design
Localização da
instalação
Leiaute da instalação

Design dos elementos
tangíveis do serviço
Design do processo
Programação
Planejamento da
produção
Habilidades dos
trabalhadores
Controle da qualidade
Padrões de prazos
Salários

Operações de alto contato

Operações de baixo contato

As operações devem estar próximas do cliente.

As operações podem estar próximas dos
fornecedores, dos transportadores ou da mão-deobra.

A instalação deve se ajustar às necessidades e
expectativas físicas e psicológicas dos clientes.
O ambiente, assim como as características físicas
dos tangíveis, definem a natureza do serviço.
Os estágios do processo de produção têm efeito
imediato e direto sobre o cliente.
O cliente faz parte do programa de produção e deve
ser acomodado.
Os pedidos não podem ser estocados quando a
demanda supera a capacidade de produção, pois
essa prática pode levar à perda do negócio.
A mão-de-obra direta compõe uma parte importante
do serviço do produto, devendo ser capaz de interagir
satisfatoriamente com o público.
Os padrões de qualidade estão nas percepções do
observador e, assim, são variáveis.
O tempo do serviço depende da necessidade dos
clientes; por isso, não se consegue manter um padrão
rígido de prazos.
A produção variável requer um sistema salarial com
base no tempo.

Planejamento da
capacidade

Para evitar perdas nas vendas, a capacidade deve
ser fixada de acordo com os picos de demanda.

Previsão

As previsões são de curto prazo e orientadas pelo
tempo.

A instalação deve racionalizar a produção.
O cliente não está presente no ambiente do serviço.
O cliente não se envolve na maioria das etapas do
processo.
O cliente está preocupado principalmente com as
datas de finalização.
É possível estocar os pedidos.
A mão-de-obra direta precisa apenas ter habilidades
técnicas.
Os padrões de qualidade geralmente são
mensuráveis e, então, podem ser especificados.
O trabalho é desenvolvido com substitutos dos
clientes (por exemplo, documentos), e os padrões de
prazos podem ser estabelecidos.
A produção “fixa” permite um sistema salarial com
base na produção.
A possibilidade de estocar a produção torna possível
estipular a capacidade de acordo com um
determinado nível médio de demanda.
As previsões são de longo prazo e orientadas pela
produção.

QUADRO 3.11 – Classificação de serviços proposta por Chase (1978)
Fonte : Baseado na Tabela II de Chase (1978)
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Lovelock (1983) desenvolveu cinco diferentes classificações de serviços, as
quais possibilitam obter insights estratégicos, ajudando o gestor a sair da lógica
industrialista, fortemente presente na teoria sobre gestão de operações. As
classificações propostas são descritas a seguir:
a) Natureza do ato do serviço: Analisa os diferentes tipos de serviço sob a
ótica de processos. Consideram-se duas dimensões: quem ou o que é
beneficiário direto do serviço e sua natureza tangível (Figura 3.1).

Beneficiário direto do serviço

Natureza do ato de prestação de serviços

Pessoas

Serviços dirigidos ao corpo:
- Saúde
- Transporte de passageiros
Atos tangíveis
- Salões de beleza
- Restaurantes

Atos
intangíveis

Serviços dirigidos à mente:
- Educação
- Radiofusão
- Serviços de informações
- Teatros
- Museus

Objetos

Serviços dirigidos a produtos e outros bens
físicos:
- Transporte de carga
- Reparo e manutenção
- Lavanderia e lavagem a seco
- Cuidados veterinários
Serviços dirigidos a ativos intangíveis:
- Bancos
- Serviços legais
- Contabilidade
- Valores mobiliários
- Seguros

FIGURA 3.1 – Entendendo a natureza do serviço prestado
Fonte : Baseada na Figura 1 de Lovelock (1983)

b) Relacionamento com os clientes: Avalia os diferentes serviços em relação
a sua capacidade de construir relacionamentos de longo prazo com o cliente.
Consideram-se duas dimensões: natureza do serviço prestado − se contínua
ou por meio de transações não-contínuas − e o tipo de relacionamento entre a
organização e seus clientes (Figura 3.2).
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Tipo de relacionamento entre a organização de serviço e seus clientes

Natureza da prestação do serviço

Relacionamento de Filiação

Prestação
contínua do
serviço

Telefone fixo residencial
TV a Cabo
Serviços bancários
Fornecimento de gás encanado

Seguros

Relacionamento Não-formal

Estação de rádio
Proteção policial
Iluminação de vias públicas

Aluguel de automóveis
Viagens com vale-transporte
Serviço de correios
Transações Entradas para uma série de espetáculos de
Pedágio nas estradas
não contínuas teatro
Cinema
Reparo com garantia
Restaurante

FIGURA 3.2 – Relacionamento com os clientes
Fonte : Baseada na Figura 2 de Lovelock (1983)

c) Personalização e julgamento: Indica como os serviços são criados à
medida que são consumidos. Como o cliente é freqüentemente participante
do processo, existe a oportunidade de adaptá-lo às suas necessidades.
Consideram-se duas dimensões: o grau em que o serviço permite a
personalização e o grau com que o prestador de serviço pode modificar a
natureza do serviço prestado (Figura 3.3).
Até que ponto as características do serviço são customizadas

Até que ponto o prestador de serviço com
interação com o cliente exerce seu arbítrio
ao atender as necessidades individuais do
cliente

Alto

Alto

Baixo

Cirurgia
Serviço de táxi
Restaurante refinado

Serviço telefônico
Cafeterias

Baixo

Educação (turmas grandes)
Programas de prevenção em saúde

Transporte público
Cinemas
Esportes para espectadores
Serviços institucionais de alimentação

FIGURA 3.3 – Personalização e julgamento na prestação de serviços
Fonte : Baseada na Figura 3 de Lovelock (1983)
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d) Natureza da demanda e fornecimento: Analisa os serviços levando em
consideração sua perecibilidade, que remete ao desafio gerencial da gestão
da capacidade em sistemas de serviços. Duas variáveis são analisadas: grau
de restrição do fornecimento e a faixa de flutuação da demanda (Figura 3.4).
Extensão das flutuações de demanda com o tempo

Extensão da restrição de fornecimento

Ampla
A demanda de
pico
normalmente
pode ser
atendida sem
um atraso
importante

Eletricidade
Telefone
Unidade de maternidade de um hospital
Emergências policiais

A demanda de Preparação dos impostos
pico
Transporte de passageiros
regularmente Hotéis e motéis
excede a
capacidade

Estreita

Seguro
Serviços jurídicos
Bancos
Lavanderia e lavagem a seco

Restaurante fast-food
Cinema
Posto de gasolina

FIGURA 3.4 – Natureza da demanda e fornecimento
Fonte : Baseada na Figura 4 de Lovelock (1983)

e) Método de atendimento em serviços: Leva em consideração a necessidade
de interação física entre o cliente e a empresa, e a existência ou não de
múltiplas localizações. Duas variáveis são utilizadas: natureza da interação
entre o cliente e a organização de serviços, e disponibilidade de pontos de
serviço (Figura 3.5).
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Disponibilidade de locais de prestação de serviços

Natureza da interação entre o cliente e a empresa

Estabelecimento único

Cliente vai à
empresa

Teatro
Barbearia

Empresa vai ao Pintura de casa
cliente
Jardinagem

Transações
impessoais

Estação de TV Local

Estabelecimentos múltiplos

Serviço de ônibus
Cadeia de fast-food

Entrega pelo correio
Assistência em estradas

Rede de teledifusão
Companhia telefônica

FIGURA 3.5 – Método de atendimento em serviços
Fonte : Baseada na Figura 5 de Lovelock (1983)

Schmenner (1986) propõe classificar os serviços utilizando-se de duas
dimensões: grau de intensidade de mão-de-obra (refere-se à razão do custo da mãode-obra sobre o valor da instalação e equipamentos, desconsiderando o custo de
inventário) e grau de interação e personalização (refere-se ao grau de interação do
cliente com o processo de serviço e ao grau de customização do serviço para o
cliente). A partir dessa classificação, Schmenner (1986) aponta os principais
desafios para a gestão de operações de serviços (Figura 3.6).
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Desafios aos gerentes
(baixa intensidade de mão-de-obra)
• Decisões ligadas ao capital
• Atualização tecnológica
• Administração da demanda para evitar picos e
promover períodos
de pouco movimento
• Programação da entrega de serviços

Desafios aos gerentes
(pouca interação/pouca customização)
• Marketing
• Tornar o serviço "caloroso"
• Atenção ao ambiente físico
• Gerenciamento de hierarquia
relativamente rígida com
necessidade de procedimentos
operacionais padronizados

Fábrica de Serviços (baixa
Loja de Serviços (baixa
intensidade de mão-de-obra/pouca intensidade de mão-de-obra/grande
interação e customização)
interação e customização)

Serviços de Massa (alta
Serviços profissionais (alta
intensidade de mão-de-obra/pouca intensidade de mão-de-obra/grande
interação e customização)
interação e customização)

Desafios aos gerentes
(alta intensidade de mão-de-obra)

Desafios aos gerentes
(grande interação/grande
customização)
• Combate aos aumentos de custo
• Manutenção da qualidade
• Reação à intervenção do
consumidor no processo
• Gerenciamento da melhoria
de qualificação daqueles que
entregam serviços
• Gerenciamento de hierarquia
horizontal com relacionamentos
flexíveis entre subordinado e chefe.
Conquista da lealdade do funcionário

• Recrutamento e seleção
• Treinamento
• Desenvolvimento e controle de métodos
• Administração de beneficios de funcionários
• Programação da força de trabalho
• Controle no caso de localidades geográficas muito
amplas
• Início de atividades de novas unidades
• Gestão do crescimento

FIGURA 3.6 – Classificação de serviços proposta por Schmenner (1986)
Fonte : Baseada na Figura II de Schmenner (1986)

Shostack (1987) sugere que existem duas variáveis-chave para descrever um
processo de serviço: a complexidade do processo e a divergência. A complexidade
refere-se ao número de passos necessários para completar um processo de serviço
e a divergência refere-se ao grau de variação permitido na execução dos passos de
um processo de serviço.
A participação do cliente no processo de prestação de serviço aumenta a
incerteza existente na operação. Pode-se definir incerteza como a diferença entre a
quantidade de informação requerida para realizar tarefas e a efetivamente possuída
pela organização. Larsson e Bowen (1989) observaram que a participação do cliente
no processo de prestação de serviço cria incertezas geradas por duas fontes:
— Diversidade de demanda: refere-se às especificidades das demandas
dos clientes. Quanto maior a diversidade das demandas dos clientes
maior a quantidade de informação não possuída pela organização, antes
do encontro com aqueles. Esta dimensão refere-se à distinção entre
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customização e padronização encontrada na literatura. Representa as
condições ambientais que as organizações enfrentam, para as quais
podem responder com projetos de serviço mais ou menos personalizados.
— Disposição do cliente em participar: refere-se à extensão com que o
cliente tende a ter um papel ativo com seu trabalho ou informação para o
processo de fornecimento do serviço. Quanto mais ações o primeiro tende
a contribuir, maior é a incerteza fornecida porque a organização tem uma
informação incompleta acerca do que ele fará antes do encontro. A
disposição para participar pode ter duas motivações: i) clientes acham
intrinsecamente interessante participar; ii) eles percebem que seu
envolvimento é necessário para garantir a qualidade do serviço. A sua
disposição pode ser restringida por falta de habilidade (em termos de
conhecimento ou condições físicas ou disponibilidade de tempo) ou pelo
desconhecimento do seu papel como co-produtor.
Para Larsson e Bowen (1989), a diversidade da demanda e a disposição do
cliente em participar constituem uma fonte de incerteza para o processo de serviço.
Estas duas variáveis são externas às organizações e implicam em restrições às
quais o projeto de serviço deve se adaptar. Mas a organização pode influenciá-las,
por exemplo, pelo marketing. No que tange ao projeto das operações, este deve
contemplar decisões fundamentais como: i) a divisão do trabalho entre os
funcionários e os clientes; ii) personalização versus padronização das atividades do
serviço. Com base nas variáveis “diversidade da demanda” e “disposição do cliente
em participar”, Larsson e Bowen (1989) propõem uma tipologia sobre as implicações
destas variáveis para o projeto de serviços, conforme ilustra a Figura 3.7.
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FIGURA 3.7 – Implicações das variáveis diversidade da demanda e disposição do
cliente em participar
Fonte : Baseada na Figura 2 de Larsson e Bowen (1989)

O quadrante I refere-se a situações onde existe uma alta disposição do cliente
em participar do processo e há uma baixa diversidade de demanda. Os serviços
“faça você mesmo” se enquadram nesse ponto. São processos de alto volume, baixa
variedade, com atividades corriqueiras e repetitivas, mas com altos níveis de
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envolvimento do cliente. A área de decisão-chave localiza-se em torno do cliente.
Grande carga de trabalho pode ser alocada sob a responsabilidade do cliente se
este tiver habilidades e informações adequadas sobre o seu papel. Espera-se que o
cliente seja mais sensível ao preço, de modo que o baixo valor constitua um
incentivo a sua participação, ou que a motivação ocorra a partir da possibilidade de
se obter um controle maior sobre o serviço. A padronização possibilita uma
independência maior entre o front-office e o back-office.
O quadrante II refere-se às situações em que há alta disposição do cliente em
participar do processo e alta diversidade de demanda. Em razão do vínculo tão
direto entre cliente e o prestador do serviço, a sua eficácia é freqüentemente uma
função da “química” entre os indivíduos envolvidos. A área de decisão-chave está
em torno do cliente e na parceria do pessoal do front-office. Normalmente, o próprio
cliente é processado, o que o motiva a participar ativamente do processo.
O quadrante III refere-se às situações onde há baixa disposição do cliente
em participar do processo e alta diversidade de demanda. Muitos serviços são
adquiridos por mera conveniência, por falta de tempo ou porque são tidos como
“inferiores”. A área de decisão-chave volta-se para os funcionários da empresa. O
pessoal do front-office deve captar as especificações do serviço que será realizado
pelo pessoal do back-office. Algumas vezes, uma única pessoa realiza o papel de
front-office e back-office.
O quadrante IV refere-se às situações nas quais há baixa disposição do
cliente em participar do processo e há uma baixa diversidade de demanda. A área
de decisão-chave para esses serviços está na retaguarda, onde as principais tarefas
devem ser eficientes e consistentes. O pessoal do front-office deve fazer com que o
processo pareça amigável e dar a impressão de que cada cliente é valioso e
especial.
Um aspecto importante para a prestação do serviço é a relevância do papel
do script do cliente. Representa o conhecimento que aquele deve ter para a efetiva
participação na produção. O desconhecimento ou conhecimento parcial por parte
dos clientes pode levá-los a duas situações: i) eles devem improvisar o que fazer, ii)
os funcionários devem informar o que deve ser feito. Estas duas situações parecem
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arriscadas para a organização e para o cliente. Basicamente, o script do cliente
difere em duas dimensões: i) tamanho do papel que a organização quer que o
cliente assuma; ii) flexibilidade ou liberdade para improvisar, ou seja, se o encontro
do serviço será solto ou estritamente definido. De um modo geral, as empresas
necessitam de scripts maiores quando lidam com uma alta disposição do cliente
para participar e

admitem mais liberdade de script para situações de alta

diversidade de demanda (LARSSON e BOWEN, 1989).
Tomando como base a tipologia exposta anteriormente e considerando os
mecanismos de coordenação do relacionamento entre o pessoal do front-office e os
clientes, quatro diferentes situações emergem:
— Serviços do quadrante I: requerem scripts maiores e estritamente
definidos. Os clientes necessitam de uma clara definição do seu papel
central, dentro do limites das rotinas previamente estabelecidas para a
entrega dos serviços previstos;
— Serviços do quadrante II: requerem scripts maiores e soltos. O ajuste
mútuo de informação entre o pessoal de front-office e o cliente é o
principal mecanismo de controle. Envolve uma contínua troca de
informação nova ou feed-back entre as partes;
— Serviços do quadrante III: requerem scripts menores e soltos;
— Serviços do quadrante IV: requerem scripts menores e estritamente
definidos. O script do cliente é, em grande parte, transmitido pela
imitação de comportamento.
Wemmerlöv (1990) propõe uma taxonomia para serviços considerando as
seguintes variáveis:
— Contato com o cliente: A literatura revela a importância do contato do
cliente para a eficiência das operações, mas esta dimensão precisa ser
melhor especificada, pois as definições existentes não são muito claras.
Nesta direção, o autor define que os contatos entre o sistema de serviço
e o cliente podem ser de três tipos:
i) Contato direto do cliente: O cliente está fisicamente presente
durante o processo e tem a percepção da criação deste serviço

46

pelos seus sentidos. Duas subcategorias podem ser desdobradas
deste tipo de contato: a) serviços sem interação com os
trabalhadores (serviços do tipo self-service), b) serviços com
interação com os trabalhadores do serviço;
ii) Contato indireto do cliente: O contato se processa por
intermédio de uma mídia (telefone, telex, fax, e-mail, internet);
iii) Sem contato com o cliente: Não ocorre contato algum entre o
processo de serviço e o cliente.
A interação direta do cliente com o processo, por um lado, cria um potencial risco
de perturbação da operação; por outro, pode-se tirar vantagem desta
participação envolvendo a clientela como um recurso que contribui para a
capacidade produtiva. Os processos cujos clientes têm um contato indireto ou
nenhum contato com o sistema de serviço podem ser projetados na lógica
predominante de busca da eficiência.
— Grau de rotinização: Refere-se à tecnologia na qual os processos estão
baseados. Divide-se em dois tipos:
i) processos rígidos de serviços: normalmente exibem baixa
variedade de tarefas e requerem um nível menor de habilidade
técnica. Pouca informação é requerida entre o sistema e o cliente
para realização do serviço e o volume de processamento
normalmente é elevado;
ii) Processos fluidos de serviços: Normalmente, requerem um
nível maior de habilidade técnica e troca de grande quantidade de
informação entre o sistema e o cliente para determinar e realizar o
serviço; o volume de processamento normalmente é baixo e o
fluxo de trabalho não previsto pode ser alto.
— Objetivos do processo de serviço: o serviço pode ser realizado com o
propósito de processar coisas, pessoas ou informações. As coisas −
transportadas ou

transformadas − podem ter duas origens: bens do

cliente ou coisas fornecidas pela organização.
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O Quadro 3.12 sintetiza a tipologia de serviços proposta por Wemmerlöv
(1990).
Processos Rígidos de Serviço
Grau de contato com o cliente

Nenhum contato com o cliente

Contato indireto com o cliente

Processamento de
Processamento de bens informações

Lavagem a seco;
Reabastecimento
de uma máquina de
venda automática.

Processamento de
pessoas

Processamento
de cheques;
Cobrança de um
cartão de crédito

Processos Fluídos de Serviço
Processamento de
Processamento de bens informações

Manutenção de carros;
Corte de um terno.

Fazer pedidos a um
supermercado a partir
de um computador
pessoal; Verificar o
saldo de uma conta
pelo telefone.

Programação de
computadores; Projeto
de um prédio.

Supervisionar um pouso
por um controlador
aéreo; Fazer uma oferta
em um leilão pela
televisão.

Não há interação
entre o cliente e o
prestador do serviço
(seIí-service).

Retirar dinheiro de um
Operar um elevador;
Operar uma máquina
caixa eletrônico de um
Usar uma escada
automática; Montar um banco; Tirar fotos em
rolante.
móvel pré-fabricado
uma cabine de fotos.

Provar um prato em um
jantar com bufê; Colocar
as compras do
supermercado em
sacolas.

Há interação
entre o prestador
e o cliente.

Dar uma palestra;
Servir alimentos em um
Fazer transações
restaurante; Lavar
rotineiras de uma
carros.
agência bancária.

Pintar um retrato;
Limpar o carpete de
Conduzir uma
casa; Realizar serviço de
psicoterapia.
jardinagem.

Contato direto
com o cliente

Processamento de
pessoas

Fornecer transporte
público; Fornecer
vacinação em massa.

Documentar o histórico
Dirigir um carro alugado;
médico em uma clínica;
Usar as instalações de
Buscar informações em
uma academia.
uma biblioteca.

Cortar o cabelo; Realizar
uma cirurgia.

QUADRO 3.12 – Tipologia de serviços proposta por Wemmerlöv (1990)
Fonte : Baseado na Figura 1 de Wemmerlöv (1990)

Apoiando-se nesta taxonomia, Wemmerlöv (1990) descreve os principais
aspectos a serem considerados no projeto do processo e nos sistemas de operação
de serviço, face às diferentes combinações das variáveis envolvidas (Quadro 3.13).
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Grau de contato
com o cliente
Nenhum contato
ou contato
indireto com o
cliente

Contato direto
com o cliente,
sem interação
com o
funcionário

Contato direto
com o cliente,
com interação
com o
funcionário

PROCESSOS RÍGIDOS

PROCESSOS FLUIDOS

Instalações não necessitam estarem próximas do Mercado.
Layout, Projeto de Processo, sistema de manuseio de materiais e
processamento de informações desenvolvidos para lidar com
tarefas repetitivas e de alto volume.

Instalações não necessitam estarem próximas do Mercado.
Layout, Projeto de Processo, sistema de manuseio de materiais e
processamento de informações devem ser desenvolvidos para
trabalhar com uma maior flexibilidade em termos de tarefas e
volume.
Baixo potencial para mecanização/automação.
Tempos padrões confiáveis não podem ser estimados.
Alta utilização da capacidade através de um sistema order
backlogging.
O planejamento das atividades baseado tanto em considerações
relativas ao sistema quanto ao cliente.
O controle da qualidade é atingido através do controle das
habilidades dos funcionários e da qualidade dos bens.
Gestão de inventário torna-se menos crucial, pois materiais
podem ser solicitados após tomada de pedido.
Média ou alta habilidade técnica é requerida.
Sistema de remuneração deve ser independente do output obtido.
Chegada de pedidos é mais fácil de ser prevista do que
determinação do tipo de serviço que será realizado.
Instalações necessitam estarem próximas do Mercado.
Layout e demais requisitos do processo devem ser acessíveis aos
usuários.
Baixo potencial para mecanização.
Tempos padrões confiáveis difíceis de serem estimados.
Alta utilização conseguida através de filas.
Planejamento das atividades baseado no PEPS.
O controle da qualidade é atingido através da manutenção dos
equipamentos e qualidade dos bens.
Efetiva gestão de inventário para evitar falta de materiais que
implica em perda de vendas.
Instalações necessitam estarem próximas do mercado, a menos
que o processo de serviço vá até o cliente.
Layout deve ser atrativo para os clientes e projetado para ser
flexível.
Os processos de serviço, manuseio de materiais e processamento
de informações não devem ser rígidos e devem ser capazes de
lidar com diferentes volumes e dificuldades das tarefas.
Alto potencial para mecanização/automação de alguns processos
selecionados.
Tempos padrões difíceis de serem estimados e não compensam
serem estimados devido ao esforço que seria necessário frente à
variedade de tarefas existentes.

Alto potencial para mecanização/automação.
Tempos padrões confiáveis podem ser estimados.
Alta utilização da capacidade através do balanceamento de
equipamentos e mão-de-obra do processo.
O planejamento das atividades pode ser baseado em medidas de
performance existentes.
O controle da qualidade é atingido através do planejamento e
controle, manutenção dos equipamentos e qualidade dos bens.
Efetiva gestão de inventário para assegurar fluxo de materiais.
Baixa ou média habilidade técnica é requerida.
Sistema de remuneração pode ser baseado nos outputs
Pedidos e requisitos de capacidade podem ser previstos com
certa precisão.
Instalações necessitam estarem próximas do Mercado.
Layout e demais requisitos do processo devem ser acessíveis aos
usuários.
Alto potencial para mecanização.
Tempos padrões confiáveis podem ser estimados.
Sistemas de reservas possibilitam suavizar os picos de demanda.
Planejamento das atividades baseado na chegada dos clientes.
O controle da qualidade é atingido através do planejamento e
controle, manutenção dos equipamentos e qualidade dos bens.
Efetiva gestão de inventário para evitar falta de materiais que
implica em perda de vendas.
Instalações necessitam estarem próximas do mercado, a menos
que o processo de serviço vá até o cliente.
Layout deve ser atrativo para os clientes quanto eficiente.
Os processos de serviço, manuseio de materiais e processamento
de informações devem ser planejados para lidar com tarefas
repetitivas e alto volume.
Alto potencial para mecanização/automação.
Tempos padrões confiáveis podem ser estimados, desvios
devidos ao comportamento do cliente devem ser planejados.
Sistemas de reservas e incentivos de preço possibilitam suavizar
os picos de demanda.
Programação da utilização da mão-de-obra é importante para
evitar filas ou perda de vendas.
Seqüênciamento dos pedidos baseado em regras de prioridade
ditadas pelo sistema.
O controle da qualidade é atingido através do planejamento e
controle, manutenção dos equipamentos, qualidade dos bens e
procedimentos padronizados.
Efetiva gestão de inventário para evitar falta de materiais que
implicam em perda de vendas.
Baixa ou média habilidade técnica é requerida.
Sistema de remuneração pode ser parcialmente baseado no
cumprimento do papel de vendas por parte do funcionário.
Necessidades de recursos podem ser estabelecidas através de
previsões de demanda, taxas de chegada de clientes e taxas de
uso de material.

Sistemas de reservas e incentivos de preço possibilitam suavizar
os picos de demanda.
Seqüênciamento dos pedidos baseado em regras de prioridade
ditadas pelo sistema.
O controle da qualidade é atingido através da manutenção dos
equipamentos, qualidade dos bens e controle de habilidades e
atitudes dos funcionários.
Material dever ser back-ordered de modo antecipado para reduzir
o risco e custo do inventário
Média ou alta habilidade técnica é requerida.
Sistema de remuneração pode ser parcialmente baseado no
cumprimento do papel de vendas por parte do funcionário.
Necessidades de recursos difíceis de serem previstas devido à
alta variabilidade dos pedidos.

QUADRO 3.13 – Prescrições segundo as características de processo
Fonte : Baseado na Tabela 2 de Wemmerlöv (1990)

Silvestro; Fitzgerald e Johnston (1992), como forma de unificar as diferentes
dimensões de classificação sem, entretanto, causar distorções às variáveis até então
utilizadas, propuseram uma nova tipologia de classificação. Essa tipologia foi
concebida considerando seis variáveis:
— Foco nos equipamentos ou nas pessoas: O foco nos equipamentos se dá
quando estes são os elementos centrais para a entrega de serviço. Já o
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foco nas pessoas ocorre quando a provisão de pessoal de contato é o
elemento central para a entrega de serviço.
—

Tempo de contato com o cliente por transação: O contato do cliente é
considerado alto se ele gasta horas, dias ou semanas no sistema de
serviço, por transação. Pode também ser considerado baixo se realizado
em alguns minutos apenas.

—

Grau de customização: O grau de customização é alto quando o
processo de serviço se adapta às necessidades individuais dos clientes.
O grau de customização é baixo quando existe um processo padronizado
não–variado e a disponibilidade de opções é predeterminada.

—

Grau de discrição: O grau de discrição é alto quando o pessoal da linha
de frente pode exercer julgamento para alterar o pacote de serviço ou
processo sem consultar seus superiores. O grau de discrição é baixo
quando as mudanças para o fornecimento do serviço podem ser feitas
apenas com autorização de superiores.

—

Orientação para o back-office (retaguarda) ou front-office (linha de
frente): Um processo de serviço com orientação ao back-office
caracteriza-se por uma proporção maior de funcionários nesta posição.
Observa-se a mesma lógica de alocação de recursos em processos
orientados para o front-office.

—

Foco em produtos ou processos: Um serviço com foco em produtos é
caracterizado pela ênfase ao objeto de compra do cliente. Já um serviço
com foco em processos destaca o modo como o serviço é entregue ao
cliente.

À luz dessas características e baseando-se no volume de processamento de
pessoas da operação, estes autores definiram três tipos básicos de operações de
serviço:
—

Serviços profissionais: serviços com volume de transações relativamente
baixo, alto grau de personalização, orientação para o processo, tempo de
contato relativamente alto, mais valor agregado nas atividades de linha de
frente e funcionários da linha de frente com alto grau de discrição.
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—

Lojas de serviços: serviços que se enquadram nessa categoria costumam
ter níveis intermediários no que diz respeito às características citadas.
Têm um tempo de contato médio com clientes e nível médio de
customização e discrição. O recurso principal pode estar voltado tanto
para pessoas como para equipamentos, orientação de sua estrutura
direcionada para o front-office ou back-office. Já o volume de
processamento/dia por funcionário oscila entre os valores extremos que
caracterizam os serviços de massa e os serviços profissionais.

—

Serviços de massa: serviços em que o volume de transações com
clientes é alto, envolvendo limitado tempo de contato e pouca
personalização. As ofertas são predominantemente orientadas para o
produto e o valor agregado é maior nas atividades de retaguarda. Os
funcionários de linha de frente têm baixo grau de discrição.

A Figura 3.8 ilustra esta classificação, posicionando os três tipos básicos em
função do volume de processamento de clientes e demais dimensões consideradas

alto

alto

alto

processos

Front-office

pessoas

(SILVESTRO; FITZGERALD e JOHNSTON , 1992).

Tempo de contato com
o cliente por transação
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Grau de discrição

Foco

Orientação da estrutura

Recurso principal

Serviços
Profissionais

Lojas de Serviços

baixo

baixo

baixo

produtos

Back-office

equipamentos

Serviços de
Massa

Baixo

Alto
Volume de clientes processados por unidade de tempo

FIGURA 3.8 – Tipos de processo de serviço
Fonte : Baseada na Figura 6 de Silvestro; Fitzgerald e Johnston (1992)
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Johnston e Clark (2002), baseando-se no trabalho de Silvestro; Fitzgerald e
Johnston (1992), subdividem a categoria loja de serviços em duas: lojas de serviços
profissionais e lojas de serviços de massa.

A Figura 3.9 ilustra essa nova
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Lojas de Serviços
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baixo

baixo
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Back-office

equipamentos

Recurso principal

pessoas

classificação proposta por estes autores.

Baixo

Alto
Volume de clientes processados por unidade de tempo

FIGURA 3.9 – Tipos de processo de serviço em função do volume e variedade
Fonte : Adaptada da Figura 1.5 de Johnston e Clark (2002)

De modo semelhante a Johnston e Clark (2002), Corrêa e Caon (2002) e
Corrêa e Corrêa (2004) tomaram como base o trabalho de Silvestro; Fitzgerald e
Johnston (1992) e acrescentaram duas novas categorias de serviços à classificação
destes: Serviços Profissionais de Massa e Serviços de Massa Customizados. Na
visão Corrêa e Caon (2002) e Corrêa e Corrêa (2004), entre os serviços profissionais
e serviços de massa há, literalmente, infinitas posições. Portanto, eles argumentam
que, para fins didáticos, vale a pena inserir três estágios intermediários:
 Serviços de massa customizados: estão numa posição de volume próxima a
dos serviços de massa, mas ao fazerem uso de tecnologias, principalmente
as mais avançadas tecnologias de informação, proporcionam, de forma

52

automatizada, uma sensação de serviço customizado ao cliente. Neste
serviço quase tudo é feito de modo automatizado, possibilitando que um
volume bastante alto de transações com clientes seja atendido por dia,
criando-se neles a sensação que estão sendo tratados de forma
personalizada.
 Serviços profissionais de massa: posicionam-se próximos à região de
serviços profissionais, mas buscam atender um número maior de clientes.
 Lojas de serviços: A maioria das operações de serviços se situa nesta faixa
atendendo um volume de clientes maior que serviços profissionais e serviços
profissionais de massa, mas menores que serviços de massa customizados e
serviços de massa. Neste posicionamento, os serviços são caracterizados por
apresentarem uma situação intermediária em relação às seis variáveis
utilizadas nesta tipologia (principal tipo de recurso: equipamentos/pessoas,
tempo de contato com o cliente por transação, grau de customização, grau de
discrição, orientação da estrutura para o back-office ou front-office e foco nos
produtos ou processos). A Figura 3.10 ilustra esta classificação.

FIGURA 3.10 – Matriz produto-processo em operações de serviço
Fonte : Baseada na figura 10.12 de Corrêa e Corrêa (2004)
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3.2.3 Considerações do autor

Foram apresentadas diversas formas para classificar os serviços, propostas
por diversos pesquisadores, mas apenas duas classificações foram utilizadas no
presente estudo. No primeiro capítulo, para fins de definição do objeto de estudo,
foram utilizadas a classificação pela natureza do ato do serviço proposta por
Lovelock (1983) e a classificação volume-variedade proposta por Silvestro;
Fitzgerald e Johnston (1992).
Uma terceira classificação foi utilizada na delimitação do objeto de estudo. Ela
distingue se há predominância de produtos diretos ou de seus resultados ulteriores
num intervalo continuum entre os dois extremos. Vale ressaltar que esta forma de
classificação não foi ainda contemplada pela literatura estudada, o que indica ser
uma perspectiva original para o tratamento de processos de serviços.
Levando em consideração o trabalho de Cook; Goh e Chung (1999), pode-se
admitir

que estas três classificações revelam uma visão mais micro, sendo

orientadas tanto para as operações (classificação utilizada de Silvestro; Fitzgerald e
Johnston (1992) que considera várias dimensões em função do volume de
processamento de clientes – Figura 3.8), como para o mercado (classificação de
Lovelock (1983) que distingue os serviços pela natureza do ato do serviço e seu
beneficiário direto – Figura 3.1 e classificação que distingue a natureza do impacto
do serviço pela predominância de produtos diretos ou predominância de seus
resultados ulteriores – Figura 1.5).

3.3 CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DE RESULTADOS ULTERIORES
POR MEIO DOS DIFERENTES PAPÉIS DO CLIENTE

Como esboçado no capítulo de

Introdução, em SRUs, os resultados

ulteriores buscados pelo serviço dependem da participação e do empenho dos
clientes nas atividades realizadas durante a entrega do serviço. É preciso considerar
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ainda que os serviços considerados neste trabalho restringem-se aos que
processam pessoas e isso torna necessário entender quais são os papéis que o
cliente pode assumir. No estudo de Lengnick-Hall (1996), tais papéis são analisados
numa organização qualquer7, sendo identificados cinco tipos básicos: cliente como
recurso, cliente como co-produtor, cliente como comprador, cliente como usuário e
cliente como um produto. A Figura 3.11 ilustra estes papéis sob a ótica de um
processo de transformação.

FIGURA 3.11 – Os possíveis papéis do cliente
Fonte: Figura 1 de Lengnick-Hall (1996)

Os SRUs analisados na tese serão melhor compreendidos à luz dos papéis
propostos por Lengnick-Hall (1996). Cada um deles é descrito nas seções seguintes.

7

A autora discute estes papéis para qualquer organização, seja um fabricante de bens ou uma
empresa de serviços.
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3.3.1 Cliente como recurso

O cliente pode fornecer diferentes fatores de produção, por exemplo:
informação, dinheiro, idéias, material a ser processado. Em alguns serviços, além
de tais fatores, o próprio cliente pode passar por uma transformação (LENGNICKHALL, 1996). Nos SRUs que são objeto de estudo, o cliente é a matéria-prima
principal para o processo de transformação.
Algumas diretrizes normalmente utilizadas para administrar os recursos
materiais de entrada, em processos industriais, podem ser estendidas aos SRUs que
processam pessoas. Primeiro, os recursos (os clientes) podem ser deliberadamente
escolhidos, quando possível8. Esta prática deve ser baseada na habilidade do cliente
em adicionar valor ao processo. Neste ponto, pode ser feita uma analogia com os
processos industriais, em que o desenvolvimento dos fornecedores e a seleção
correta da matéria-prima levam a um melhor desempenho das operações (JURAN,
1990; DEMING, 1990). A própria prática de segmentação de mercado, buscando
clientes

com

características

compatíveis

(horário,

preferências,

perfil

socioeconômico, etc.) pode ser vista como uma prática indireta de seleção de
clientes. As informações provenientes dos clientes são importantes para o
planejamento do serviço. Informações incompletas ou erradas podem levar a
atrasos, retrabalhos ou mesmo a falhas na execução do serviço pretendido.
Portanto, a empresa deve buscar meios para que todas as informações necessárias
sejam coletadas e estejam corretas. Para isso, ela poderá optar por realizar
internamente exames/medições que possam ser realizadas por terceiros ou exigir as
informações necessárias como um pré-requisito para iniciar a entrega do serviço.
Pode ainda informar e educar o cliente quanto à importância e ao tipo de
informações que são necessárias para se iniciar o processo de entrega do serviço. A
empresa poderá fazer um diagnóstico do cliente identificando sua real situação para
definição das atividades que deverão ser realizadas a fim de atingir os resultados
ulteriores desejados. Mais uma vez, vale aqui a analogia com os processos
8

Em vários tipos de serviços, esta prática pode ser restringida.
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industriais, em que a inspeção de entrada da matéria-prima é uma prática corrente
para se definir melhor as ações de processo que deverão ser tomadas (JURAN,
1990; DEMING, 1990).

3.3.2 Cliente como co-produtor

O cliente pode assumir a execução de várias atividades do processo de
entrega do serviço no lugar dos funcionários. Neste papel, o cliente é mobilizado
como um recurso produtivo, ou seja, como um “funcionário parcial” (BOWEN, 1986;
MILLS e MORRIS, 1986; WIKSTRÖM, 1996; ZEITHAML e BITNER, 2003).
A sua participação pode afetar positivamente a produtividade da organização.
Isso pode ocorrer sem um detrimento maior da qualidade percebida pelo serviço
(LOVELOCK e YOUNG, 1979). Porém, a participação do cliente no processo nem
sempre é bem vista pela literatura. Os defensores da abordagem da linha de
produção argumentam que o sistema de prestação de serviços deveria ser isolado
ao máximo dos clientes, a fim de reduzir a incerteza que eles podem introduzir no
processo produtivo, haja vista a influência que teriam no cumprimento dos prazos e
a dificuldade de controlar suas atitudes e ações (LEVITT,1972; CHASE, 1978).
Para que a participação do cliente seja bem-sucedida, Bowen (1986) realça a
importância de orientá-lo e treiná-lo adequadamente para a execução das suas
tarefas, assegurando que seja capaz de executá-las. Nesse sentido, a empresa
pode fornecer antecipações realistas sobre o serviço, como um meio de tornar os
clientes cientes de seus papéis de co-produção. Isso implica também na empresa
definir de forma consistente e clara quais as tarefas e como elas deverão ser
realizadas pelo cliente.
A empresa pode também envolver o cliente no planejamento das atividades
do serviço que será oferecido, solicitando suas idéias e sugestões para a definição
das atividades que compõem o processo de serviço (WIKSTRÖM, 1996).
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Ela pode inclusive premiar ou recompensar a participação do cliente. Vários
incentivos podem ser identificados quando este participa como co-produtor:
— preços mais baixos, uma vez que a empresa pode obter redução de
custo com o aumento de produtividade;
— a auto-estima é elevada por causa do aumento de controle por parte do
cliente;
— o próprio cliente passa a ter mais discrição e oportunidades para fazer
escolhas;
— os tempos de espera podem ser reduzidos;
— possibilita mais personalização do serviço (LENGNICK-HALL,1996).

3.3.3 Cliente como comprador

Neste papel, o cliente define a aquisição do serviço. As empresas precisam
se empenhar para converter clientes potenciais em clientes reais. A decisão de
compra é um objeto de estudo da área de marketing. Atributos como análise,
experiência e credibilidade levam os clientes a decidirem pelo serviço A ou B
(HOFFMAN e BATESON, 2003).
A literatura de marketing de serviços tem enfatizado a importância do
estabelecimento, por parte da empresa, de um relacionamento duradouro com o seu
público, para que consiga retê-los (GRÖNROOS, 2003; GUMMESSON, 2005).
Lovelock e Wright (2002) observam que são vários os ganhos advindos da retenção
dos clientes. Quanto mais um cliente permanece com uma empresa, mais lucrativo é
servi-lo. Além disso, os custos iniciais para atrair clientes fiéis podem ser
amortizados no decorrer de um período mais longo que pode se estender a muitos
anos. Há quatro fatores que trabalham a favor do fornecedor de serviços na
obtenção de lucros crescentes por meio da fidelização do cliente: i) lucro derivado do
aumento das compras; ii) lucro por redução de custos operacionais; iii) lucro por
indicações de outros clientes; e iv) lucro por preço superior. Os benefícios
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econômicos da lealdade de seus clientes freqüentemente explicam por que uma
empresa é mais lucrativa do que uma concorrente.
Heskett; Sasser Jr. e Schlesinger (2002) relatam que a relação entre
satisfação e fidelidade não ocorre da mesma maneira de um setor para o outro. De
um modo geral, a fidelidade é obtida quando se trabalha com altos níveis de
satisfação. A Figura 3.12 retrata esta situação, colocando o cliente completamente
satisfeito como um “apóstolo”, ou seja, além de fiel, ainda recomenda o serviço a
terceiros. Já aquele muito insatisfeito age como um “terrorista” para a empresa, na
medida em que expressa uma extrema insatisfação para os outros, fazendo uma
publicidade negativa.

FIGURA 3.12 – Curva de Satisfação-Fidelidade
Fonte: Figura 5.4 de Heskett; Sasser Jr. e Schlesinger (2002)

Ambas as partes da relação cliente/empresa podem beneficiar-se da retenção
de clientes. Ou seja, a construção e a manutenção de uma base de clientes leais
não podem ser vista apenas como um objetivo exclusivo da organização. Os
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próprios clientes são também beneficiados pelo estabelecimento de uma relação de
longo prazo com uma empresa. Quanto mais valor os clientes receberem, mais leais
eles se tornam. O valor é percebido pelos clientes por meio de uma análise geral
feita por cada cliente sobre a utilidade de um serviço com base nas suas percepções
sobre o que é recebido e o que é fornecido. Na acepção dos autores Gwinner;
Gremier e Bitner (1998), além dos benefícios específicos inerentes ao recebimento
do valor do serviço em si, os clientes também se beneficiam de outras formas. Na
visão destes autores há quatro tipos de benefícios que podem favorecer o cliente
num relacionamento de longo prazo, são eles:
—

Benefícios psicológicos: os clientes percebem um menor risco de algo
dar errado no serviço, pois desenvolveram maior confiança no
desempenho do provedor de serviço. Isto leva a uma redução

dos

sentimentos de ansiedade e a um aumento da percepção de conforto,
decorrente do fato de o que cliente consegue mais facilmente saber o
que esperar do serviço;
— Benefícios sociais: com o tempo, os clientes desenvolvem um senso de
familiaridade e até mesmo um relacionamento social com funcionários do
prestador de serviços. Essas ligações tornam menos provável que os
clientes mudem de fornecedor. Em alguns relacionamentos de longo
prazo, um funcionário pode, efetivamente, tornar-se parte de um sistema
de apoio social ao cliente, sendo, por exemplo, visto como um amigo,
conselheiro ou confidente do cliente;
— Benefícios econômicos: eles incluem melhores preços, descontos em
negociações especiais que normalmente não estão disponíveis para a
maioria dos outros clientes, prioridade no atendimento e serviços mais
rápidos do que o recebido por outros clientes, entre outras vantagens;
— Benefícios de customização: eles incluem ações que visam adaptar os
serviços às necessidades específicas dos clientes. Isto pode ser efetuado
por meio de um tratamento preferencial, ou através da oferta de serviços
extras, ou mesmo pelo conhecimento das preferências e do próprio
histórico do cliente o que possibilita uma maior conveniência ao mesmo.
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Berry e Parasuraman (1995) notam que o relacionamento pode ser praticado
em diferentes níveis, dependendo do tipo e do número de elos que uma empresa
utiliza para promover a lealdade do cliente. Quanto mais elevado o nível de
relacionamento praticado, mais elevado é o potencial de recompensa. No nível um
do relacionamento, o mais incipiente, a empresa utiliza apenas os incentivos de
preço para estimular os clientes a fazerem mais negócios e assim estabelecer elos
ditos financeiros. No nível dois, além de utilizar incentivos de preços, a empresa
procura formar elos sociais com seu público enfatizando a prestação de serviços
mais personalizados. A empresa dá mais ênfase ao contato com o cliente, ao
conhecimento de suas necessidades e desejos, portanto, procura a personalização
por meio de um nível de relacionamento mais elevado. No nível três, ela consolida
os relacionamentos com clientes por meio de elos ditos estruturais, além dos elos
sociais e financeiros. Os elos estruturais são criados por meio de serviços valiosos
(no sentido que ajudam os clientes a se tornarem mais eficientes ou produtivos).
Serviços nesse nível ainda não estão disseminados no mercado. Como é difícil
imitar os concorrentes que já atingiram tal nível, estes se fortalecem pelo seu alto
grau de retenção dos clientes.

3.3.4 Cliente como usuário

Neste papel, o cliente recebe diretamente o serviço e se beneficia dele. Como
usuário, pode criar dois resultados importantes. Primeiro, mede a discrepância entre
suas expectativas e a experiência de serviço recebida, determinando, desse modo,
sua satisfação (ZEITHAML e BITNER, 2003). Segundo, os clientes desenvolvem
relações com o provedor de serviços. No caso de um SRU, também realizam as
atividades prescritas pelo provedor.
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Como destacado no capítulo de Introdução, em SRUs, os resultados
ulteriores buscados pelo serviço dependem dos clientes participarem e se
empenharem nas atividades realizadas durante a entrega.
Vale novamente comentar que os SRUs não se limitam a um único episódio
ou encontro de serviço. Dependem de vários encontros para que os resultados
almejados sejam alcançados. Isso evidencia a necessidade do estabelecimento de
um relacionamento entre o provedor de serviço e o cliente, devido à
interdependência entre os diferentes encontros de serviços e, por conseqüência, a
necessidade de continuidade entre tais eventos. Esse relacionamento deve ser
monitorado de modo a identificar a necessidade de efetuar ajustes, caso os
resultados ulteriores intermediários necessitem ser melhorados para que o resultado
ulterior almejado possa ser alcançado. Portanto, o provedor de serviços deve
estabelecer um sistema de monitoramento no relacionamento entre ambas as
partes, capaz de realizar ajustes e correções no seu processo de entrega.
A fim de esclarecer melhor como um sistema de monitoramento pode ser
estabelecido, algumas definições precisam ser colocadas.
O relacionamento da empresa com o cliente se dá mediante várias
interações:
—

interações entre funcionários e clientes;

—

interações com vários recursos físicos e técnicos da organização;

—

interações com sistemas como o de espera, sites de Internet, sistemas
de telecomunicação, sistemas de entrega, etc.

—

interações com outros clientes simultaneamente envolvidos no processo
(GRÖNROOS, 2003).

As interações entre os clientes e a empresa podem ocorrer de três formas:
—

Por contatos remotos: não existe contato humano direto, as interações
podem ser realizadas apenas com os recursos físicos e técnicos da
organização;

—

Por contatos pessoais indiretos: consiste apenas na interação verbal,
feita por telefone, entre os funcionários da empresa e o cliente;
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—

Por contatos face a face: existe contato humano direto com os
funcionários e com os recursos físicos e técnicos da organização
(SHOSTACK, 1985).

Em termos de qualidade, cada uma dessas interações contempla duas
dimensões: uma técnica que consiste nos resultados (outputs), ou seja, o que o
cliente recebe; e uma funcional que se refere ao processo em si, ou seja, como o
cliente recebe o serviço (GRÖNROOS, 2003).
Todas essas interações podem ser descritas por uma hierarquia que capta as
relações que podem ocorrer entre as duas partes em diferentes níveis. Esta
hierarquia contempla quatro níveis, do mais elementar ao mais agregado:
—

1o nível – Atos: são as menores unidades de análise no processo de
interação. Como exemplos de atos, podem ser citados os telefonemas,
solicitações de serviço e registros num hotel. Eles também são chamados
de “momentos da verdade”9.

—

2o nível – Episódios: são compostos de atos inter-relacionados. Formam
uma pequena parte de um relacionamento, sendo também denominados
“encontros de serviço”. Cada episódio inclui uma série de atos, como a ida
a uma agência bancária para sacar dinheiro ou o jantar no restaurante de
um hotel durante o período de hospedagem.

—

3o nível – Seqüências: são formadas por episódios inter-relacionados.
Podem ser definidas em termos de um período de tempo, uma campanha
ou projeto, ou a combinação destes. Uma seqüência pode conter todo
tipo de interações relacionadas com um projeto particular e chega a durar
um ano ou mais. Como exemplo, no contexto de um hotel, uma seqüência
compreende tudo que ocorre durante a estadia de um cliente nesse
estabelecimento. Pode haver sobreposição de seqüências, de modo que
episódios pertencentes a uma seqüência possam também ser parte de
uma outra.

9

Termo popular pelo qual se faz uma analogia com uma metáfora das touradas, denominando o
termo para a situação em que o prestador de serviço e o cliente se confrontam em uma “arena”.
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—

4o nível – Relacionamento: é o nível mais agregado de análise, sendo
constituído de diversas seqüências. Seqüências podem seguir umas às
outras diretamente. Podem ainda se sobrepor ou ocorrer após intervalos
mais longos ou mais curtos, dependendo, por exemplo, do tipo de
empresa e da natureza do serviço − contínua ou discreta (HOLMLUND
1997, HOLMLUND, 2004; HOLMLUND e STRANDVIK, 1999).

Os quatro níveis que formam a hierarquia das interações entre a empresa e
os clientes estão ilustrados na Figura 3.13.
Obviamente, nem todas as interações existentes entre o cliente e a empresa
podem ser registradas e identificadas. Uma maneira prática de esquematizar as
interações que normalmente são realizadas e registradas é apresentada na Figura
3.14, organizando-as hierarquicamente em diferentes níveis conforme o esquema
proposto por Holmlund (1997 e 2004).

FIGURA 3.13 – Diferentes níveis de relações
Fonte: Baseada na Figura 1 de Holmlund e Strandvik (1999)
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FIGURA 3.14 - Hierarquia das interações que formam o relacionamento da empresa
com o cliente
Fonte: Adaptada da Figura 1 de Holmlund (2004)

Dada a estrutura hierárquica das interações, um sistema de monitoramento
do relacionamento da empresa com os seus clientes deve ser capaz de acompanhar
os principais episódios, identificando sua freqüência, a participação dos clientes nos
serviços oferecidos e ajudando na avaliação dos resultados ulteriores desejados.
Baseando-se na Figura 3.14 proposta por Holmund (1997 e 2004) o autor do
presente trabalho criou uma ferramenta gráfica a qual propõe denominar de “Mapa
de Relacionamento”. Por meio deste gráfico pode-se esquematizar o relacionamento
da empresa com seus clientes e o seu monitoramento. Várias informações
referentes ao sistema adotado pela empresa para monitorar seus clientes são
retratadas no mesmo. Além das principais seqüências, episódios e atos que ocorrem
entre a empresa e seus clientes, este mapa identifica os atos que são registrados e
o tipo de registro que é utilizado. Um exemplo do Mapa de Relacionamento se
encontra na Figura 3.15. Vale notar que não se verificou o uso aplicativo da Figura
3.14 nos trabalhos de Holmund (1997 e 2004) como uma ferramenta de descrição
das interações que constituem um dado serviço. Esta figura foi apenas utilizada para
esclarecer genericamente a hierarquia das interações existentes no relacionamento
entre uma empresa e seus clientes.
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FIGURA 3.15 – Modelo de Mapa de Relacionamento
Fonte: Baseada da Figura 3.14

Convém aqui ressaltar que o gerenciamento de SRUs requer a formação de
bancos de dados mais amplos do que os utilizados para o estabelecimento do
chamado “Marketing de Relacionamento”. Conforme coloca Winer (2001), o banco
de dados no “Marketing de Relacionamento” deve conter basicamente quatro tipos
de informação:
— Histórico das transações realizadas, com detalhes como preço pago, data
de entrega, quantidade, etc;
— Canais de contato com o cliente disponíveis;
— Informação descritiva sobre o perfil do cliente;
— Nível de resposta do cliente a iniciativas de marketing direto pelo e-mail,
telefone, contato durante a venda, etc.
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Como se vê, os quatro tipos de informação preconizados por Winer (2001)
não abrangem todas as informações que são necessárias para o efetivo
monitoramento do relacionamento entre as partes em SRUs. Conforme apontado
anteriormente, o sistema de monitoramento em SRUs deve ser capaz de identificar a
necessidade de efetuar ajustes, caso os resultados ulteriores intermediários
necessitem ser melhorados para que o resultado ulterior almejado possa ser
alcançado.

3.3.4.1 Influência de fatores externos nos resultados ulteriores

A obtenção dos resultados ulteriores desejados não depende apenas dos
clientes participarem e se empenharem nas atividades realizadas durante a entrega
do serviço. Fatores externos podem afetar a conquista destes resultados.
Como observou Pfeiffer (2000 e 2005), projetos (serviços) que visam produzir
mudanças em pessoas ou organizações, normalmente, esbarram numa série de
barreiras e riscos que dificilmente podem ser detectados ou antecipados na sua
totalidade, mas um bom planejamento pode atenuar consideravelmente o efeito dos
fatores externos considerados previamente. Mesmo assim, ainda existirão alguns
fatores importantes para o seu êxito que estão fora do controle da gerência. A
influência de tais fatores deve ser avaliada cuidadosamente e monitorada ao longo
do tempo.
Os resultados ulteriores comportam-se de modos distintos segundo a unidade
de análise e/ou escopo considerados. Alguns exemplos de unidades de análise são
apresentados no item a) da Figura 3.16.

Várias empresas

Domícilio

Empresa

Indivíduo

Departamento

Maior

Grupo de pessoas

Menor

Holding

Escopo

Local

Menor

Escopo

Maior
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Exemplo de unidades de análise

Horas

Grupo de pessoas
Várias empresas
Várias
Domicílio
Empresa

Menor

Menor

Indivíduo
Departamento

Semanas

Meses

Tempo para ocorrência do
Resultado Ulterior

Maior

Local
Holding

Maior

(b)

Menor

Complexidade Técnica

(a)

Dias

Tempo para ocorrência do
Resultado Ulterior

Maior

Complexidade Organizacional

(c)

FIGURA 3.16 - Tempo para ocorrência do efeito e complexidade de análise segundo
o escopo
Fonte: Baseada nos trabalhos de Keating et al. (1999); Schneiderman (1988) e Roche (2002).

À luz da bibliografia, algumas considerações podem ser estabelecidas:
 como indica o item b) da Figura 3.16, os resultados ulteriores tornam-se
evidentes mais rapidamente num escopo menor. Quanto maior o escopo
considerado, eles tornam-se aparentes num horizonte de tempo cada vez
maior;
 quanto maior o escopo dos resultados ulteriores, maior a dificuldade de
analisá-los, pois eles são oriundos de um processo que se torna mais
complexo. Como colocado por Keating et al. (1999) e Schneiderman (1988), a
complexidade dos processos pode ser desdobrada em duas dimensões
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básicas. A primeira é a complexidade técnica. Esta se torna maior com o
aumento do tempo de ciclo do processo, com a elevação da dificuldade de se
realizar experimentos e com o maior grau de conhecimento requerido. A
segunda dimensão é a complexidade organizacional. Ela aumenta à medida
que mais funções, pessoas de diferentes áreas e background são envolvidas
para operar o processo elevando a dificuldade de sua coordenação. Ao se
aumentar a complexidade do processo torna-se mais difícil analisar as
relações de causa e efeito, além disso, o efeito de uma ação sobre o
processo demora mais tempo para aparecer. Esta relação é ilustrada no item
c) da Figura 3.16.
Na mesma direção, Roche (2002) coloca que quanto maior o escopo dos
resultados ulteriores mais eles são influenciados pela condição dos contextos macro,
sejam eles social, econômico, ambiental e/ou político. Finalmente, quanto maior o
tempo, maior a possibilidade dos fatores externos influenciarem.
Como os resultados ulteriores são influenciados também por fatores externos
que não estão sob o controle direto do provedor de serviço, torna-se necessário o
monitoramento dos principais fatores externos como um meio para se lidar com essa
incerteza (PFEIFFER, 2000 e 2005) e (ROCHE, 2002). A identificação dos fatores
externos e internos torna-se mais complexa à medida que se aumenta o escopo dos
efeitos pretendidos.
Para considerar as possibilidades de controle do processo de serviço, os
fatores externos podem ser divididos em dois tipos:
 Fatores externos sob o controle do cliente: esses fatores estão sob o controle
do cliente, mas não sob o controle do provedor. Por exemplo: em uma
academia de ginástica, se o objetivo é o emagrecimento, sua dieta alimentar
influencia os resultados ulteriores almejados pelo mesmo, mas não está sob o
controle direto da academia;
 Fatores externos exógenos ao cliente e ao prestador de serviço: são
exemplos, as condições ambientais, sociais e econômicas de uma dada
região que podem influenciar o comportamento do cliente e os resultados
ulteriores almejados.
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Pfeiffer (2000) indica que serviços que visam produzir mudanças em pessoas
ou organizações encontram necessariamente uma série de barreiras e riscos que
dificilmente podem ser detectados na sua totalidade. Mesmo com a viabilidade
analisada e confirmada, podem ocorrer mudanças desfavoráveis, capazes de
comprometer seu êxito. Como demonstrado anteriormente, esta lógica se aplica a
todos os SRUs. Apesar de os fatores externos escaparem à influência direta do
prestador de serviço, é necessário realizar uma avaliação cuidadosa da sua
influência para o sucesso do serviço, além de monitorar o seu comportamento ao
longo do tempo. Na análise desses fatores externos, três aspectos necessitam ser
considerados: i) a sua importância para o êxito do serviço; ii) a probabilidade de eles
impactarem o serviço; iii) a possibilidade de tomada de ações para compensar as
influências desses fatores sobre a eficácia do serviço. Caso não se consiga
modificar essas influências, corre-se um grande risco de o serviço não ser eficaz. A
Figura 3.17 mostra como esses fatores devem ser considerados.

Fator externo
é relevante ?

Não

Sim
Situação perigosa
É improvável
que ocorra?
Sim
Não
Não

Não considerar este
fator

Sim

É quase
certo?

É possível tomar uma
ação para compensar
sua influência na
eficácia do serviço?

Não
Sim

Monitorar e tentar
influenciar este fator

Tomada de ação para
compensar sua
influência na eficácia do
serviço

FIGURA 3.17 - Esquema para a apreciação dos fatores externos
Fonte: Baseada na Figura 6 de Pfeiffer (2000)
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3.3.4.2 Táticas para incentivar mais participação e envolvimento do cliente

Para incentivar mais participação e envolvimento do cliente como usuário, a
fim de buscar os resultados ulteriores almejados, as seguintes duas táticas podem
ser consideradas:
— Lovelock (1995) aponta que a empresa deve estabelecer uma
comunicação eficiente com o cliente, disponibilizando informações
relevantes sobre o serviço, como programação, preços, instruções para o
uso dos serviços, lembretes, avisos, notificação de mudanças, etc.
— A empresa deverá também prover suporte ao cliente durante a realização
das atividades, orientando, esclarecendo dúvidas e estimulando sua
participação (ZEITHAML e BITNER, 2003).

3.3.5 Cliente como um produto

Trata-se de uma situação em que o produto - resultado buscado pelo
processo de entrega do serviço - é a mudança de comportamento ou atitudes por
parte do cliente ou a modificação de uma dada condição do cliente para outra. O
resultado esperado depende do interesse do cliente em mudar. O cliente tanto no
papel de comprador como no de usuário, pode afetar o resultado na medida em que
ele deve se interessar pelo serviço e realizar de modo adequado suas atividades.

3.3.6 Cliente como concorrente ou parceiro

Uma análise mais detalhada dos papéis que o cliente pode desempenhar
revela a necessidade de incorporar um sexto papel ao modelo proposto por
Lengnick-Hall (1996). Ele se faz presente nos SRUs, sendo importante para a
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obtenção dos efeitos pretendidos. A esse papel dar-se-á o nome de “cliente como
concorrente ou parceiro”. Em muitos serviços, a entrega não é feita somente para
um cliente. Os clientes, muitas vezes, interagem com outros durante esse processo.
Essa situação ocorre porque eles recebem o serviço simultaneamente com outros,
ou porque devem esperar a sua vez, enquanto outros estão recebendo atendimento.
Nesses casos, os outros clientes podem afetar − positivamente ou negativamente −
a natureza dos resultados. Trabalhos como de Bitner et al.(1997), Grove e Fisk
(1997) e Zeithaml e Bitner (2003) realçaram este aspecto. Como bem
exemplificaram Zeithaml e Bitner (2003)
[...] O sucesso da organização Vigilantes do Peso, por exemplo, depende
significativamente da camaradagem e do apoio que os membros do grupo
dão uns aos outros durante o processo de redução do peso.

A partir dessas considerações, todos os possíveis papéis que os clientes
desempenham nos SRUs podem ser representados esquematicamente como na
Figura 3.18, acrescentando o sexto papel e as interações causadas pelo mesmo na
entrega do serviço. Neste sexto papel, um cliente pode colaborar com o outro ou agir
de modo indesejável. Além disso, ele ainda pode competir com terceiros pelos
recursos oferecidos pelo prestador de serviço. Vale ressaltar que a atuação como
concorrente ou parceiro pode influenciar diretamente outro cliente como comprador e
como usuário. Portanto, pode, também, afetar indiretamente o papel deste como
produto.
Vários textos de marketing de serviços reportam a existência de clientes
“abusivos”, que normalmente prejudicam a experiência sobre o serviço de outros
clientes. Como meio para inibir comportamentos indesejáveis, a literatura cita a
adoção de algumas táticas:
— definição de regras de conduta que devem ser respeitadas pelos clientes
quando utilizam os serviços;
— implementar programas de educação e orientação (aulas formais,
folhetos, placas de orientação, etc.);
— recompensar os clientes pelo bom comportamento ou puni-los pelo mau
comportamento;
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— administrar o composto de clientes de forma que segmentos conflitantes
não se misturem (ZEITHAML e BITNER, 2003; LOVELOCK e WRIGHT,
2002; HOFFMAN e BATESON, 2003).
Muitas vezes, é desejável mais interação e aproximação entre os diferentes
clientes. Nesta situação, a empresa deve buscar meios para promover mais
socialização entre eles, utilizando, por exemplo, a estratégia de promoção de
eventos sociais (ZEITHAML e BITNER, 2003).

Cliente B
Cliente como
Co-produtor
Cliente como
Comprador

Cliente como
Recurso

Transformação
(criação de valor)

Cliente como
concorrente
ou parceiro

Cliente como
Produto

Cliente como
Usuário

Cliente A
Cliente como
concorrente
ou parceiro

Cliente como
Recurso

Cliente como
Comprador

Transformação
(criação de valor)

Cliente como
Produto

Cliente como
Usuário
Cliente como
Co-produtor

FIGURA 3.18 – Papéis desempenhados pelo cliente nos serviços
Fonte: Elaborada pelo autor com base nos trabalhos de Bitner et al.(1997), Grove e Fisk (1997),
Lengnick-Hall (1996) e Zeithaml e Bitner (2003).
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3.4 MEDIÇÃO DE DESEMPENHO

A busca por um melhor desempenho se faz presente em todas as
organizações de serviços. Vários objetivos/critérios de desempenho são discutidos
na literatura. O Quadro 3.14 evidencia esta diversidade, comparando as diferentes
relações de objetivos/critérios considerados por diferentes autores.
Segundo Corrêa e Caon
Acesso
Comunicação
Conforto
Consistência Competência
Atendimento
Custo
Estética
Flexibilidade
Integridade
Limpeza
Qualidade dos bens
Segurança
Velocidade

Segundo Fitzsimmons e
Fitzsimmons
Confiabilidade
Conveniência
Disponibilidade
Personalização
Preço
Qualidade
Rapidez
Reputação
Segurança

Segundo Johnston e Clark
Confiabilidade
Desenvolvimento de novos
serviços
Disponibilidade
Exclusividade
Flexibilidade
Preço
Qualidade
Variedade de serviços
Velocidade do serviço

Segundo Corrêa e
Gianesi
Acesso
Atendimento
Competência
Consistência
Credibilidade
Custo
Flexibilidade
Tangibilidade
Velocidade

QUADRO 3.14 – Objetivos/critérios competitivos para operações de serviços
Fonte: Corrêa e Caon (2002); Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000); Johnston e Clark (2002) e Corrêa e
Gianesi (1994)

Conforme observado por Skinner (1969), vários dos objetivos/critérios de
desempenho podem estar inter-relacionados. Em alguns casos, existem relações de
compromisso ou trade-off entre eles. Os trade-offs existentes em cada operação
impõem restrições ao sistema produtivo, fazendo com que a operação renuncie a um
desempenho superior em alguns critérios para favorecer outros (MAPES; NEW e
SZWEIJCZEWSKI, 1997).
Os trade-offs existem, mas não são de natureza estática, e as relações entre
eles podem ser alteradas de diversas maneiras. Um modelo utilizado para explicar
esse comportamento foi proposto por Silveira e Slack (2001). Estes autores recorrem
à analogia de uma gangorra apoiada sobre um pivô e sua base. Este modelo serve
para retratar os três modos de trade-off que podem ocorrer: i) uma melhoria de
desempenho no critério competitivo A que afeta negativamente o desempenho no
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critério B; ii) uma melhoria de desempenho no critério competitivo A obtida sem
prejudicar o desempenho no critério competitivo B; e iii) uma mudança no sistema10
possibilita uma melhoria de desempenho em ambos critérios competitivos A e B,
sem provocar uma mudança relativa entre eles. Essas três situações estão
retratadas na Figura 3.19. Em face dessas considerações, pode-se afirmar que,
embora existam trade-offs de desempenho entre alguns pares de critérios
competitivos, é possível neutralizá-lo ou ainda elevar conjuntamente o desempenho
do par de critérios envolvido. Dessa forma, a empresa poderá encontrar meios para
superar a concorrência simultaneamente em mais de um critério.

FIGURA 3.19 – Modos de trade-offs
Fonte: Adaptada da Figura 3 de Silveira e Slack (2001).

10

Obtida por intermédio de mudanças nos recursos (tecnologias, métodos e conhecimentos) e/ou
mudanças nos processos, atividades ou funções desempenhadas dentro do sistema.
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Hronec (1994) entende que a medição de desempenho traz equilíbrio às
operações da empresa ao ser empregada em toda a organização de forma a
interligar estratégia e processos. Na visão deste autor, existem dois tipos de
medidas de desempenho: i) Medidas de desempenho de processo que monitoram
as atividades de um processo e motivam as pessoas participantes; ii) Medidas de
desempenho de output que verificam os resultados de um processo e são utilizadas
para controlar os recursos. As medidas de output podem ser financeiras ou nãofinanceiras. Este autor acrescenta que há três critérios para a medição de
desempenho: i) Qualidade que quantifica a “excelência” do produto ou serviço; ii)
Tempo que quantifica a “excelência” do processo; iii) Custo que quantifica o lado
econômico da “excelência”. A empresa deve criar medidas de desempenho em três
níveis distintos: i) nível da organização, em que as medidas estão mais orientadas
para o output; ii) nível dos processos que cruzam as fronteiras funcionais − é
intermediária e orientada para o processo; iii) nível dentro das funções com
orientação às pessoas. O Quadro 3.15 ilustra o escopo e a aplicação dos três
critérios para a medição de desempenho nos três níveis.

Processos
Pessoas

Nível

Organização

Critérios
Custo

Qualidade

Tempo

Financeiro
Operacional
Estratégico

Empatia
Produtividade
Confiabilidade
Credibilidade
Competência

Velocidade
Flexibilidade
Responsividade
Maleabilidade

inputs
Atividades

Conformidade
Produtividade

Remuneração
Desenvolvimento
Motivação

Confiabilidade
Credibilidade
Competência

Velocidade
Flexibilidade

Responsividade
Maleabilidade

QUADRO 3.15 – Exemplos referentes aos três critérios de indicadores nos três níveis da empresa
Fonte: Baseado na Figura 2.1 de Hronec (1994)
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No início da década de 1990, Robert Kaplan e David Norton criaram a
ferramenta denominada Balanced Scorecard (BSC) para avaliar o desempenho da
organização. O modelo do BSC busca prover respostas para quatro perguntas
básicas: i) Como os consumidores nos vêem? (perspectiva do consumidor); ii) Em
que devemos nos exceder? (perspectiva dos processos internos); iii) Como nós
continuaremos a melhorar e a criar valor? (perspectiva da aprendizagem e
crescimento) iv) Como atendemos aos nossos acionistas? (perspectiva financeira). A
Figura 3.20 ilustra essas quatro perspectivas no modelo BSC (KAPLAN e NORTON,
1997).

FIGURA 3.20 – Perspectivas estratégias de negócio
Fonte: Kaplan e Norton (1997)
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A perspectiva financeira leva em consideração as três fases do ciclo de vida
da organização: i) crescimento — nesta fase os objetivos financeiros típicos serão
percentuais de crescimento da receita e de aumento de vendas em determinados
mercados; ii) sustentação — nesta fase os objetivos financeiros se voltam à busca
da lucratividade; iii) colheita — nesta fase, os objetivos financeiros típicos referem-se
à maximização do fluxo de caixa em prol da organização (KAPLAN e NORTON,
1997).
Na perspectiva dos clientes, as medidas essenciais referem-se às propostas
de valor criadas para os clientes, variando de acordo com o setor de atividade. Elas
se dividem em três categorias: i) valor de produtos ou serviços — abrange a
funcionalidade do produto ou serviço, o preço e a qualidade; ii) valor do
relacionamento com os clientes — entrega do produto ou serviço; iii) valor da
imagem e reputação — relacionada aos fatores intangíveis que atraem um cliente
para a empresa (KAPLAN e NORTON, 1997).
Na perspectiva de processos internos, as medidas são escolhidas de maneira
a alavancar a excelência em situações críticas para atingir a estratégia estabelecida.
Sob esta perspectiva, Souza et al. (2005) sugerem a adoção de vários indicadores,
como mostrados no Quadro 3.16.
Processo

Tipo de indicador

Inovação

Pesquisa básica e aplicada

Desenvolvimento de produtos
Operações

Medidas de tempo
Medidas de qualidade
Custo

Serviço pósvenda

Tempo
Qualidade
Custo

Indicador
- Percentual de vendas gerado por novos produtos
- Lançamento de novos produtos versus concorrentes
- Capacidade técnica do processo de produção
- Lucro operacional (5 anos) sobre custo de desenvolvimento,
- % volume de produção com sucesso no mercado para cada
subprocesso
- Tempo de ciclo para cada subprocesso
- Introdução de novos produtos
- Tempo de ciclo
- Tempo de armazenamento inicial, final e em processo
- Taxa de defeito em perdas por milhão (por processo)
- Desperdício
- Custo de cada subprocesso
- Tempo do ciclo: solicitação do cliente até a resolução final
- % de solicitações atendidas com uma visita
- Custo dos recursos utilizados

QUADRO 3.16 – Possíveis indicadores para a perspectiva de processos internos
Fonte: Quadro 5 de Souza et al. (2005)
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Na perspectiva do aprendizado e crescimento, são três as categorias de
objetivos: i) capacidade dos funcionários; ii) capacidade dos sistemas de informação
e iii) motivação, empowerment e alinhamento. Sob esta perspectiva, Souza et al.
(2005) sugerem a adoção de vários indicadores, como demonstra o Quadro 3.17.
Categoria
Capacidade dos
funcionários

Medida ou indicador
- Satisfação dos funcionários
- Retenção dos funcionários
- Produtividade por funcionário
- Lucratividade por funcionário

Capacidade dos
sistemas de informação

- Índice de cobertura de informações estratégicas
- % de processos que oferecem retorno em tempo real sobre qualidade, tempo e
custo
- % de funcionários que lidam diretamente com clientes e têm acesso online às
informações referentes a eles

Motivação,
empowerment e
alinhamento

- Número de sugestões por funcionário
- Número de sugestões por funcionário implementadas
- Taxa de melhorias efetivas nos processos críticos
- Pesquisa interna sobre desenvolvimento de equipes
- Nível de ganhos compartilhados
- % de planos de negócios desenvolvidos pelas equipes
- % de todos os projetos com participação do cliente nos ganhos
- % de projetos com incentivos individuais de equipes, vinculados ao sucesso do
projeto

QUADRO 3.17 – Possíveis indicadores para a perspectiva de aprendizado e crescimento
Fonte: Quadro 6 de Souza et al. (2005)

Sink e Tuttle (1993) afirmam que o desempenho de uma empresa pode ser
analisado utilizando-se sete critérios distintos que refletem o desempenho de um
sistema organizacional, quais sejam: eficiência, eficácia, produtividade, qualidade,
qualidade de vida no trabalho, criatividade e lucratividade. Estes autores propõem o
modelo representado na Figura 3.21 para a definição dos critérios que possibilitam a
avaliação do desempenho de um sistema organizacional.
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FIGURA 3.21 – Sete critérios para a avaliação do desempenho de um sistema
organizacional
Fonte: Baseada na Figura 5.2 de Sink e Tuttle (1993)

Segue uma breve descrição do significado desses sete critérios, de acordo
com a visão de Sink e Tuttle (1993):
 Eficiência: está associada ao consumo de recursos e pode ser visualizada no
lado referente aos inputs. Pode ser definida como a relação entre consumo
previsto e consumo efetivo de recursos. Se o índice for maior do que um,
então o sistema foi mais eficiente do que se esperava, uma vez que consumiu
menos recursos do que o previsto; se for menor do que um, o sistema foi
menos eficiente. Espera-se, também, que a eficiência aumente com o passar
do tempo.
 Eficácia: deve traduzir a forma pela qual o sistema realiza aquilo a que se
propôs, bem como refletir a natureza dos resultados por ele alcançados frente
aos objetivos corretos buscados. O conceito de objetivo correto contra o qual
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os resultados são confrontados estará sempre sujeito à interpretação, ao
critério, ao julgamento e à percepção de pessoas ou grupo de pessoas. A
eficácia pode ser entendida como a realização efetiva das coisas certas,
pontualmente e dentro dos requisitos de qualidade especificados. Ela pode
ser medida pela relação entre resultados obtidos e previstos. O conceito de
ser mais ou menos eficaz depende do resultado desta relação. É uma medida
comparativa que deve ser observada ao longo de períodos subseqüentes.
 Qualidade: como parâmetro de desempenho, é mais difusa no sistema
organizacional em função de sua importância em todos os estágios de
gerenciamento do sistema.

Ela é definida operacionalmente por meio de

cinco pontos de verificação: i) o primeiro ponto se dá no sistema à montante
do sistema organizacional e compreende um conjunto de atividades que
garantem a adequação dos recursos; ii) segundo ponto, na interface entre o
sistema à montante e o sistema organizacional, verifica se o processo está
efetivamente recebendo os recursos que necessita; iii) terceiro diz respeito ao
processo de transformação do próprio sistema organizacional, contemplando
a criação de qualidade no produto ou serviço realizado; iv) quarto ponto de
verificação está na interface entre o sistema organizacional e o sistema à
jusante, para garantir que os produtos e resultados, gerados pelo sistema
organizacional, satisfaçam às especificações e aos requisitos estabelecidos;
v) quinto ponto de verificação considera o sistema à jusante e deve refletir a
compreensão daquilo que os clientes querem, precisam e exigem, além da
forma como estão reagindo à entrega dos bens e/ou serviços que o sistema
organizacional está fornecendo.
 Qualidade de vida no trabalho: pode ser caracterizada pela resposta ou
reação afetiva das pessoas do sistema organizacional. Na visão esquemática
apresentada na Figura 3.21, observa-se que ela se relaciona com o terceiro
ponto de verificação de qualidade, em que o sistema organizacional cria a
qualidade do produto ou serviço que realiza. O modo como os indivíduos se
sentem a respeito dos fatores que consideram importantes para sua vida na
organização é fundamental no desempenho do processo de transformação do
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sistema organizacional. Esta visão não sugere que as pessoas felizes sejam
produtivas, nem que aquelas produtivas sejam felizes. Contudo, é inegável
que existe uma relação complexa e importante entre qualidade de vida no
trabalho e desempenho do sistema organizacional. As pesquisas realizadas
neste campo ainda se mostram inconsistentes quando tentam estabelecer
uma relação entre atitudes pessoais, sentimentos e desempenho profissional.
 Criatividade ou inovação: pode ser entendida como a capacidade criativa para
mudar aquilo que o sistema organizacional faz e, também, o modo de fazer.
Abrange mudanças importantes na estrutura da organização, na tecnologia,
nos produtos, nos serviços, nos procedimentos, nas políticas e em outros
aspectos julgados necessários.
 Lucratividade: pode ser definida como a relação entre o resultado financeiro
alcançado pelo sistema organizacional e os custos assumidos neste esforço.
O resultado financeiro é decorrente dos efeitos que os outputs provocam no
sistema à jusante. O preço do produto ou serviço elaborado pelo sistema
organizacional bem como dos recursos consumidos pelo mesmo impactam
seu desempenho. Por intermédio do lucro é possível expandir a empresa,
criar novos produtos e novas tecnologias. Necessariamente, uma empresa
precisa gerar lucros para sobreviver. Já uma organização sem fins lucrativos
deve ter a capacidade de operar com equilíbrio financeiro, respeitando suas
disponibilidades orçamentárias, para que seja sustentável no longo prazo.
Nessas organizações o parâmetro lucratividade deve ser substituído pela
“orçamentalidade”.
 Produtividade: é uma relação entre os outputs gerados por um dado sistema
organizacional e os inputs que propiciaram a geração desses outputs. Ela
implica no estabelecimento de duas categorias básicas de medidas: i)
produtividade estática, originária da divisão das medidas dos outputs pelas
medidas dos inputs, num dado período de tempo; ii) produtividade dinâmica,
definida como a relação entre medidas da produtividade estática em períodos
diferentes, refletindo a variação da produtividade de um período para outro.
Para cada uma dessas categorias, podem ser considerados três tipos de
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medidas de produtividade: parcial, múltipla e total. Cada um desses tipos é
uma função da quantidade de inputs considerados no denominador da
relação entre outputs e inputs, que define a produtividade. Assim, ao
considerar somente uma classe de input, mede-se uma produtividade parcial.
Se mais de uma classe de input são consideradas, tem-se uma medida de
produtividade múltipla. Se todas as classes de inputs são consideradas, temse a produtividade total.
A medição da produtividade de serviços é bem mais complexa do que a
medição de produtividade na fabricação de bens. Portanto, é importante aprofundar
a sua discussão, destacando-a na relação dos sete critérios enumerados por Sink e
Tuttle (1993).
A produtividade de uma operação está diretamente relacionada à eficácia
com que os recursos em um processo (seja industrial ou de serviço) são
transformados em resultados econômicos para o provedor de serviço e valor para
seus clientes. Dentro desta lógica, uma alta produtividade contribui para gerar lucro
para o provedor de serviço, além de valor para seus clientes. Mas este conceito
apresenta-se de uma forma simplificada e incompleta, na medida em que não
esclarece se a qualidade permanece inalterada, caso a produtividade seja
aumentada. Vários trabalhos (ARMISTEAD et al., 1988; GRONROOS e OJASALO,
2004; JOHNSTON e JONES, 2004) apontam que, no setor de serviços, isso pode
não ocorrer. Por exemplo, uma empresa de serviço, que por algum tempo prioriza a
redução de custo e o uso mais eficiente de seus recursos de produção, pode, dentro
de um curto prazo, sofrer, como conseqüência, uma piora nos níveis de satisfação
por parte de seus clientes, e, se a qualidade deteriora, a procura pelo seu serviço e
os lucros tendem a cair. Nesta situação, pode-se perceber claramente que um uso
mais eficiente dos recursos não implica necessariamente em uma melhoria da
produtividade. Em outras palavras, os recursos de entrada não são usados de um
modo mais efetivo. Portanto, para a avaliação do desempenho em serviços, um novo
conceito de produtividade deve ser elaborado. Este setor convive com o dilema da
produtividade, que consiste na difícil tarefa de balancear receitas com os custos. É
preciso resgatar que o conceito de produtividade tradicional foi desenvolvido para os
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fabricantes de bens físicos como um conceito de eficiência de manufatura. Muitos
dos modelos de produtividade e instrumentos de medida de produtividade existentes
foram derivados do contexto de fabricantes. Assim, eles partem da suposição de que
produção e consumo são processos separados, em que os clientes não participam
no processo de produção. Embora as suas preferências sejam incorporadas nos
produtos, os sistemas de produção industrial são fechados, e modelos de
produtividade tradicionais e seus instrumentos de medida foram desenvolvidos para
tais sistemas. Nos serviços, a simultaneidade entre o processo e consumo de
serviço, em que os clientes participam ativamente, faz com que os recursos possam
ser padronizados até certo grau, tornando-se difícil estimar a quantidade de inputs
necessários para a realização de um dado output. As interações que são criadas
pelo provedor de serviço e seus clientes influenciam a eficiência do processo de
serviço (GRONROOS e OJASALO, 2004).
A produtividade não pode ser entendida sem levar em conta as inter-relações
entre os recursos de entrada e a qualidade obtida com esses recursos. Ela também
não pode ser entendida sem considerar a inter-relacão entre as eficiências interna11
e externa12.

Isso é crucial para compreender e administrar a produtividade de

serviço. Além disso, a produtividade é influenciada pela utilização da capacidade
existente, ou seja, se a demanda é baixa, os recursos do provedor de serviço serão
subutilizados (baixa eficiência interna). Por outro lado, quando a demanda começa a
exceder a capacidade, pode-se ter um efeito negativo na qualidade de serviço
percebida. Embora essa descrição seja altamente simplificada, a demanda também
é um fator que afeta a produtividade (GRONROOS e OJASALO, 2004).
Com base nestas considerações, a visão da

produtividade em serviços

proposta por Gronroos e Ojasalo (2004), ilustrada na Figura 3.22, pode ser utilizada
como um modelo que incorpora as inter-relações e aspectos que são peculiares aos
processos encontrados no contexto de serviços.

11

Eficiência interna se refere ao grau de aproveitamento dos recursos de Input (Pessoal, Infraestrutura, Tecnologia, etc.) para a produção dos serviços.
12
Eficiência externa é sinônima de eficácia para estes autores e reflete como o sistema de prestação
de serviços é capaz de atender aos objetivos de qualidade almejados pelos clientes.
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FIGURA 3.22 – Modelo para a produtividade em serviço
Fonte: Baseada na Figura 1 de Gronroos e Ojasalo (2004)

Segundo o modelo proposto por estes autores, três situações podem ocorrer
no processo de serviço:
— apenas o provedor produz o serviço;
— tanto o provedor quanto o cliente produzem serviço por meio de interações;
— apenas o cliente produz o serviço, utilizando alguma infra-estrutura fornecida
pelo provedor.
Os inputs para o provedor de serviço, como pessoal, tecnologia, sistemas,
informações, etc., influenciam diretamente as duas primeiras situações de processo
e, indiretamente, a terceira. Já os inputs do cliente (sua própria participação e a dos
outros) afetam diretamente a segunda e a terceira situações de processo e,
indiretamente, a primeira. Na Figura 3.22, as influências indiretas dos inputs são
representadas por linhas tracejadas.
Quanto mais eficazmente uma organização de serviço usa seus próprios
recursos de input − inclusive educando e guiando seu público, e provendo suporte
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adequado à produção do serviço − melhor será sua eficiência interna13 (OJASALO,
2003).
Do ponto de vista do provedor, quando os clientes produzem serviços
independentes do provedor, não há nenhum efeito direto na eficiência interna.
Porém, as percepções do cliente quanto à qualidade do serviço têm um impacto
decisivo na eficiência externa e, deste modo, na produtividade de serviço
(GRONROOS e OJASALO, 2004).
Os outputs do processo de serviço podem ser divididos em:
— quantidade de produção (volume), e
— qualidade de produção (processo e resultado).
A quantidade produzida depende da demanda.
Gronroos e Ojasalo (2004) consideram a produtividade de serviço como uma
experiência de saber mútuo, na medida em que é dependente da capacidade de
aprendizado do cliente para lidar com os vários aspectos do serviço, aprendendo,
por exemplo, a evitar enganos e problemas de vários tipos. Tal aprendizado
possibilita também ao público tornar-se mais ciente do que exatamente esperar do
serviço, criando uma percepção mais adequada e favorecendo a qualidade
percebida.
Conseqüentemente, a produtividade de serviço depende do progresso da
relação entre o cliente e o provedor, na medida em que a competência do cliente em
participar do processo de serviço de modo mais pessoal, mais rápido e suave,
favorece a eficiência interna e pode também melhorar a eficiência externa, em
termos de qualidade percebida (GRONROOS e OJASALO, 2004).
Lovelock e Wirtz (2006) propõem as seguintes estratégias genéricas para se
aumentar a produtividade em serviços:
— forte controle de custos das etapas do processo;
— redução do desperdício de materiais ou de mão-de-obra;

13

Bowen (1986) sugere que empresas de serviços adotem várias práticas voltadas à gestão de seus
recursos humanos no tratamento dos próprios clientes.
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— ajuste da capacidade produtiva a níveis médios de demanda, diminuindo os
períodos de ociosidade;
— substituição de trabalhadores por máquinas automatizadas;
— fornecimento de equipamentos e bancos de dados aos funcionários,
possibilitando-lhes trabalhar mais rapidamente ou com nível superior de
qualidade;
— treinamento dos funcionários para trabalharem mais “produtivamente”;
— ampliação do conjunto de tarefas que um profissional de serviço pode
executar, eliminando gargalos e reduzindo ociosidade;
— instalação de sistemas especializados para que profissionais possam assumir
parte do trabalho anteriormente realizado por outros mais experientes;
— envolvimento maior dos clientes na produção, colocando-os em um papel
mais ativo no processo; e
— solicitação aos clientes para que usem terceiros na realização de algumas
tarefas (serviços suplementares).
Os sete critérios de desempenho discutidos por Sink e Tuttle (1993) podem
ser entendidos como abrangentes, mas não são mutuamente exclusivos em sua
totalidade. Pode-se enxergar superposições entre alguns deles, por exemplo, a
qualidade tem implicações tanto na eficácia como na produtividade. Mas eles
formam um todo coerente que explica, de modo satisfatório, o relacionamento entre
os critérios para que um sistema possa alcançar maior sustentabilidade e
competitividade como indica a Figura 3.23. A importância dos critérios é dependente
da situação e das peculiaridades do próprio sistema. É improvável que dois sistemas
organizacionais ou gerentes distintos atribuam o mesmo peso aos mesmos critérios.
É possível que um mesmo sistema pondere de forma diferente a importância desses
critérios em épocas distintas. Um mérito deste modelo é o fato de que os critérios
enumerados possibilitam levantar um conjunto de informações necessárias para que
as equipes gerenciais possam administrar adequadamente o sistema organizacional.
Como os critérios não definem indicadores específicos de desempenho, cada
sistema deve identificar e criar seus indicadores específicos.
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FIGURA 3.23 – Critérios para a avaliação do desempenho de um sistema
organizacional
Fonte: Baseada na Figura 5.29 do Sink e Tuttle (1993)

Neely et al. (1997), ao revisarem vários trabalhos sobre medição de
desempenho, identificaram várias características que uma boa medida de
desempenho deveria ter:
 ser derivada da estratégia e alinhada às prioridades competitivas da
operação;
 ser simples de entender e usar;
 prover feedback em tempo e de forma precisa;
 ser baseada em quantidades que possam ser influenciadas ou controladas
pelo usuário ou por ele em conjunto com outros;
 refletir o processo de negócio da empresa, ou seja, deve levar em
consideração as necessidades dos clientes e fornecedores em sua definição;
 referir-se a metas específicas;
 ser relevante;
 pertencer a um ciclo fechado completo de controle;
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 ser claramente definida;
 ter impacto visual;
 focalizar em melhoramento;
 manter seu significado ao longo do tempo;
 prover feedback rápido;
 ter propósito específico e definido;
 ser baseada em fórmulas e bases de dados explícitos;
 empregar mais índices que valores absolutos;
 referir-se mais a tendências que a situações estáticas;
 ser objetiva e não apenas opinativa; e
 ser mais global do que localizada.
Com base nessas características, Neely et al. (1997) sugerem a consideração
de uma estrutura mínima que cada indicador deve contemplar. Estes autores
desenvolveram um roteiro que abrange vários quesitos importantes, abordando
também os comportamentos que as medidas de desempenho devem encorajar. Este
roteiro foi baseado nas sugestões apontadas pela literatura e em uma pesquisa
realizada com vários gerentes em organizações diversas. O Quadro 3.18 ilustra o
roteiro proposto por estes autores.
1 - Título
2 - Propósito
3 - Relacionado a
4 - Meta
5 - Fórmula
6 - Freqüência de
Medição
7 - Revisão da Freqüência
8 - Quem mede?
9 - Fonte de Dados
10 - Quem é o responsável
pelo indicador?
11 - O que ele faz?
12 - Quem age com base
nos dados?
13 - O que eles fazem?
14 - Notas e Comentários

O título do indicador deve ser claro. Um bom título explica o que é o indicador e
por que ele é importante
O porquê do emprego do indicador deve ser explicitado
Deve ser expresso com que objetivos do negócio o indicador está relacionado
Definir o nível de desempenho desejado
Como indicador será calculado
Freqüência deve ser adequada à realidade do processo, permitindo a tomada de
ações corretivas.
A freqüência de medição deve ser periodicamente revista, verificando-se sua
adequação para fornecer feedback rápido.
A pessoa que coleta e reporta os dados
A fonte de dados primários deve ser especificada
Nome da pessoa responsável por este indicador
Explicitar o papel que cabe ao responsável
Nome das pessoas que irão promover ações a partir das informações geradas. Se
ninguém age com base nos dados, o indicador não deve existir.
Explicitar o papel que cabe às pessoas que agirão com base nas informações
geradas pela medição
Listar notas e comentários que se fizerem necessários

QUADRO 3.18 – Roteiro para definição de um indicador
Fonte: Neely et al. (1997)
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3.5 FRAMEWORK TEÓRICO

Vários aspectos relacionados aos SRUs foram discutidos neste capítulo. À luz
do referencial teórico exposto e resgatando o objetivo desta tese de desenvolver
subsídios à gestão de empresas de SRUs que processam pessoas, discutindo e
elucidando como um sistema de monitoramento e controle e a adoção de táticas
que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes podem contribuir para
que tais empreendimentos obtenham um melhor desempenho, esta seção define a
estrutura conceitual na qual a pesquisa irá se apoiar.
Três temas inter-relacionados são abrangidos pelo framework teórico, quais
sejam:
— sistema de monitoramento e controle voltado para o relacionamento com o
cliente;
— táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes no serviço;
— desempenho do serviço.
Estes três temas serão tratados, em maior profundidade nas seções
seguintes, tomando-se como referência os seis papéis que os clientes normalmente
desempenham nos SRUs.

3.5.1 Sistema de monitoramento e controle

Sua importância para os SRUs se evidência na medida em que permite a
adoção de ajustes e correções por parte do provedor de serviço, na busca dos
resultados ulteriores pretendidos.
A estrutura de monitoramento adotada por empresas de SRUs pode ser
descrita pelo Mapa de Relacionamento, exposto na Figura 3.15,

que facilita a

visualização das diferentes seqüências, episódios e atos que ocorrem na realização
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do serviço, bem como dos dados que são registrados pela empresa nessas
interações.
Entende-se que o sistema de monitoramento e controle poderá registrar e
analisar quatro tipos de informações:
— informações

referentes

às

atividades

realizadas/produtos

imediatos.

Exemplos: tempo de permanência no local, atividades realizadas no dia,
freqüência etc.;
— informações sobre os resultados ulteriores. Exemplos: nota final obtida no
exame simulado em um curso preparatório, redução de peso em um
programa de musculação, quantidade de pessoas inseridas no mercado de
trabalho por uma entidade que fomenta a re-inserção social, etc.;
— informações sobre alguns fatores externos que estão sob o controle do cliente
e que podem influenciar os resultados ulteriores do serviço. Exemplo:
realização de dieta ao longo de um programa de musculação, etc.;
— informações sobre alguns fatores externos que não estão sob o controle do
cliente e que podem influenciar os resultados ulteriores do serviço. Exemplo:
influência familiar sobre o jovem que realiza um curso para inclusão no
mercado de trabalho.
Como o processo de um SRU envolve relacionamento com cliente por um
período significativamente extenso, no presente trabalho admite-se que o sistema de
monitoramento e controle a ser considerado deve abranger duas grandes fases. A
primeira contempla a fase de entrada do cliente no serviço. Para que este possa ser
processado, a empresa poderá realizar um procedimento de seleção, definindo sua
inclusão ou não, e/ou um procedimento de diagnóstico, definindo a maneira e a
freqüência do serviço a ser realizado. A segunda fase consiste no monitoramento do
cliente durante a realização do serviço até sua finalização. O Quadro 3.19 apresenta
estas duas fases à luz dos papéis desempenhados pelo cliente e das práticas
desejáveis.
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Papel do Cliente
Atividades realizadas
Primeira
Fase

Fase
Cliente como recurso

Sistemática de Seleção
Sistemática de Diagnóstico

Segunda Fase

Cliente como coprodutor
Cliente como
concorrente ou
parceiro

Acompanhamento das atividades
realizadas pelo cliente.
Realização de correções e ajustes no
processo de serviço

Cliente como
comprador

Cliente como usuário

Cliente como produto

Acompanhamento de fatores externos
que influenciam os resultados ulteriores
Acompanhamento dos resultados
ulteriores intermediários e finais.

QUADRO 3.19 – Sistema de monitoramento e controle
Fonte: Elaborado pelo Autor (2007)

A avaliação da adequação do modo como o sistema de monitoramento e
controle funciona nos processos de serviços de uma empresa ou entidade de SRU
requer a definição de um método estruturado. Assim sendo, considerando as
principais atividades que devem constituir o sistema de monitoramento e controle,
descritas no Quadro 3.19, no presente trabalho definiu-se mais especificamente
quais seriam as características e práticas correspondentes a cada uma destas
atividades. Trata-se de um desdobramento necessário na medida que o mesmo
possibilita uma avaliação mais criteriosa e objetiva do sistema de monitoramento e
controle implementado em empresas ou entidades de SRUs. Assim, o Quadro 3.20
relaciona as diferentes características e práticas que deverão ser verificadas e
avaliadas para julgar adequação do sistema de monitoramento e controle.

92

Atividades

Nº - Caracteristica/prática

Valor a ser atribuído

Primeira
Fase

Fase
Procedimento de Seleção

1

Seleção dos clientes

0

1

2

Procedimento de Diagnóstico

2

Diagnóstico no ingresso do cliente.

0

1

2

3

Densidade dos atos registrados.

0

1

2

4

Grau de formalização das rotinas de coleta de
dados.

0

1

2

5

Grau de detalhamento dos dados que são
registrados.

0

1

2

6

Tomada de ação quando o cliente apresenta
uma freqüência baixa

0

1

2

7

Periodicidade da análise dos resultados
ulteriores intermediários

0

1

2

8

Tomada de ação quando não se antige os
resultados ulteriores intermediários almejados

0

1

2

9

Periodicidade da análise dos fatores externos
sob o controle do cliente

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

Segunda Fase

Acompanhamento das atividades
realizadas pelo cliente

Realização de correções e ajustes no
processo de serviço

10

11
Acompanhamento de fatores externos
que influenciam os resultados ulteriores
12
Acompanhamento dos resultados
ulteriores intermediários e finais.

13
14

Tomada de ação na ocorrência de fatores
externos desfavoráveis ao atingimento dos
resultados ulteriores almejados sob o controle
do cliente
Acompanhamento de fatores externos sob
controle do cliente que influenciam os resultados
ulteriores
Acompanhamento de fatores externos fora do
controle do cliente e empresa que influenciam
os resultados ulteriores
Acompanhamento dos resultados ulteriores
intermediários
Acompanhamento dos resultados ulteriores
finais

QUADRO 3.20 – Características a serem avaliadas no sistema de monitoramento implementado pela
empresa
Fonte: Elaborado pelo Autor (2007)

Como a condição em que cada característica/prática pode ocorrer ou ser
constatada num caso real pode variar. No presente trabalho, admite-se que a
condição verificada pode ser enquadrada por uma escala de 3 níveis. Nesta escala,
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os valores 0, 1 ou 2 presentes na última coluna do Quadro 3.20 são atribuídos
conforme os seguintes critérios:
— 0 - característica não é constatada ou a prática não é adotada;
— 1 - característica se faz parcialmente presente ou a há parcial aderência à
prática;
— 2 - característica se faz totalmente presente ou a há plena aderência à
prática.

3.5.1.1 Capacidade do sistema de monitoramento existente em realizar ajustes
e correções

O monitoramento das interações entre uma empresa ou entidade de SRU e
seus clientes pode identificar a ocorrência de resultados ulteriores intermediários
insatisfatórios que apontarão a necessidade de ajustes e correções na continuidade
do processo de entrega do serviço. A capacidade do sistema de monitoramento
existente de promover ajustes e correções requeridos pode ser verificada
considerando as características e práticas específicas referentes às atividades
abrangidas pela fase 2 descritas no Quadro 3.20.

3.5.2 Táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes

Como já exposto anteriormente, num SRU, os resultados ulteriores buscados
dependem dos clientes participarem e se empenharem nas atividades realizadas
durante a entrega do serviço. Logo, a empresa deverá empregar táticas que
estimulem o seu envolvimento e participação no processo.
À luz da revisão bibliográfica exposta na seção 3.3, as várias táticas voltadas
para este fim sugeridas por diferentes autores, são descritas a seguir:
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— implementação de programas de treinamento e orientação (aulas formais,
folhetos, placas de orientação, etc.) dos clientes (HOFFMAN e
BATESON, 2003; LOVELOCK e WRIGHT, 2002; ZEITHAML e BITNER,
2003) e disponibilização de informações relevantes para a adequada
participação

do

cliente

no

processo

de

entrega

do

serviço

(LOVELOCK,1995);
— realização de atividades como festas, excursões e passeios para
promover maior socialização entre os clientes (ZEITHAML e BITNER,
2003);
— premiação, concessão de descontos ou outro meio de recompensa para
incentivar maior participação do cliente no processo (LENGNICK-HALL,
1996);
— imposição de regras de conduta a serem seguidas pelos clientes durante
a

entrega

do

serviço,

recompensando

os

clientes

pelo

bom

comportamento ou punindo-os pelo oposto (HOFFMAN e BATESON,
2003; LOVELOCK e WRIGHT, 2002; ZEITHAML e BITNER, 2003);
— fornecimento de suporte ao cliente durante a realização das atividades,
por meio de orientações, esclarecimento de dúvidas e demais atividades
que estimulem sua participação (ZEITHAML e BITNER, 2003);
— envolvimento do cliente no planejamento, para obter subsídios à
definição das atividades que irão compor o processo de serviço
(WIKTRÖM, 1996);
— informação antecipada sobre o processo de entrega do serviço, como um
meio de tornar a clientela ciente de seu papel de co-produção e de
usuária, conscientizando a clientela sobre importância da correta
execução do serviço sob a sua responsabilidade (ZEITHAML e BITNER,
2003).
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3.5.3 Desempenho do serviço

Este trabalho propõe-se a focalizar o desempenho obtido pelo serviço por
meio de seus produtos e resultados, tal como indicado na Figura 3.24. Isso implica
nos indicadores de desempenho terem de contemplar os três papéis que o cliente
assume na saída do processo de transformação, quais sejam: como comprador,
como usuário e como produto. Vale ressaltar que, como produto, o cliente depende
da execução de seus papéis enquanto comprador e usuário. Isso decorre do fato de
que o cliente como produto do serviço depende dele mesmo

se interessar em

realizar o serviço e executá-lo de modo adequado.

FIGURA 3.24 – Medição de desempenho no contexto dos diferentes papéis do
cliente
Fonte: Elaborada pelo Autor (2007)
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O presente estudo adota três indicadores para a avaliação do desempenho
nos serviços analisados: eficácia, freqüência e taxa de retenção. Estes foram
escolhidos por três motivos principais:
— simplicidade de compreensão e facilidade de obtenção em organizações
de serviços;
— cada um deles está relacionado com um dos três papéis assumidos pelo
cliente na saída do processo de transformação. A Figura 3.25 relaciona
estes indicadores com o papel a que se refere;
— os três indicadores relacionam-se indiretamente com o critério de
desempenho qualidade dos serviços prestados e o um indicador se refere
diretamente ao critério de desempenho eficácia.

FIGURA 3.25 – Indicadores para medição de desempenho de serviços
Fonte: Pesquisa do Autor (2007)

Este trabalho entende como eficácia a relação entre a quantidade de clientes
que atingiram os resultados ulteriores almejados sobre a quantidade total de clientes
que objetivaram estes resultados ulteriores em um dado período de tempo. Estes
dados são coletados considerando o período de tempo em que as atividades do
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serviço demandam para apresentarem os primeiros resultados ulteriores efetivos14. A
taxa de retenção é calculada mediante a relação dos clientes que permaneceram no
serviço sobre os clientes inicialmente considerados no período de tempo que foi
utilizado para a determinação da eficácia do serviço.

3.5.3.1 Trade-off entre eficiência e eficácia

Como mencionado anteriormente, a eficiência está associada ao consumo de
recursos. Nos serviços analisados neste trabalho, o cliente torna-se um recurso que
é transformado e, ao mesmo tempo, atua como co-produtor e como concorrente ou
parceiro de outros. Portanto, a eficiência depende da correta participação e do
envolvimento do cliente no processo. Além disso, os SRUs demandam um sistema
de monitoramento e controle que, por sua vez, impetra a necessidade de estruturar
recursos (pessoas, equipamentos, instalações, etc.) para monitorar os efeitos
pretendidos e as variáveis externas. Esses aspectos fazem com que a busca pela
eficiência seja um objetivo bastante desafiador nos SRUs.
A eficácia de um sistema pode ser verificada se este realiza aquilo a que se
propôs. Reiterando a discussão anterior, a adequada participação do cliente no
processo é necessária para a obtenção dos efeitos pretendidos pelo serviço. Para
que essa participação ocorra de modo apropriado, é preciso haver um
monitoramento das variáveis externas sob controle do cliente. Além disso, esforços
devem ser despendidos para a sua orientação, educação e treinamento. Essas
atividades demandam recursos ao prestador do serviço. Ao adentrar na análise de
eficiência e eficácia, pode-se facilmente identificar um trade-off entre a eficiência,
que busca a minimização dos recursos a serem utilizados, e a eficácia, que depende
destes recursos para se concretizar. O tratamento desse trade-off torna-se mais
premente nos SRUs, na medida em que tais serviços necessitam de recursos
14
Nos cursos preparatórios e de formação educacional e profissional este tempo corresponde ao
término do curso, onde o aluno já tomou conhecimento de todo o conteúdo do curso. Nas atividades
de musculação este tempo normalmente é de três meses.
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adicionais para realizar o monitoramento das atividades realizadas pelo cliente, dos
efeitos pretendidos e das variáveis externas.
Dessa maneira, torna-se relevante entender como os SRUs compatibilizam a
busca da eficácia com a necessidade de assegurar também a eficiência.

3.5.4 As Proposições de pesquisa e o Framework Teórico

FIGURA 3.26 – O relacionamento das proposições de pesquisa com elementos do
framework teórico proposto
Fonte: Pesquisa do Autor (2007)

Consolidando o que foi discutido nesta seção, entende-se que o framework
teórico que será considerado para a verificação das três proposições de pesquisa
delineadas na seção 2.4 é composto de três elementos fundamentais. O primeiro
elemento refere-se ao sistema de monitoramento e controle voltado para o
relacionamento com cliente. Este sistema, por sua vez, admite que o monitoramento

99

pode ser decomposto em duas fases. A cada fase são atribuídas algumas
características e práticas que podem ser avaliadas em cada caso observado na
pesquisa de campo. O segundo elemento refere-se à adoção de táticas que
estimulam o envolvimento e a participação dos clientes no serviço. A ocorrência de
cada tática pode também ser verificada em cada caso observado na pesquisa de
campo. Finalmente, o terceiro elemento é constituído de indicadores para a medição
de desempenho. No framework teórico, o terceiro elemento é o que possibilita
avaliar a influência dos dois elementos anteriores no desempenho do serviço, para
isso, foram selecionados os indicadores Eficácia e Taxa de Retenção. As três
proposições de pesquisa que direcionam o presente trabalho podem ser verificadas
pela avaliação destes três elementos nos casos investigados em campo. O método
utilizado na pesquisa para a verificação das proposições está detalhado no capítulo
4. A Figura 3.26 contextualiza o relacionamento das três proposições de pesquisa
com os principais elementos que compõem o framework teórico.
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4 METODOLOGIA DE PESQUISA

Este trabalho apresenta o resultado de um estudo científico sobre um tema
específico e bem definido, desenvolvido com a motivação de gerar uma real
contribuição para a especialidade em questão. Assim sendo, este trabalho busca o
objetivo geral de uma tese de doutorado que é o de estabelecer e divulgar um
conhecimento científico novo (VIEIRA, 2002).
Handfield e Melnyk (1998) apontam que o conhecimento novo poderá prover
um ou mais dos seguintes benefícios:
— um método de organizar e categorizar determinados objetos de estudo;
— uma tipologia para organizar conhecimentos;
— predições para eventos futuros;
— explicações de eventos passados;
— certa compreensão sobre as causas de eventos, em alguns casos;
— condições potenciais para controlar os eventos.
Apenas a criação de conhecimento não é suficiente para se obter sucesso.
Para que uma pesquisa seja bem-sucedida sua proposta deve ser aceita por outros
pesquisadores bem como aplicada por profissionais no campo. Para conseguir esse
feito, ela deve melhorar a compreensão do objeto estudado, além de alcançar um ou
mais dos seis objetivos acima listados. Finalmente, deve ser capaz de passar pelo
teste do mundo real. Uma idéia não experimentada é, simplesmente, uma visão do
pesquisador formatada de modo bem civilizado, nada mais do que isto (HANDFIELD
e MELNYK, 1998).
Entretanto, a criação de conhecimento parte e se apóia em uma dada teoria.
Portanto, é necessário discutir, mesmo que num nível superficial, como as teorias
são desenvolvidas. Nessa direção, Handfield e Melnyk (1998) propõem uma
estrutura conceitual para se entender os diferentes estágios do desenvolvimento de
uma teoria voltada para o gerenciamento de operações, conforme apresentada no
Quadro 4.1.
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Questão de pesquisa

Estrutura de pesquisa

Exemplos de técnicas
de coleta de dados

Exemplos de técnicas
para análise dos
dados

O que está acontecendo
aqui?
Existe alguma coisa
suficientemente
interessante para justificar
uma pesquisa?

Estudo de caso
aprofundado

Observação

Insight

Descobrir áreas para
pesquisa e
desenvolvimento
teórico
1b. Descrição

O que está aí?

Estágio
(Propósito)
1a. Descoberta

Explorar o território

2. Mapeamento
Identificar/descrever
as variáveis chaves
Desenhar mapas do
território

Quais são as variáveis
chaves?
O que está acontecendo?

Quais são as variáveis
chaves?
Quais são os temas,
padrões ou categorias mais
salientes /relevantes?

Estudo de campo não
focalizado longitudinal
Estudo de caso
aprofundado
Estudo de campo não
focalizado longitudinal

Poucos estudos de caso
focalizados
Estudos de casos
aprofundados
Múltiplos estudos de caso
Estudos de caso das
melhores práticas

3. Construção de
relacionamentos
Melhorar os mapas
através da
identificação de
relações entre as
variáveis

Quais são os padrões ou as
ligações entre as variáveis?
Pode-se identificar uma
ordem de relacionamento ?
Por que estas relações
existem?

Poucos estudos de caso
focalizados
Estudos de caso
aprofundados.
Estudos de caso em vários
locais
Estudo de caso das
melhores práticas

Entrevistas
Documentos
Entrevista de pessoas
selecionadas
Observação, Entrevistas
(grupo ou individual)
Documentos
Entrevista de pessoas
selecionadas
Técnica do incidente crítico

Testar as teorias
desenvolvidas nos
estágios anteriores
Predizer resultados
futuros

5. Refinamento e
ampliação da teoria
Expandir o mapa da
teoria

Estruturar melhor a
teoria à luz dos
resultados
observados

As teorias que foram
geradas são capazes de
sobreviver a testes
empíricos?

Onde as teorias se
aplicam?
Onde as teorias não se
aplicam?

Opinião de especialistas
Descrições
Análise de conteúdo
Protocolo verbal

Entrevistas aprofundadas

Análise

Diários de questionários de
pesquisa

Mapas cognitivos

História

Análise de conteúdo

Medidas não obstrutivas

Matriz de efeitos
Repertory grid technique

Observação

Protocolo verbal

Entrevista de profundidade

Análise

Diários de questionários de
pesquisa

Mapas cognitivos

História

Repertory grid technique

Medidas não obstrutivas

Matriz de efeitos
Análise de conteúdo
Análise de fator
Multidimensional scaling
Análise de correlação
Estatística não-paramétrica

Entrevistas estruturadas

Triangulação

Quase-experimento

Documentos
Questionários com
questões abertas e
fechadas
Experimentos de laboratório
Experimento de campo
Quase-experimentos

Análise de variância

Surveys

Survival analysis

Ampla amostra da
população

Regressão
Análise
Path analysis
Procedimentos de múltiplas
comparações
Estatística não-paramétrica

Experimento

Entrevistas estruturadas

Triangulação

Quase-experimento

Documentos

Análise de variância

Ampla amostra da
população

Questionários com
questões abertas e
fechadas

Regressão

Experimentos de laboratório
Experimentos de campos

Análise

Quase-experimentos
Surveys

Path analysis
Survival analysis
Procedimentos de múltiplas
comparações
Estatística não-paramétrica
Meta análise

Documentação
Pesquisa de arquivos

QUADRO 4.1 - Os diferentes estágios do desenvolvimento de uma teoria
Fonte: Handfield e Melnyk (1998)

Categorização

Experimento

Foi obtido o comportamento
que estava previsto pela
teoria ou foi observado um
comportamento não
esperado?

Avaliar quão aplicáveis e
generalizáveis são as
teorias que foram
desenvolvidas.

Insight

Observação

Identificar o por que
destas relações
4. Validação da
teoria

Categorização
Opinião de especialistas
Descrições
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4.1 POSICIONANDO O TEMA DE PESQUISA
DESENVOLVIMENTO DA TEORIA

NO

ESTÁGIO

DE

A estrutura conceitual proposta por Handfield e Melnyk (1998) torna-se
extremamente útil para o presente trabalho, na medida em que pode auxiliar na
identificação dos métodos de pesquisa que são mais pertinentes, dado o estágio de
desenvolvimento da teoria no qual o tema abordado se enquadra.
Neste contexto, inicialmente, procurou-se situar o tema de pesquisa na
estrutura conceitual proposta por Handfield e Melnyk (1998).
A revisão bibliográfica consultada indicou que os SRUs não são tratados de
modo diferenciado pela literatura de gerenciamento de serviços. Em um trabalho
relativamente recente, Johnston (2005) discute o desenvolvimento da gestão de
operações de serviços ao longo dos últimos seis anos e identificou que alguns
setores – nos quais os SRUs podem ser incluídos carecem de estudos mais
específicos e que temas como eficiência e produtividade merecem ser explorados
com mais enfoque.
Acredita-se que o tema SRU em si e a gestão de seu processo visando
eficiência e produtividade estão ainda, predominantemente, no estágio incipiente de
descoberta/descrição, caminhado para o estágio de mapeamento.

4.2 A QUESTÃO DE PESQUISA E A ESCOLHA DO MÉTODO

Uma vez analisado o tema, é importante explorar qual(is) método(s) de
pesquisa poderá(ão) ser utilizado(s) face ao objetivo de pesquisa do trabalho. Este
consiste em gerar novos conhecimentos para o desenvolvimento da gestão de
operações de empresas de SRU que processam pessoas, discutindo e elucidando
como um sistema de monitoramento e controle e a adoção de táticas que estimulam
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o envolvimento e a participação dos clientes podem contribuir para que essas
empresas obtenham um melhor desempenho.
Uma vez definidos os objetivos propostos pela pesquisa, Yin (2001) sugere
que se responda a três pontos que determinam a escolha da estratégia de pesquisa:
i) tipo de questão proposta pelo projeto de pesquisa; ii) necessidade de controle do
pesquisador sobre os eventos comportamentais; iii) grau de enfoque sobre os
acontecimentos contemporâneos. As respostas à aplicação destes pontos para a
caracterização do presente trabalho estão organizadas no Quadro 4.2.
Tipo de questão proposta pela Tese
Como e por quê

Necessidade de controle do
pesquisador sobre os eventos
comportamentais
Não se necessita de controle

Grau de enfoque sobre os
acontecimentos contemporâneos
Focaliza as práticas existentes de
monitoramento e as táticas adotadas
para estimular o envolvimento e a
participação dos clientes no serviço

QUADRO 4.2 – Caracterização da natureza da pesquisa
Fonte: Yin (2001)

Yin (2001) sugere que estudos de caso são particularmente apropriados
quando a pergunta de pesquisa concentra-se em “como” e “por quê” os fenômenos
observados acontecem, quando não há necessidade de controle sobre o
comportamento

dos

eventos,

e

quando

o

enfoque

estiver

em

eventos

contemporâneos. Sob a ótica dessas considerações e com base no Quadro 4.2,
pode-se concluir que o estudo de caso é um método adequado para o presente
trabalho.
Mais especificamente, será utilizada a metodologia de múltiplos casos, na
medida em que várias empresas ou entidades serão estudadas. A opção por esta
abordagem deve-se à pretensão de obter resultados e conclusões que não sejam
específicos a um particular caso de SRU e que tenham a possibilidade de serem
aproveitados numa gama mais ampla de organizações. Adicionalmente, tal
abordagem possibilitará construir um cenário mais amplo da gestão de operações
em SRUs, o que em si é um assunto sobre o qual foi constatado que ainda há
pouca literatura.
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4.3 O PROCESSO DE CONDUÇÃO DO ESTUDO DE CASO

De acordo com Stuart (2002), o processo de condução de um estudo de caso
pode ser dividido em cinco fases críticas, as quais são apresentadas nas seções
4.3.1 a 4.3.4.

4.3.1 Fase 1: Definição da questão de pesquisa

A primeira fase do processo envolve a definição da questão de pesquisa.
Invariavelmente, esta implica em contribuir para o enriquecimento de um corpo de
conhecimento e para o desenvolvimento de uma teoria, aspecto que já foi discutido
anteriormente neste trabalho.

4.3.2 Fase 2: Desenvolvimento do instrumento de pesquisa e seleção da
amostra

Uma vez definida a questão de pesquisa, o pesquisador deve desenvolver
instrumentos para coletar dados para análise futura. O instrumento de pesquisa
utilizado no estudo de caso é o seu protocolo. Seu desenvolvimento envolve muito
mais do que a organização das questões que serão abordadas. O protocolo abrange
a documentação principal necessária para fornecer aos pesquisadores o enfoque
requerido e visa organizar as visitas e assegurar que todas as evidências
importantes serão documentadas (STUART, 2002).
As questões presentes no protocolo devem basear-se na proposição de
pesquisa estabelecida. Esta prática é fundamental na medida em que torna a coleta
de dados mais eficiente. No entanto, o fato de o estudo ser organizado segundo uma
estrutura teórica não indica que não exista a possibilidade de alterar ou eliminar
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algumas questões estabelecidas. Isso pode acontecer na fase inicial, ao se realizar
as visitas-piloto (STUART, 2002).
Se o estudo de caso é projetado para ser exploratório ou explicativo, ele deve
demonstrar o significado e a validade das medidas utilizadas. Segundo Yin (2001),
existem quatro dimensões a serem testadas para julgar a qualidade dos trabalhos
de pesquisa e, para cada uma delas, algumas táticas podem ser recomendadas. O
Quadro 4.3 descreve os testes a serem considerados.

Testes

Tática do estudo de caso

Validade do constructo
(estabelecer medidas operacionais
corretas para os conceitos que estão
sob estudo)

−
−
−

Validade interna (estabelecer uma
relação causal, por meio da qual são
mostradas certas condições que levam
a outras condições)
Validade externa (estabelecer o
domínio no qual as descobertas de um
estudo podem ser generalizadas)
Confiabilidade (demonstrar que as
atividades de um estudo − como os
procedimentos de coleta de dados −
podem ser repetidas, apresentando os
mesmos resultados)

−
−
−

−

−
−

utilizar fontes múltiplas de
evidências
estabelecer encadeamento de
evidências
revisão do rascunho do
relatório por informanteschave
adequação ao padrão
construção da explanação
análise de séries temporais
utilizar a lógica de replicação
em estudos de casos
múltiplos
utilizar protocolo de estudo de
caso
desenvolver banco de dados
para o estudo de caso

Fase da pesquisa na qual a
tática deve ser aplicada
−

coleta de dados

−

coleta de dados

−

composição

−
−
−

análise interna
análise interna
análise interna

−

projeto de pesquisa

−

coleta de dados

−

coleta de dados

QUADRO 4.3 - Testes e táticas para julgar a qualidade do projeto de pesquisa realizado através de
estudo de caso.
Fonte: Baseado em Yin (2001)

4.3.2.1 Instrumento de pesquisa

O instrumento de pesquisa adotado para orientar a coleta de dados na etapa
de pesquisa de campo do presente estudo, foi elaborado a partir do framework
teórico exposto no Capítulo 3 que pode ser decomposto em três elementos interrelacionados: i) sistema de monitoramento e controle voltado para o relacionamento
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com o cliente; ii) táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes;
iii) desempenho do serviço. O Quadro 4.4 enumera os pontos contemplados no
instrumento de pesquisa, indicando como podem ser caracterizados os elementos a
serem focados nos estudos de caso.
ELEMENTOS

PONTOS PARA ANÁLISE

Sistema de
monitoramento e
medição de
desempenho

Sistema de registro das atividades realizadas pelo cliente no serviço e seus resultados e o
tipo de informação registrada.
Sistema de análise dos registros das atividades realizadas pelo cliente e seus resultados.
Atividades de avaliação realizadas nos episódios não registradas pelo sistema.
Existência de uma rotina de diagnóstico do cliente para definir as atividades que serão
realizadas, ao ingressar no serviço.
Existência de uma rotina de segmentação/seleção/agrupamento dos clientes para o
ingresso no serviço

Táticas que
estimulam o
envolvimento e a
participação dos
clientes no serviço

Educação e treinamento para a realização das atividades.
Adoção de atividades que promovem a socialização.
Recompensa ao cliente por mais envolvimento e participação.
Imposição de regras e condutas e/ou comportamento.
Suporte durante a realização das atividades (orientação, esclarecimento de dúvidas e
estímulo à participação).
Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades que serão realizadas.
Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades sob a
responsabilidade do cliente.

QUADRO 4.4 – Pontos para análise considerados na pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo autor (2007)

A partir destes pontos de análise, foi montado o roteiro de entrevista,
apresentado no Anexo A, no qual o pesquisador se apoiou para conduzir a
realização dos estudos de casos múltiplos.

4.3.2.2 Associação lógica entre os dados coletados e a proposição de pesquisa

Os dados coletados servirão para descrever e entender o sistema de
monitoramento e controle existente. Mais especificamente, eles possibilitarão
estimar o grau de aplicação das características e práticas desejáveis para esse
sistema, conforme o modelo proposto no framework teórico exposto na seção 3.5.1.
As características e práticas referentes à segunda fase do modelo proposto no
framework teórico exposto na seção 3.5.1.1, permitirão ainda estimar a capacidade
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do sistema de monitoramento e controle de realizar ajustes e correções em seu
processo de entrega do serviço. Os dados também servirão para avaliar o grau de
adoção de táticas que estimulem o envolvimento e a participação dos clientes.
No que tange à medição de desempenho, serão coletados dados referentes
à eficácia, taxa de retenção e freqüência nos casos analisados.
Com base nesses dados torna-se possível verificar as três proposições de
pesquisa levantadas. Nesta direção, para cada proposição será descrito a seguir o
meio a ser considerado para sua verificação.
Como mencionado anteriormente, a primeira proposição (P1) refere-se à
afirmação de que a obtenção de níveis satisfatórios de eficácia em empresas de
SRU que processam pessoas é suportada pela implementação de um sistema de
monitoramento e controle voltado para o relacionamento da organização com o seu
público. A sua verificação será realizada mediante comparação de duas variáveis. A
primeira refere-se ao “grau de aplicação das características e práticas desejáveis
para um sistema de monitoramento e controle” (em %) e a segunda refere-se ao
“percentual de eficácia” (em %) obtido em cada caso. O “grau de aplicação das
características e práticas desejáveis para um sistema de monitoramento e controle”
é calculado mediante o somatório dos valores atribuídos a cada uma das 14
características/práticas avaliadas na pesquisa de campo sobre o valor máximo
possível de 28 pontos e o Quadro 4.5 ilustra este procedimento de cálculo. Esta
proposição pode ser aceita caso seja verificado que as empresas que apresentam
um maior grau de aplicação das características e práticas desejáveis para um
sistema de monitoramento e controle alcançam maior eficácia, e inversamente, as
empresas que aplicam em menor grau um sistema de monitoramento e controle
revelam eficácia relativamente menor. De um modo pictórico, para a aceitação da
proposição, as duas variáveis devem se comportar como ilustrado no Gráfico 4.1.
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QUADRO 4.5 – Verificação da proposição por meio gráfico
Fonte: Pesquisa do Autor (2007)

Como exposto anteriormente, a segunda proposição (P2) refere-se à
afirmação de que a obtenção de níveis satisfatórios de eficácia em empresas de
SRU que processam pessoas é suportada pela adoção de táticas que favoreçam
mais participação e envolvimento dos clientes nas atividades. A sua verificação
também será realizada mediante comparação de duas variáveis. A primeira refere-se
ao “grau de adoção de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos
clientes” (em %) e a segunda refere-se ao “percentual de eficácia” (em %) obtido em
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cada caso. O “grau de adoção de táticas que estimulam o envolvimento e a
participação dos clientes” é calculado mediante a contabilização das táticas que são
adotadas pela empresa sobre a quantidade máxima de táticas que uma empresa
poderá adotar (7 táticas). Esta proposição pode ser aceita caso seja verificado que
as empresas que apresentam um maior grau de adoção de táticas que estimulam o
envolvimento e a participação dos clientes alcançam maior eficácia e, inversamente,
as empresas que recorrem em menor grau a tais táticas revelam eficácia
relativamente menor. De modo semelhante à verificação da primeira proposição,
para a aceitação da segunda proposição, as duas variáveis devem se comportar
como ilustrado no Gráfico 4.1.
Finalmente, a terceira proposição (P3), refere-se à afirmação de que a
retenção de clientes em empresas de SRU que processam pessoas é influenciada
pela capacidade do sistema de monitoramento e controle existente em realizar
ajustes e correções em seu processo de entrega do serviço. Do mesmo modo que
ocorreu nas duas primeiras proposições, a verificação da terceira proposição será
realizada mediante comparação de duas variáveis. A primeira refere-se à
“capacidade do sistema de monitoramento e controle realizar ajustes e correções em
seu processo de entrega do serviço” (em %) e a segunda refere-se ao “percentual de
taxa de retenção” (em %) alcançado em cada caso. Esta proposição pode ser aceita
caso seja verificado que as empresas que apresentam maior capacidade de realizar
ajustes e correções em seu processo de entrega do serviço, atingem maior taxa de
retenção e, inversamente, as empresas que têm menor capacidade de promover tais
ajustes e correções revelam taxa de retenção relativamente menor. De modo
semelhante à primeira e a segunda proposições, as duas variáveis devem se
comportar como ilustrado no Gráfico 4.1, para a aceitação da terceira proposição.
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Região de
aceitação da
Proposição de
Pesquisa
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Variável Y

0%
100%
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FIGURA 4.1 – Verificação da proposição de pesquisa por meio gráfico
Fonte: Pesquisa do Autor (2007)

4.3.2.3 A escolha dos casos/amostra

A quantidade de unidades analisadas se relaciona diretamente com a
validade externa da pesquisa e com o estágio de desenvolvimento da teoria.
A adoção de múltiplos casos (entre quatro e dez unidades de análise) é
apropriada quando existir um pouco de conhecimento sobre o fenômeno que está
sendo analisado, mas este ainda é, no seu todo, desconhecido (MEREDITH, 1998).
O tema abordado neste trabalho situa-se neste estágio. Além disso, como colocado
por Voss; Tsikriktsis e Frohlic (2002), a adoção de múltiplos casos pode tanto
aumentar a validade externa como reduzir as conseqüências de erros que sejam
cometidos pelo pesquisador.
O desenvolvimento do presente trabalho apoiou-se no estudo de um conjunto
constituído de seis casos, em diferentes organizações. No sentido de permitir uma
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melhor confrontação dos dados coletados, foram pesquisadas empresas de três
tipos de SRUs. Dois destes tipos têm fins lucrativos enquanto um tipo não visa ao
lucro. Para todos os casos, foram feitos estudos retrospectivos. A composição da
amostra estudada apresenta o seguinte perfil:
— duas academias de ginástica (com fim lucrativo);
— dois cursos preparatórios para concursos (com fim lucrativo);
— dois cursos de aperfeiçoamento profissional que visam à inserção no
mundo do trabalho (sem fim lucrativo).
A adoção dessa amostra tornou possível também a comparação entre
empresas que realizam SRUs do mesmo tipo.

4.3.3 Fase 3: Coleta de dados

Nos estudos de caso, os “dados” são freqüentemente as anotações ou
gravações das entrevistas, documentos que a empresa aceita fornecer e as próprias
observações do entrevistador. Como o pesquisador deve determinar as verdadeiras
relações causais, a construção de uma relação de confiança perante o entrevistado
é muito importante para o sucesso da pesquisa. Os pesquisadores, algumas vezes,
se deparam com um dilema. Por um lado, existe uma limitação de tempo para
construir uma relação de confiança entre o entrevistador e o entrevistado, a qual é
importante para se obter uma melhor qualidade de informações. Por outro lado, ao
se aumentar a confiança entre as duas partes, pode ocorrer, do entrevistador tender
a ser visto como um “consultor” pelo entrevistado, uma função que pode ser
conflitante com o papel de pesquisador. Algumas vezes, o fornecimento de uma
opinião ou conselho útil é necessário para se obter mais aceitação e confiança. De
qualquer forma, o pesquisador deve sempre refletir sobre o protocolo de pesquisa
utilizado e sobre sua razão de estar ali. Alguns desenvolvem certa habilidade em
explicar o problema de pesquisa de tal modo que faça sentido para os entrevistados.
Freqüentemente, alguns entrevistados vêem a entrevista como oportunidade de
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refletirem sobre os tópicos abordados, conseguindo, assim, aumentar e melhorar a
compreensão de seus processos. Além das entrevistas, registros de arquivos, e
documentos internos da organização, múltiplas entrevistas e entrevistadores devem
ser utilizados, quando possível. Esse procedimento possibilitará um retrato mais
completo do ambiente estudado. Essa abordagem multifacetada se assemelha à
estratégia de triangulação utilizada nas pesquisas etnográficas e pode ser útil para
uma melhor compreensão da realidade estudada (STUART, 2002).
Para garantir a boa qualidade da pesquisa e considerando os aspectos
relacionados acima, várias das táticas sugeridas por Yin (2001), apresentadas no
Quadro 4.3, foram empregadas nas atividades de coleta de dados. As fontes de
evidência utilizadas são enumeradas a seguir:
— consideração

de

várias

fontes

de

evidência,

tais

como

atas,

memorandos, livros, folhetos informativos, relatórios internos e relatório
de exercício;
— entrevistas: foram entrevistados os responsáveis pela supervisão dos
serviços analisados. A escolha desses entrevistados se deu pela
indicação do gestor do serviço, ao conhecer o tema e/ou questionário do
roteiro de pesquisa. O questionário elaborado para direcionar as
entrevistas é do tipo semi-estruturado (Anexo A). A maioria das
entrevistas foi gravada. Seguiu-se a orientação de Gil (1999),
estruturando a entrevista por pautas, para permitir seu desenvolvimento
de modo mais sistematizado (GIL, 1999);
— observação direta: em algumas empresas, informações também foram
obtidas por intermédio de reuniões e visitação das instalações.

4.3.4 Fases 4 e 5: Análise dos dados e divulgação

O desafio do pesquisador não é só observar, escutar e registrar os dados de
um modo sistemático. Para que um trabalho de pesquisa chegue a uma conclusão
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válida é fundamental analisá-los e conseguir interpretar o que os indivíduos
abordados estão tentando dizer. A interpretação de informações qualitativas é, em
grande parte, um desafio para o pesquisador. Este deve encontrar respostas para
questões como as seguintes: Os padrões são evidentes? Existe um modelo
conceitual que ajuda a explicar o padrão de comportamento observado? Existem
modelos teóricos que explicam razoavelmente o padrão de comportamento
observado em todos os casos? Se não, que elemento teórico precisaria ser
adicionado aos modelos existentes? (STUART, 2002).
A descrição dos casos e suas respectivas análises e conclusões seguem nos
Capítulos 5, 6 e 7, respectivamente.
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5 DESCRIÇÃO DOS CASOS

Neste capítulo são relatados os resultados encontrados em seis estudos de
casos conduzidos em organizações de SRUs. Os casos são apresentados e
analisados de modo individualizado.

5.1 CASO 1: ACADEMIA
MUSCULAÇÃO (AC1)

DE

GINÁSTICA

–

ATIVIDADES

DE

5.1.1 Caracterização da empresa

Antes da caracterização, é necessário entender um pouco melhor no que
consistem as academias de ginástica.
Entende-se como academia de ginástica o lugar, ou a escola, onde se
ministra a instrução física. É um lugar de aprendizado, de transmissão de técnicas
de ginástica15 por parte de quem as detém e de aquisição por parte de quem deseja
obtê-las. O aparecimento de academias de ginástica que combinam exercícios
físicos com o prazer da música deu-se por volta de 1970. Nessa época, eram
empresas pequenas instaladas em uma sala ou em casas. Já a partir de 1982, com
o interesse despertado pelos programas aeróbicos, uma nova geração de
empresários resolveu investir na construção de empresas que são verdadeiros
centros de atividade física. Iniciaram-se, assim, as grandes academias de ginástica,
nos grandes centros urbanos, com a preocupação de oferecer um espaço amplo e
as últimas novidades em atividade física aos seus usuários. Estima-se que existam
mais de 18.000 academias de ginástica espalhadas por todo Brasil (ZANETTE,
2003).
15
Ginástica é o conjunto de exercícios físicos ritmados e sistematizados por meio de movimentos
repetidos, para que sejam atingidos os ideais propostos tais como emagrecimento, hipertrofia
geral,definição muscular, etc.
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As academias de ginástica oferecem uma ampla variedade de serviços,
alguns deles são exemplificados no Quadro 5.1.

Atividades/serviços
Atividades físicas/fitness

Exemplos
Ginásticas e suas variações: step, street, condicionamento físico, musculação,
aerofunk, aeroboxe, alongamento, abdominais, bike class ou spinning, circuit
training, body pump , lift training.
Danças: balé ou clássico, de salão, ventre, jazz, sapateado, flamenco, entre
outras.
Lutas: judô, caratê, defesa pessoal, boxe, capoeira, jiu-jitsu

Atividades físicas na água

Natação; hidroginástica; lazer windsurf; mergulho.

Esportes

Basquetebol; handebol; voleibol; futebol; tênis e squash.

Saúde

Avaliação física; nutrição; fisioterapia/reabilitação; medicina estética; psicologia
desportiva.

Cultura, recreação e lazer

Teatro e cinema; cursos e palestras; eventos esportivos oficiais e internos;
turismo.

Outros serviços

Sauna; vendas de produtos esportivos, vitaminas e suplementos alimentares;
espaço lúdico de entretenimento de crianças; serviços de lavanderia, tinturaria,
fax, sapataria, cabeleireiro, barbeiro, locação de vídeo, berçário.

QUADRO 5.1 – Serviços oferecidos por academias de ginástica
Fonte: Baseado em Nobre (2000)

Dentre os serviços listados, a academia pesquisada oferece serviços de
atividades físicas/fitness: musculação, ginástica localizada, step, jump, pump, axé,
capoeira e fisioterapia. Atende a cerca de 300 alunos, mas apresenta baixa
ocupação nos horários fora de pico (Gráfico 5.1).
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GRÁFICO 5.1 – Quantidade de alunos por horário em dois dias da semana − terçafeira e sexta-feira − estimando-se um tempo de permanência de 75 minutos no
local
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
OBS: O dia 21/10 foi numa sexta-feira e o dia 25/10 numa terça-feira.

5.1.2 Coleta de dados

Dada a grande variedade de serviços oferecidos por esta academia, este
estudo de caso foi restrito às atividades de musculação. Os dados foram coletados
por meio de entrevistas com o sócio-diretor da academia. Foram consultados
também relatórios e demais documentos utilizados pela academia.

5.1.3 Processo de entrega do serviço

Os serviços de musculação oferecidos forman uma seqüência de atividades.
Essa seqüência é constituída de dois tipos de episódios. O primeiro tipo ocorre logo
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após a compra do serviço16 e consiste na avaliação física e fisioterápica. Implica,
primeiramente, na identificação dos objetivos procurados com a ginástica. Alguns
desses objetivos podem ser: hipertrofia geral intensa, reabilitação muscular,
definição muscular, relaxamento, alívio de dores, flexibilidade, emagrecimento,
condicionamento físico e correção postural. Uma vez definido o programa de
atividades físicas a ser seguido, passa-se ao segundo tipo de episódio que consiste
na execução da ficha de treinamento estabelecida na avaliação inicial. De três em
três meses, a academia solicita aos seus clientes que realizem uma reavaliação
física e fisioterápica, começando uma nova seqüência de serviços de musculação.
Como uma estratégia para incentivar os alunos a fazerem essa reavaliação, a ficha
de treinamento só pode ser alterada após aquela providência ter sido tomada. Na
reavaliação, é verificado o grau de atendimento dos objetivos estabelecidos na
avaliação anterior. Em caso de não-atendimento dos objetivos, o avaliador, junto
com o

aluno, verifica as possíveis causas. Normalmente, discutem-se aspectos

como freqüência às aulas, cumprimento das atividades previstas na ficha e hábitos
de alimentação.

5.1.4 Sistema de monitoramento e controle dos clientes

5.1.4.1 Primeira fase – Procedimentos de seleção e de diagnóstico

Existe um procedimento de seleção dos clientes. Durante as primeiras
avaliações física e fisioterápica são tomadas algumas medidas e feitas algumas
perguntas referentes a antecedentes patológicos, de modo a definir se o cliente está
apto a realizar atividades físicas ou não.

16

Na maioria das vendas, são fechados pacotes trimestrais, nos quais o cliente ganha um desconto
de 12%.
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Existe um procedimento de diagnóstico presente nas primeiras avaliações
física e fisioterápica, onde se define o tipo de treinamento a que o cliente deverá se
submeter.

5.1.4.2 Segunda fase – Atividades de monitoramento

A academia tem um sistema informatizado para monitoramento das
atividades. Para entrar e sair da academia, o aluno deve passar por uma roleta que
solicita a leitura do seu número de inscrição gravado na carteirinha, portanto, a
freqüência e o tempo de permanência de cada aluno são registrados. As principais
medidas tomadas nas avaliações físicas e fisioterápicas são registradas em um
sistema informatizado. Soma-se a isso a utilização de câmeras em todas as salas
da academia, cujas imagens permanecem registradas por dois meses17.
Utilizando-se a estrutura conceitual de Grönroos (2003) e Holmlund (1997;
2004), discutida no referencial teórico, nota-se que o sistema de monitoramento
implementado abrange três episódios. O primeiro episódio consiste na matrícula. O
segundo consiste nas atividades de avaliação física e fisioterápica, onde o sistema
contempla o registro de diferentes resultados dos vários exames realizados.

O

terceiro episódio consiste nas atividades de musculação propriamente ditas e o
sistema de monitoramento implementado contempla o registro da entrada e saída
dos alunos. O sistema implementado para o registro do relacionamento com os
clientes pode ser esquematizado adotando-se a representação gráfica do Mapa de
Relacionamento proposto na seção 3.3.4 conforme ilustra a Figura 5.1.

17

As câmeras originalmente foram instaladas com o intuito de inibir o roubo de pertences dos clientes
por outros clientes.
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FIGURA 5.1 – Mapa de relacionamento para o caso AC1
Fonte: Elaborada pelo Autor, 2007.
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Uma análise do Mapa de Relacionamento exposto na Figura 5.1 revela as
principais características das práticas de acompanhamento das atividades realizadas
pelo cliente na empresa AC1. Verifica-se que alguns atos são registrados pelo
sistema e que a maior parte da informação coletada refere-se a informações
pontuais, tais como data e horário de entrada na academia, valores antropométricos,
etc.
De uma maneira mais detalhada, entende-se que as interações que
constituem o relacionamento da academia com o cliente a ser monitorado, podem
ser estruturadas como descreve o Quadro 5.2.
Nível
Seqüência
Episódio

Principais Atos

Atividades
Atividades de musculação
Avaliações física e fisioterápica com
duração média de 40-60 minutos
Definição/revisão dos objetivos do
aluno
Registro dos antecedentes de
doenças/problemas familiares
Coleta de dados antropométricos
Coleta de dados de composição
corporal
Realização do teste de flexibilidade
Avaliação postural
Exame articular
Estabelecimento da ficha de
treinamento e recomendações
gerais ao aluno

Avaliações informais realizadas
com a periodicidade de 10 dias
Medição do peso
Coletas de impressões do aluno
sobre a ginástica como um todo

Treinamento diário por um
período de três meses ou mais.
Cada aula dura em torno de 6090 minutos
Entrada na academia
Realização de atividades de
musculação previstas na ficha
de treinamento
Saída da academia

QUADRO 5.2 – Atividades registradas no sistema de monitoramento no caso AC1
Fonte: Elaborado pelo autor, 2007.

5.1.4.3 Segunda fase – Análise dos dados e tomada de ações

A eficácia dos serviços é verificada nas reavaliações, nas quais se comparam
os resultados obtidos com os resultados esperados. Essa reavaliação é opcional e
deve ser feita em bases trimestrais, mas nem todos os clientes a realizam. Quando
questionado como tais freqüentadores continuam realizando as atividades físicas, o
sócio-diretor respondeu:
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[...] Ele (o cliente) começa a treinar, treinar, treinar... Vê que está
emagrecendo. Perdeu cinco quilos, mas não teve a curiosidade de saber o
que está perdendo, se é massa magra ou gordura. Ele poderia estar
perdendo mais. (Fala do sócio-diretor)

Portanto, os clientes conseguem enxergar os resultados dos exercícios num
certo nível, mas não conseguem compreender o porquê da magnitude dos
resultados observados, nem conseguem definir o que deve ser melhorado ou
modificado.
A freqüência e o tempo de permanência do cliente na academia são
registrados. A ficha de treinamento registra também a freqüência do aluno. Esses
dados podem ser consultados na reavaliação, quando o avaliador, juntamente com
seu cliente, procuram compreender os motivos de um eventual não-atingimento dos
objetivos estabelecidos.
Um grande problema constatado na pesquisa, e também reportado em textos
específicos sobre as academias de ginástica, é a baixa taxa de retenção de seus
clientes. Muitos iniciam as atividades, mas desistem de continuar18.
São realizadas também avaliações informais, quando o cliente mede seu
peso (normalmente isso é feito a cada dez dias), e o instrutor questiona se ele está
notando os efeitos da ginástica.

5.1.5 Táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes

1) Educação e treinamento para a realização das atividades.
— O caso AC1 realiza essa prática por meio dos monitores, que
acompanham a realização dos exercícios pelos alunos
2) Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes.
— O caso AC1 promove caminhadas, festas e gincanas. Dentro da
academia, normalmente no sábado, são promovidos “aulões”, em que se
18

O sócio-diretor entrevistado reportou que apenas 20% a 25% dos clientes permanecem de um a
dois anos na academia.
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juntam vários professores que ministram uma aula de step, de bicicleta,
etc.
3) Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.
— O caso AC1 não adota esta prática. Oferece apenas planos trimestrais e
semestrais

com

desconto

para

o

pagamento

adiantado

das

mensalidades.
4) Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento
— O caso AC1 estabelece regras de comportamento referentes ao uso de
roupas adequadas, que são entregues ao aluno durante a primeira
avaliação. Existem regras referentes ao uso dos aparelhos e condutas
que não estão formalizadas.
5) Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades.
— Esta atividade faz parte das atividades de educação e treinamento
realizadas pelos monitores.
6) Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades.
— Durante a reavaliação, pergunta-se ao aluno com qual aparelho ele está
tendo dificuldade. Diante do inconveniente reportado, o avaliador pode
alterar a ficha de treinamento.
7) Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente.
— São feitos alguns chamados, colocados no quadro de aviso, expondo a
importância de aspectos importantes para a musculação. São exemplos
desses aspectos: importância do alongamento, importância de estar bem
alimentado, importância da reavaliação, etc.
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5.2 CASO 2: GRANDE ACADEMIA DE GINÁSTICA - ATIVIDADES DE
MUSCULAÇÃO (AC2)

5.2.1 Caracterização da empresa

O segundo caso de academia de ginástica considerada (AC2) faz parte dos
serviços oferecidos por um grande clube esportivo. Trata-se de uma academia de
grande porte que existe neste clube há cerca de 30 anos e atualmente possui duas
unidades que atendem a cerca de 1.200 alunos cada uma. O serviço oferecido
consiste basicamente da atividade de musculação19. Apenas os sócios do clube, a
partir de 15 anos, podem procurar esse serviço. Funciona por turnos (manhã, tarde e
noite). Os alunos de um turno não podem freqüentar o outro20.

5.2.2 Coleta de dados

Os dados foram coletados por intermédio de entrevistas com a supervisora da
academia. Foram consultados também relatórios e alguns registros utilizados pela
empresa.

5.2.3 Processo de entrega do serviço

Consiste de várias atividades que vão desde a solicitação de reserva na
Central de Atendimento à solicitação de cancelamento das atividades. O fluxograma
19

O serviço de musculação consiste basicamente no treinamento físico em máquinas.
Essa medida foi tomada no sentido de diminuir a fila de espera para a musculação. Antes desse
sistema, a fila de espera para inscrição chegava a ter 1.500 pessoas e, atualmente, existem cerca de
500.
20
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da Figura 5.2 ilustra a seqüência das principais atividades realizadas para a entrega
do serviço.
Central de
atendimento

Divulgação mensal
de vagas

Realização de
exames

Entrevista

Execução do
programa de
treinamento

Reavaliação
(Opcional)

Reavaliação anual
(Obrigatória)

Solicitação de
cancelamento

-Candidato entra na fila de espera

-Candidato é avisado da vaga por meio de carta

- Avaliação Funcional (feita no clube)
- Exame Cardiológico
- Definição das expectativas do cliente ou seja o
que ele espera alcançar
- Prescrição do programa de treinamento (Ficha de
Treinamento)
- Definição da periodicidade para revisão do
programa de treinamento
-Iniciantes têm um período de adaptação em que
o aluno trabalha com cargas diferenciadas.

- Processo de acompanhamento (normalmente
de três em em três meses, depende do objetivo
a ser alcançado)

- Avaliação Funcional (feita no clube)
- Exame Cardiológico

- Pessoalmente ou via Fax

FIGURA 5.2 – Principais atividades realizadas no caso AC2
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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5.2.4 Sistema de monitoramento e controle dos clientes

5.2.4.1 Primeira fase – Procedimentos de seleção e de diagnóstico

Existe um procedimento de seleção dos clientes, dois exames solicitados −
cardiológico e funcional - definem se o cliente está apto a realizar atividades físicas
ou não.
Existe um procedimento de seleção dos clientes. Após comprovação da
aptidão do aluno para a realização de atividades físicas, uma vez matriculado, o
cliente passa por uma entrevista com o professor para o estabelecimento de metas a
serem alcançadas e prescrição da rotina de exercícios ideais para o cumprimento
das mesmas.

5.2.4.2 Segunda fase – Atividades de monitoramento

O caso AC2 tem um sistema informatizado para monitoramento dos seus
sócios no clube, e isso inclui as atividades de musculação. Vários atos são
registrados pelos diferentes sistemas de gestão. Existe um sistema de gestão para o
clube e um software específico para monitoramento dos exames funcionais e do
programa de treinamento.
Para entrar na academia, é preciso passar por uma roleta que solicita a leitura
do número de inscrição que consta na carteirinha, ou mostrar a digital para o leitor
existente. Apenas a entrada do aluno é registrada.
Utilizando-se a estrutura conceitual de Grönroos (2003) e Holmlund (1997;
2004), discutida no referencial teórico, pode-se visualizar que o sistema de
monitoramento implementado deve acompanhar o relacionamento com os alunos
por várias seqüências. Isso ocorre na medida em que diferentes seqüências que
ocorrem ao longo do relacionamento do cliente com o clube são monitoradas, não
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apenas as atividades referentes à musculação. Os principais episódios que
constituem estas seqüências bem como os atos registrados pelo sistema de
monitoramento referentes à musculação são mostrados no Mapa de Relacionamento
exposto na Figura 5.3.
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FIGURA 5.3 – Mapa de relacionamento para a grande academia
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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Uma análise do Mapa de Relacionamento exposto na Figura 5.3 revela as
principais características das práticas de acompanhamento das atividades realizadas
pelo cliente no caso AC2. Alguns atos são registrados pelo sistema, mas a maior
parte da informação coletada refere-se a informações pontuais, tais como data e
horário de entrada na academia, valores do percentual de gordura, medida de
circunferência, etc.
A estrutura de relacionamento desta grande academia pode ser descrita, de
uma maneira mais detalhada, como indica o Quadro 5.3.
Nível

Atividade

Seqüência
Episódio

Principais
atos

Reserva

Chamada

Central de
atendimento
registra
solicitação de
reserva do
cliente

Carta enviada
ao cliente
solicitando o
comparecimento e a
realização
dos exames

Coleta de
dados
referentes à
solicitação de
reserva pelo
cliente

Recebimento
da carta
Confirmação
Agendamento
do exame

Exame inicial ou anual
(obrigatórios)
Exame
Exame
Cardiológico
Funcional

Atividades de musculação
Entrevista/
reavaliação

Exame
Funcional

Definição/
revisão dos
objetivos do
aluno

Coleta de
vários dados
neste exame:
percentual de
gordura,
circunferência
, etc.

(Até 40 anos:
apenas
atestado
cardiológico
simples e
acima de 40
anos: teste
ergométrico)

Coleta de
vários dados
neste exame

Coleta de
vários dados
neste exame:
percentual de
gordura,
circunferência
etc.

Elaboração/
revisão do
programa de
treinamento

Treinamento
diário.
Duração
prevista de
três meses ou
mais. Cada
aula dura em
torno de 6090 minutos
Entrada na
academia
Atividades de
musculação
previstas na
ficha de
treinamento
Saída da
academia

QUADRO 5.3 – Atividades registradas no sistema de monitoramento no caso AC2
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

5.2.4.3 Segunda fase – Análise dos dados e tomada de ações

A eficácia dos serviços é verificada nas reavaliações (opcionais), nas quais se
comparam os resultados obtidos com aqueles esperados. Sua periodicidade é
variável, dependendo dos objetivos do cliente, mas, de uma maneira geral, é
trimestral. O clube obriga seus alunos a realizarem, no mínimo, uma avaliação anual,
que abrange os exames funcional e cardiológico. Na entrada da academia, a roleta
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impede acesso se a data para a realização do exame anual tiver expirado. Neste
momento, o cliente deve agendar esses exames num prazo máximo de 30 dias.
Os atendentes têm como tarefa, periodicamente, verificar as datas de
renovação dos programas de treinamento. As fichas em período de renovação são
retiradas do fichário normal e transferidas para outro. Isso faz com que os alunos
nessa situação procurem os atendentes. Estes, então, agendam os exames para a
renovação do programa de treinamento. Apesar de os exames serem pagos, devido
ao poder aquisitivo dos sócios, a grande maioria realiza a reavaliação.
A freqüência do cliente no caso AC2 é registrada. Estes dados podem ser
consultados, na reavaliação, quando o avaliador juntamente com o cliente procuram
compreender os motivos de eventual não-atingimento dos objetivos estabelecidos.
Caso necessário, fatores externos sob o controle do cliente, como freqüência e dieta,
são discutidos nesta reavaliação.

5.2.5 Táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes

1) Educação e treinamento do cliente para a realização das atividades.
— O caso AC2 realiza esta prática por intermédio dos instrutores/estagiários
que acompanham o aprendizado dos exercícios pelos alunos
2) Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes.
— O caso AC2 promove caminhadas, festas e pequenos eventos, como
campeonato de flexão de braços, “circuitão”, etc.
3) Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.
— O caso AC2 não adota esta prática.
4) Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento.
— O caso AC2 estabelece regras de comportamento divulgadas por um
banner.
—

Existem também regras para uso de alguns dos equipamentos.
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— O clube contém uma comissão de disciplina que lida com eventuais
excessos de comportamentos dos clientes.
5) Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades.
— Existem cartazes e banners explicativos. Fazem parte das atividades de
educação e treinamento realizadas pelos professores e estagiários.
6) Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades.
— Durante o planejamento do treinamento o aluno é consultado sobre suas
preferências. Essa informação é levada em consideração pelo avaliador,
que pode alterar a ficha do programa de treinamento.
7) Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente.
— São feitas, de modo informal, pelo professor ou monitor, através de
correção durante as aulas.

5.3 CASO 3: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA
RECOLOCAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL (SS1)

5.3.1 Caracterização da entidade21

A entidade pesquisada (SS1) tem como objetivo oferecer aos jovens
pertencentes aos segmentos menos favorecidos da população residente na região
Norte da capital mineira, a possibilidade de formação para o mercado de trabalho
oferecendo um serviço de aperfeiçoamento profissional visando à recolocação e
reinserção

social.

Além

disso,

visa

criar

oportunidades

para

geração

e

complementação de renda.
Atualmente o caso SS1 oferece cursos para os seguintes cargos ou
habilidades:
21

O termo “empresa” foi substituído por “entidade”, pois essa terminologia é a utilizada por
organizações deste setor.
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— auxiliar administrativo: oferecido em parceria com a Fundação Clube de
Diretores Lojistas (CDL). O seu público consiste de jovens de 14 anos e
nove meses a jovens de 15 anos e nove meses. A grande maioria é
encaminhada ao Banco do Brasil, onde trabalham até seus 18 anos de
idade;
— office boy e office girl;
— recepcionista;
— telemarketing;
— informática básica;
— técnicas de vendas.
Além destes cursos, esta entidade contempla dois outros projetos:
— Projeto BICA (Buscando Integração pela Arte): oferecido para crianças de
6 a 14 anos. Desenvolvem-se atividades como jogos, dança, teatro,
passeios e também algumas atividades de orientação junto às famílias
das crianças;
— Projeto ARTE NÓS: objetiva buscar uma renda alternativa para as
famílias atendidas. Isso ocorre mediante capacitação das mulheres
pertencentes a essas famílias, em oficinas de arranjo de flores, pintura de
tecidos, costura, etc.

5.3.2 Coleta de dados

Dentre os serviços oferecidos pela entidade, o trabalho analisará aqueles que
objetivam a inserção dos jovens no mercado de trabalho. O estudo de caso foi
conduzido por meio de entrevistas semi-estruturadas com a coordenadora dos
cursos oferecidos. Foram também consultados relatórios internos, formulários
utilizados no ato da inscrição, questionário de avaliação do curso e o diário de classe
de algumas turmas.
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5.3.3 Processo de entrega do serviço

De um modo geral, duas categorias de seqüências de atividades formam os
serviços de formação educacional. A primeira categoria consiste na realização do
curso propriamente dito. Ela é formada por três tipos de episódios. O primeiro tipo de
episódio refere-se à inscrição e à seleção dos alunos. O segundo consiste na
realização do curso de aperfeiçoamento profissional em si. Exige-se uma freqüência
mínima de 90%. O terceiro tipo de episódio consiste na avaliação do curso pelos
alunos, a qual abrange:
— avaliação do próprio curso: itens como duração, material utilizado,
adequação do local, horário das aulas e quantidade de alunos por sala
são avaliados por cada aluno;
— avaliação do instrutor: avalia aspectos como domínio de conteúdo,
capacidade de acompanhamento das dificuldades do aluno e seu
relacionamento com a turma;
— avaliação geral da entidade em termos de atendimento;
— auto-avaliação

do

aluno,

quanto

ao

seu

aproveitamento,

sua

colaboração, sua freqüência e seu nível de entrosamento com a turma.
A segunda categoria de seqüência refere-se à seleção e ao encaminhamento
do aluno à oferta de emprego, bem como ao acompanhamento do resultado deste
esforço de recolocação e reinserção social.
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5.3.4 Sistema de monitoramento e controle dos clientes

5.3.4.1 Primeira fase – Procedimentos de seleção e de diagnóstico

O caso SS1 apresenta uma rotina formalizada de seleção. Refere-se à
primeira seqüência do sistema de relacionamento entre a entidade e o cliente22, e
consiste no episódio de seleção dos alunos que se desdobra em vários atos: i)
conferência dos documentos, em que a ausência de qualquer comprovante
desclassifica o candidato; ii) análise da ficha socioeconômica, privilegiando-se os
candidatos mais carentes; iii) verificação da adequação do perfil do candidato à
proposta do curso e aos requisitos

solicitados pelas empresas conveniadas.

Normalmente, as exigências são especificadas em termos do grau de escolaridade,
idade e habilidades. Segundo a coordenadora, normalmente, cerca de 20% dos
inscritos são selecionados
Não há uma rotina de diagnóstico estabelecida pela entidade.

5.3.4.2 Segunda fase – Atividades de monitoramento

As duas categorias de seqüências de atividades relatadas anteriormente são
registradas. Para cada uma delas existem formulários específicos.
Além do cadastro de cada aluno, é feito também um monitoramento do cliente
durante os cursos. A coordenadora do projeto destacou a importância da freqüência
e da participação. Nesses cursos, apenas um determinado percentual de faltas é
tolerado, e o empenho dos alunos é monitorado, mesmo que de forma manual.
Utilizando-se a estrutura conceitual de Grönroos (2003) e Holmlund (1997; 2004),
discutida no referencial teórico, pode-se visualizar o curso de aperfeiçoamento
oferecido pelo caso caso SS1 é um SRU desenvolvido ao longo de seqüências de
22

Neste setor o nome “cliente” normalmente é substituído por “assistido”.
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episódios que, por sua vez, se desdobram em atos. O sistema de monitoramento
implementado para o acompanhamento do relacionamento com os clientes inclui o
registro de vários atos como esquematizado no Mapa de Relacionamento
apresentado pela Figura 5.4.
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FIGURA 5.4 – Mapa de relacionamento para os cursos de aperfeiçoamento profissional
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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Uma análise do Mapa de Relacionamento exposto na Figura 5.4 revela as
principais características das práticas de acompanhamento das atividades realizadas
pelo cliente no caso SS1. Alguns atos são registrados pelo sistema através de
formulários ou fichários, não existindo um software para manipular estes dados. A
maior parte da informação coletada refere-se a informações pontuais, tais como
freqüência do aluno, nota final obtida, etc.
No Quadro 5.4 pode ser visualizada, de uma maneira mais detalhada, a
maneira como o relacionamento foi estruturado no ano de 2005. Este quadro indica
ainda números que caracterizam o volume de atendimentos de pessoas no caso
SS1.
Nível
Seqüência

Atividades
Cursos

Encaminhamento para emprego

- Excelência em telemarketing e atendimento/40 horas (123

(365 pessoas foram encaminhadas no ano de
2005 e 169 foram empregadas)

certificadas em 150 inscritas)
- Recepcionista/40 horas (45 certificadas em 60 inscritas)
- Office-Boy/Girl/ 40 horas (20 certificadas em 30 inscritas)
- Inclusão Digital/ 40 horas (231 certificadas em 320 inscritas)
- Técnicas de Vendas/ 40 horas (23 certificadas em 30 inscritas)
- Auxiliar Administrativo/ 60 horas (26 certificadas em 30 inscritas)

Episódio

Principais atos

Inscrição/Seleção
(Realizadas às terças e quintas-feiras em data específica para
cada curso)
Aulas
Avaliação do curso pelo aluno
(Uma avaliação realizada pelo aluno ao final de cada curso)
Na Inscrição/Seleção:
Conferência dos documentos
Preenchimento da ficha socioeconômica
Informação do resultado (aceitação/reprovação)
Nas aulas
Chamada
Vários atos que formam a aula propriamente dita

Comunicação de oportunidade de
processo de seleção aos candidatos
Acompanhamento dos resultados
Na comunicação de oportunidade de
processo de seleção aos candidatos
- Telefonema ao candidato avisando
sobre processo seletivo
No acompanhamento dos resultados
- Telefonema/visita do candidato à
entidade informando o resultado do
processo

Na avaliação do curso pelo aluno
Entrega da ficha de avaliação
Preenchimento da ficha de avaliação do curso
Recolhimento da ficha de avaliação

QUADRO 5.4 – Atividades registradas, sua duração, quantidade de pessoas inscritas e certificadas

Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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5.3.4.3 Segunda fase - Análise dos dados e tomada de ações

A eficácia dos serviços é verificada pelo acompanhamento dos processos
seletivos. A grande maioria das oportunidades de emprego é divulgada por uma
entidade23 que, posteriormente, fornece o resultado desses processos.
A cada ano, o caso SS1 reavalia cada projeto e determina metas,
principalmente, em relação à quantidade de pessoas que deverão ser atendidas por
cada curso. Esses valores são acompanhados mensalmente pela administração.
Como existe uma certa taxa de desistência nos cursos, a coordenadora,
normalmente, abre uma quantidade maior de vagas para que as metas de número
de pessoas a serem atendidas sejam atingidas.
A definição dos cursos e do conteúdo que serão oferecidos é feita de modo a
considerar os conhecimentos e habilidades exigidos pelo mercado. Essa tarefa é
realizada mediante análise do perfil das vagas de emprego que estão sendo
oferecidas e pelo contato da coordenadora com as empresas solicitantes.

5.3.5 Táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes

1) Educação e treinamento do cliente para a realização das atividades.
— As atividades se referem à formação e educação em si.
2) Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes.
— São feitos trabalhos em equipe.
3) Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.
— O caso SS1 não adota esta prática.
4) Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento.
23
Esta entidade é a Rede Cidadã, uma Organização Não Governamental (ONG) que faz a
prospecção de ofertas de emprego junto ao mercado e repassa essas ofertas às empresas
conveniadas.
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— O caso SS1 estabelece regras de comportamento e exige um percentual
mínimo de freqüência para aprovação.
5) Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades.
— O caso SS1 não realiza esta prática.
6) Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades.
— A avaliação de cada curso pelo aluno é considerada pela entidade para
planejar a próxima turma daquele curso.
7) Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente.
— Na inscrição, o objetivo do curso é apresentado ao aluno pelo
funcionário da secretaria, e as regras são apresentadas pelo professor
em sala no primeiro dia de aula.

5.4 CASO 4: CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA
INSERÇÃO SOCIAL NO MUNDO DO TRABALHO (SS2)

5.4.1 Caracterização da entidade

A caracterização da entidade estudada

neste caso (SS2) parte do

esclarecimento de sua política de inclusão social de pessoas com necessidades
especiais. Trata-se de um dado indispensável, na medida em que sua missão é
incluir a pessoa com deficiência na escola, no trabalho e na sociedade. O caso SS2
acredita que a inclusão do jovem deficiente no mundo do trabalho não pode se dar
dentro da lógica convencional, que se preocupa com adaptação do deficiente ao
mundo externo. Esta adaptação se dá pela alienação, formando uma mão-de-obra
dócil e pronta para atividades repetitivas e sem sentido. Tal prática, na verdade,
apenas agrava tanto o quadro social de exclusão como o quadro subjetivo da
alienação (BATISTA, 2000). O caso SS2 acredita na inclusão ao trabalho via
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empoderamento24 e capacitação do jovem. Segundo Sassaki (2000), a partir da
comparação desta nova visão com aquela do passado, várias diferenças podem ser
notadas e o Quadro 5.5 as contrapõe.
Visão do passado
A família e a instituição decidem pela pessoa.
A família e a instituição ensinam a pessoa a não
discordar daqueles que a ajudam.
A instituição prepara a pessoa para o despreparo do
mercado de trabalho.
O treinamento e/ou habilitação são feitos na instituição
de uma maneira alienada da realidade empresarial.

Nova visão
A família e a instituição decidem com a pessoa e/ou a
própria pessoa decide.
A família e a instituição ensinam a pessoa a ser
assertiva, mesmo quando discorda dos que a ajudam.
A instituição prepara a pessoa e prepara o mercado de
trabalho simultaneamente.
O treinamento e/ou habilitação são feitos na instituição
de uma maneira sintonizada com a realidade
empresarial e/ou aos cursos existentes na
comunidade.

QUADRO 5.5 – Visões a respeito do jovem com necessidades especiais
Fonte: Baseado em Sassaki (2000)

5.4.2 Coleta de dados

Dentre os serviços oferecidos pelo caso SS225, o presente trabalho analisou
como caso o Núcleo de Educação Profissional – Nepro, um programa para
adolescentes e jovens maiores, de 14 a 25 anos, com o objetivo de prepará-los para
o mundo do trabalho. O Nepro tem capacidade de atender 350 jovens por ano,
sendo que no ano de 2005, atendeu 244 jovens. A quantidade média de jovens em
atendimento num mês é de cerca de 140.
Este programa é tido como referência nacional em atividades de inclusão
social de jovens com necessidades especiais (deficiência mental).
Os dados foram coletados por meio de entrevistas com a supervisora do
programa. Foram consultados também relatórios de atividades e alguns formulários
utilizados pela entidade para registro das atividades de avaliação.
24

Empoderamento ou Empowerment é o processo pelo qual uma pessoa utiliza o seu poder pessoal
para fazer escolhas, decidir por si mesma e assumir o controle de sua vida (Sassaki, 2000).
25
Além do Nepro, a entidade é constituída de mais quatro núcleos: Núcleo de Intervenção Precoce,
Núcleo de Atendimento Pedagógico e Clínico Intensivo, Núcleo de Atendimento Pedagógico e Clínico
Ambulatorial e Núcleo de Atendimento à Família.
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5.4.3 Processo de entrega do serviço

O processo é constituído de quatro fases distintas como seguem:
— Triagem – Os jovens são cadastrados pelo serviço social da entidade e
entram numa fila de espera. Ao serem chamados, são submetidos a uma
avaliação inicial por vários profissionais. Com base nesta avaliação, se
aprovados, poderão ser avaliados pedagogicamente. Nessa avaliação,
eles ficam em várias oficinas sendo avaliados durante 30 dias. Caso
sejam selecionados, passam para a segunda fase.
— Fase pré-profissionalizante − Tem a duração de um ano. Nesta fase, o
jovem passa pelo desenvolvimento de competências básicas nas oficinas
e salas temáticas. A partir desta experiência, poderá fazer escolhas e
identificar-se com um tipo de ofício. Nesse estágio, procura-se
desenvolver habilidades básicas e oferecer oportunidades para o jovem
exercitar a cidadania por meio de práticas que lhe permitirão ter sua
primeira documentação e experimentar o exercício cívico.
— Fase de Qualificação e Habilitação para o Trabalho − Tem a duração de
um ano. Realizada pela prestação de serviços a empresas. Esta fase, é o
momento do treinamento que também inclui práticas consideradas
repetitivas em programas de prestação de serviços. Porém, apesar de
realizar tarefas repetitivas, como montagem de peças, a entidade
procurar dar sentido a esta prática. Isso é feito por intermédio de ações
como: i) seleção do que vai fazer; ii) participação em várias etapas do
processo para conhecer o destino de seu trabalho bem como o o produto
final do mesmo; iii) desenvolvimento de habilidades de gestão para a
pessoa saber gerir o “seu fazer”.
— Colocação no Mundo do Trabalho − Compreende os estágios e as
colocações seletivas no mundo do trabalho sob supervisão de uma
equipe. Esta acompanha todas as etapas de inclusão do jovem numa
empresa (sua admissão, o acompanhamento das atividades realizadas e
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sua adaptação àquelas). Existe também um acompanhamento do jovem
junto à sua família, por exemplo, educando seus familiares e o jovem
para o controle financeiro dos provimentos que receber.

5.4.4 Sistema de monitoramento e controle dos clientes

5.4.4.1 Primeira fase – Procedimentos de seleção e de diagnóstico

Na fase inicial de triagem, uma extensa seqüência constituída de rotinas de
avaliação é cumprida para a seleção dos jovens a serem admitidos pelo Nepro.
Na fase inicial de triagem, antes de um jovem candidato ser selecionado, ele
é meticulosamente diagnosticado por uma equipe multifuncional da entidade SS2.

5.4.4.2 Segunda fase – Atividades de monitoramento

O jovem com necessidades especiais que realiza as atividades para
capacitação profissional no Nepro pode também receber o apoio clínico26 que se
julgar necessário para o seu desenvolvimento. No ano de 2005, o Nepro
encaminhou 5 jovens para a fisioterapia, 6 para a fonoaudiologia, 5 para o médico
pediatra, 7 para o médico psiquiatra, 42 para a psicologia e 13 para a terapia
ocupacional.
Utilizando-se a estrutura conceitual de Grönroos (2003) e Holmlund (1997;
2004), pode-se perceber que o processo de serviço do caso SS2 se estende por
uma longa série de episódios que constituem cinco seqüências principais e que, no
dia a dia, os episódios se desdobram em freqüentes atos. O sistema de
26
Existem várias modalidades de apoio clínico na entidade, tais como: Medicina (pediatria e
psiquiatria), Psicologia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Enfermagem, Serviço
Social e Pedagogia.
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monitoramento implementado está organizado para acompanhar o desenvolvimento
dos jovens ao longo das várias seqüências. Isso é crucial para a condução do
processo de serviço, na medida em que o jovem não está vinculado apenas ao
Nepro, mas à entidade como um todo, interagindo com seus diferentes núcleos de
apoio. As atividades clínicas registram vários atos por meio dos prontuários das
consultas e dos exames realizados. As atividades do Nepro não seguem uma rotina
rígida e são permeadas por várias avaliações conduzidas com reuniões periódicas.
Pode-se entender que no caso SS2 o sistema implementado de monitoramento
registra o relacionamento com os clientes conforme indica o Mapa de
Relacionamento exposto na Figura 5.5.
Vale notar que dependendo da evolução do jovem, sua colocação no mundo
do trabalho pode ocorrer mais cedo, abreviando-se a fase de qualificação e
habilitação.
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FIGURA 5.5 – Mapa de relacionamento para os cursos de aperfeiçoamento profissional para inserção social no mundo do trabalho
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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Uma análise do Mapa de Relacionamento exposto na Figura 5.5 revela as
principais características das práticas de acompanhamento das atividades realizadas
pelo jovem no caso SS2. Grande quantidade de atos é registrada pelo sistema
através de formulários, relatórios, exames e prontuários utilizados nas atividades
clínicas e nas demais atividades avaliativas. A maior parte da informação coletada
refere-se a laudos clínicos e informações de caráter mais abrangente com um certo
grau de detalhamento.

5.4.4.3 Segunda fase – Análise dos dados e tomada de ações

Existem várias rotinas para avaliar as atividades realizadas no Nepro durante
as fases pré-profissionalizante e de qualificação e habilitação:
— Semanalmente, nas quartas-feiras, toda a equipe do Nepro realiza uma
reunião para discussão dos itens mais críticos da semana que podem
contemplar tópicos como problemas existentes nas oficinas, a evolução
dos jovens, a necessidade de encaminhamento de alguns deles a uma
atividade clínica específica, entre outras;
— Semanalmente, nas segundas-feiras seguintes às reuniões de quartasfeiras, faz-se uma reunião dos coordenadores de áreas para discussão e
acompanhamento das atividades e planos de ação realizados, em função
das deliberações das reuniões semanais de quarta-feira e da rotina
diária;
— periodicamente, também são realizadas reuniões específicas, por
exemplo, a reunião apenas do corpo clínico para discussão de tópicos
específicos;
— cada atendimento clínico segue uma rotina específica de monitoramento
que é registrada no prontuário do jovem;
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— existem relatórios trimestrais referentes ao desempenho do jovem nas
oficinas. Avaliam-se aspectos como iniciativa, pontualidade, ritmo,
atenção, concentração e assiduidade;
— há relatórios semestrais que analisam a evolução geral dos jovens;
— ao final de cada fase, é feito, também, um relatório de cada jovem, no
qual se dá um laudo final;
— existem também reuniões semestrais com os pais, em que as atividades
realizadas são apresentadas e as dúvidas dos pais são esclarecidas.
Durante a fase de colocação do jovem no mundo do trabalho, as seguintes
rotinas de avaliação são realizadas:
— quando é identificada uma função que poderá ser preenchida por jovens
do Nepro, os profissionais do caso SS2 realizam uma seleção interna
procurando conciliar o potencial de desempenho do jovem e seu
interesse pelo cargo com o perfil demandado pela empresa contratante;
— o jovem que for selecionado para o preenchimento desta posição recebe
um acompanhamento bem próximo da equipe do Nepro. Acompanha-se
sua inscrição e seu cadastramento na empresa contratante. Analisa-se
seu engajamento no trabalho, as atividades de seu trabalho e seu
entrosamento com os colegas. Com o passar do tempo, a freqüência de
acompanhamento vai diminuindo (o que era diário passa a ser semanal,
de semanal a mensal, de mensal a bimestral, etc.);
— faz-se o acompanhamento do jovem junto à sua família, para que
implicações como controle financeiro dos rendimentos do jovem,
cuidados no manuseio do dinheiro e/ou uso de cartão magnético, entre
outros, possam ser bem inseridas no contexto da vida familiar.

5.4.5 Táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes

1) Educação e treinamento do cliente para a realização das atividades.
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— Esta é a própria atividade-fim da entidade.
2) Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes
— São realizadas festas e outros eventos como a promoção do lançamento
de um livro de poesias feitas pelos jovens em que a comunidade é
convidada. O caso SS2 também promove intercâmbio com jovens de
outras escolas.
3) Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.
— O caso SS2 não adota esta prática.
4) Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento.
— O caso SS2 estabeleceu regras de comportamento − apresentadas no
Anexo B − juntamente com os jovens, por meio de um “Trabalho de
Roda”. Emite-se uma advertência no caso de transgressão das normas e,
no caso de reincidências, a terceira advertência poderá implicar na
expulsão do jovem do programa.
5) Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades.
— Estas atividades são realizadas durante a execução do serviço. Nesta
direção, o caso SS2 ainda oferece encaminhamentos clínicos, caso
necessário.
6) Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades.
— Procura-se envolver o jovem no planejamento das atividades diárias.
Adotam-se várias práticas que objetivam promovem o empoderamento
do jovem.
7) Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente.
— Os ex-alunos que concluíram o curso e estão trabalhando são
convidados a dar testemunhos das atividades que estão realizando.
Empresas conveniadas são visitadas pelos alunos. Estas atividades
visam despertar o interesse pelo mundo do trabalho e mostrar as rotinas
corporativas existentes permitindo que os jovens compreendam a

147

importância do cumprimento de rotinas semelhantes em algumas
atividades presentes na fase de qualificação e habilitação.

5.5 CASO 5: CURSO
VESTIBULAR (CP1)

PREPARATÓRIO

PARA

CONCURSO

DE

5.5.1 Caracterização da empresa

O quinto caso de SRU considerado é o de um curso preparatório de alunos
para concursos de vestibular (CP1). Trata-se do serviço oferecido por uma unidade
franqueada de uma grande rede de ensino que existe na cidade de Contagem desde
2000. O caso CP1 tem a capacidade de atender cerca de 700 alunos por turno, mas
acolhe entre 800 e 900, no total. Funciona em três turnos: Manhã (07h15 às 12h40),
Tarde (14h às 18h15) e Noite (19h às 22h). Além das aulas propriamente ditas,
presta vários outros serviços de suporte ou reforço. São exemplos destes serviços:
aulas extras, plantões, núcleo de psicologia, monitorias, curso de aperfeiçoamento
em disciplinas específicas, curso básico em matemática e/ou português.

5.5.2 Coleta de dados

Este estudo de caso foi conduzido por meio de uma entrevista semiestruturada com o diretor de ensino do caso CP1. Foram também consultados
relatórios internos, folhetos promocionais e instruções referentes à matrícula e
conduta dos alunos em sala de aula.
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5.5.3 Processo de entrega do serviço

De um modo geral, o oferecimento dos cursos divide-se em três fases
distintas.
A primeira fase inicia-se no final do semestre, quando o departamento de
marketing, que é terceirizado, analisa o perfil dos alunos do período anterior. Além
disso, o caso CP1 faz uma grande avaliação geral do curso, envolvendo todos os
seus alunos e funcionários. A partir destas análises,

planeja a campanha do

próximo semestre. Este plano de campanha define aspectos como: preço, processo
de atendimento ao aluno, tipos de desconto que serão oferecidos, alterações de
contrato que serão efetuadas e inovações didáticas que serão apresentadas aos
alunos.
A segunda fase consiste no período de matrícula, que se inicia um mês antes
do início das aulas. Vários funcionários são envolvidos nesta atividade. Como um
meio de incentivar maior participação dos colaboradores, a organização lança um
programa de gratificação por produtividade. No ato da matrícula, o aluno escolhe o
tipo de curso (intensivo/extensivo) e os adicionais a esse curso. No contrato são
explicitadas, principalmente, as situações de cancelamento da matricula previstas.
A terceira fase consiste na ministração das aulas propriamente ditas. Duas
vezes por semestre o caso CP1 aplica uma avaliação simulando a resolução da
prova de vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A simulação
tenta reproduzir vários aspectos que caracterizam este vestibular, ou seja, layout da
prova, duração, pontuação, regras de correção e sistema de fiscalização. As aulas
terminam um dia antes do principal vestibular oferecido no semestre. A freqüência
do aluno é monitorada por um sistema de catraca eletrônica. Caso o aluno chegue
atrasado por mais de 15 minutos, deverá aguardar o intervalo antes da próxima aula
para entrar na sala.
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5.5.4 Sistema de monitoramento e controle dos clientes

5.5.4.1 Primeira fase – Procedimentos de seleção e de diagnóstico

O caso CP1 não adota a prática de seleção de seus alunos. Antigamente,
adotava a prática do “Bolsão”, que consistia na realização de uma prova geral para
toda a comunidade interessada, e os participantes dessa prova recebiam descontos
na matrícula e/ou na mensalidade de acordo com sua classificação. Atualmente, o
sistema de concessão de bolsas acontece de outra forma no caso CP1. Após a
aplicação do primeiro exame simulado, os alunos com as melhores notas recebem
bolsas e, em cada disciplina, o professor oferece prêmios/brindes para os melhores
das turmas que leciona.
O caso CP1 não adota uma rotina de diagnóstico do cliente.

5.5.4.2 Segunda fase – Atividades de monitoramento

Com base na estrutura conceitual de Grönroos (2003) e Holmlund (1997;
2004), pode-se entender que o relacionamento dos alunos com caso CP1, como
clientes, abrange vários episódios que se sucedem ao longo de um determinado
curso. Assim, neste relacionamento, um curso como um todo constitui uma
seqüência. A evolução do processo de serviço ao longo de um determinado curso é
ilustrada pelo Mapa de Relacionamento apresentado na Figura 5.6 que considera a
realização de um curso intensivo de seis meses. Este mapa também indica como
diversos tipos de interação com alunos são registrados pelo sistema de
monitoramento implementado.
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FIGURA 5.6 – Mapa de relacionamento para o curso preparatório para concurso de vestibular
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

150

151

Uma análise do Mapa de Relacionamento exposto na Figura 5.6 revela as
principais características das práticas de acompanhamento das atividades realizadas
pelo cliente no caso CP1. Alguns atos são registrados pelo sistema através de
formulários e/ou lançados em um sistema informatizado. A maior parte da
informação coletada refere-se a informações pontuais, tais como freqüência do
aluno, nota obtida no exame simulado, etc.
De uma maneira mais detalhada, a estrutura de relacionamento pode ser
descrita em seus diferentes níveis como no Quadro 5.6.
Nível

Atividades

Seqüência

Curso
Pode ser Intensivo (6 meses) ou Extensivo (12 meses)
Existem cursos adicionais: Curso de Aperfeiçoamento em Disciplina Específica, Curso Básico em Matemática
ou Português
Matrícula
Aulas
Monitoria
Avaliação (Exame
Avaliação do Curso
simulado)
( realizada ao final
do semestre,
verifica-se se as
expectativas dos
alunos foram
atendidas ou não)
−
Chamada
−
Esclarecimento −
Leitura das
−
Entrega da
−
Conferência dos
de dúvidas
regras pelo
ficha de
documentos do
−
Exposição de
professor
avaliação
aluno
conteúdo pelo
−
Entrega da
−
Preenchimento
−
Coleta dos dados
professor
da ficha de
requeridos para
prova
−
Esclarecimento
avaliação pelo
inscrição
−
Resolução da
de dúvidas
aluno
prova
−
Leitura e
−
Resolução de
Recolhimento
assinatura do
exercícios
−
Preenchimento −
da ficha de
contrato pelo
pelos alunos
da folha de
avaliação
aluno
resposta pelo
aluno
−
Pagamento
−
Recolhimento
da folha de
resposta

Episódio

Principais
atos

QUADRO 5.6 – Atividades registradas pelo curso preparatório para o vestibular
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

5.5.4.3 Segunda fase – Análise dos dados e tomada de ações

A freqüência dos dados é monitorada sendo verificada mensalmente. Os
alunos que apresentam um índice de freqüência inferior a 75% são encaminhados
ao diretor do caso CP1, que procura entender a causa e ajudá-los.
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Após cerca de uma semana da aplicação do exame simulado27, o caso CP1
seleciona os alunos que apresentaram um rendimento inferior a 30% no global e/ou
que acertaram, no máximo, duas das oito questões de cada matéria. Eles são
encaminhados ao diretor da unidade, que tenta entender as razões do baixo
rendimento, e busca auxiliá-los a melhorar seu desempenho. Para isso,
normalmente, faz as seguintes orientações: i) que o aluno freqüente mais as
monitorias; ii) que seja mais freqüente às aulas; iii) que mude de posição de carteira,
em sala de aula, para melhor acompanhar às aulas; iv) que melhore o planejamento
do horário de estudo ou que freqüente as salas de estudo da unidade.
Para evitar uma excessiva comparação ou competição entre os alunos, as
notas das provas simuladas são fornecidas por meio de código individual, de tal
maneira que apenas o aluno que realizou a prova consiga saber a sua nota.
A eficácia dos serviços é verificada pelo exame de vestibular. Dois
funcionários da empresa examinam nas listas de aprovações publicadas pelos meios
de divulgação das faculdades e universidades, a relação dos alunos aprovados que
fizeram o curso preparatório CP1.

5.5.5 Táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes

1) Educação e treinamento do cliente para a realização das atividades.
— As atividades se referem à formação e à educação em si.
2) Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes.
— Não são feitas atividades neste sentido.
3) Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.
— O caso CP1 não adota esta prática.
4) Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento.

27

O exame simulado consiste de oito provas, uma para cada matéria (Português, Matemática, Física,
Química, Biologia, História, Geografia e Inglês ou Espanhol). Cada prova contém oito questões.
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— O

caso

CP1

estabelece

regras

de

comportamento.

Elas

são

apresentadas no Anexo C.
5) Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades.
— É oferecida monitoria para todas as matérias. Além disso, a organização
disponibiliza cursos adicionais que se destinam a um aprofundamento
maior em matérias específicas. Há ainda um curso básico para aqueles
que possuem dificuldades em disciplinas como matemática e português,
com o intuito de reforçar sua aprendizagem para o concurso de
vestibular. O caso CP1 mantém ainda um núcleo de psicologia para
orientar os alunos que necessitam de um apoio desta natureza.
6) Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades.
— A avaliação do curso realizada individualmente pelo aluno, no final do
semestre, é utilizada para elaborar a próxima campanha do curso.
7) Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente.
— Assuntos relacionados à freqüência, tempo de estudo, empenho, normas
disciplinares são fixadas no mural. Na primeira semana de aula, esses
assuntos são introduzidos, em sala de aula, pela própria direção.

5.6 CASO 6: CURSO PREPARATÓRIO
CARREIRAS DO DIREITO (CP2)

PARA

CONCURSOS

EM

5.6.1 Caracterização da empresa

O sexto caso refere-se a uma empresa que oferece cursos preparatórios
para concursos públicos em carreiras do direito (CP2), tais como defensor público,
delegado de polícia, juiz substituto, magistraturas federal, estadual e trabalhista,
procurador do Estado e promotor de justiça. Adicionalmente, o caso CP2
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disponibiliza cursos de reciclagem jurídica e de especialização que existe desde
1991. Trata-se de uma empresa pioneira nessa área.
Seu grande público é constituído por alunos de direito (aqueles que se situam
na fase final do curso), advogados e funcionários públicos.
Além das aulas, a empresa oferece serviços como informações sobre
concursos jurídicos em todo o Brasil; terminais com acesso livre à Internet;
acompanhamento da legislação federal, com repasse das modificações de interesse;
sistema de consulta da legislação federal, via computador; biblioteca jurídica;
ambiente para estudo em grupos e cabines para estudo individual; inscrições por
procuração em concursos jurídicos; resolução de dúvidas por e-mail; excursões para
execução de provas em locais distantes; e testes simulados on-line.

5.6.2 Coleta de dados

O estudo de caso foi conduzido por meio de uma entrevista semi-estruturada
à supervisora pedagógica. Foram também consultados relatórios internos e folders
promocionais do curso. Dentre os serviços oferecidos pela empresa, apenas os
cursos de preparação para concursos em carreiras do direito foram analisados.
Tratam-se de cursos cujo período de preparação dos alunos se estende,
normalmente por 5-6 meses e podem ser enquadrados como SRU.

5.6.3 Processo de entrega do serviço

De uma maneira geral, três fases distintas para o oferecimento dos cursos
podem ser identificadas. A primeira delas consiste na captação de alunos e sua
matrícula. O caso CP2 capta alunos por dois modos. No primeiro modo, os alunos
procuram o curso porque tomaram conhecimento dele por recomendações de outros
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colegas ou profissionais do meio jurídico. O segundo modo consiste nos meios
promocionais tradicionais de marketing. Existe uma divulgação por meio de materiais
promocionais distribuídos nos diferentes cursos de direito existentes na cidade de
Belo Horizonte e nas instituições jurídicas (fóruns existentes no Estado, Ministério
Público, tribunais de justiça, tribunais eleitorais). O site do caso CP2 na world wide
web (www) também oferece informações sobre os cursos oferecidos. Materiais
publicitários são também enviados por meio de mala direta. No ato da matrícula, o
aluno escolhe o curso sob a orientação dos funcionários e assina o contrato e já
emite os cheques referentes a todas as parcelas do curso.
A segunda fase consiste na ministração das aulas propriamente ditas. Os
cursos têm normalmente uma duração de cinco a seis meses. Para fins de treino, os
alunos têm a opção de realizar até dois exames simulados. Estes testes procuram
reproduzir vários aspectos que caracterizam o exame nos concursos, tais como
layout da prova, duração, pontuação, regras de correção e sistema de fiscalização. A
freqüência dos alunos é monitorada, e a emissão do certificado depende de uma
freqüência mínima de 75%. Duas avaliações do curso são feitas pelos alunos, uma
durante sua execução e outra no final.
A terceira fase consiste na verificação das aprovações dos alunos que
freqüentarem algum curso do caso CP2 e prestaram concursos. Isso é realizado
pela Central de Concursos. Esta também monitora a divulgação pública da
realização de concursos e disponibiliza demais informações relacionadas (editais,
provas anteriores e materiais de estudo).

5.6.4 Sistema de monitoramento e controle dos clientes

5.6.4.1 Primeira fase – Procedimentos de seleção e de diagnóstico

O caso CP2 não adota a prática de seleção de clientes. Antigamente, porém,
adotava-se a prática do “Bolsão”, que consistia na realização de uma prova geral
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para toda a comunidade interessada, e os participantes recebiam descontos na
matrícula e/ou na mensalidade de acordo com a sua classificação. Atualmente, o
sistema de concessão de bolsas segue outro critério: após a aplicação do primeiro
exame simulado, os alunos que alcançaram as melhores notas recebem bolsas.
Não há uma rotina de diagnóstico estabelecida pelo caso CP2.

5.6.4.2 Segunda fase – Atividades de monitoramento

Assim como nos cinco estudos de caso anteriores, o relacionamento da
empresa com seus clientes no caso CP2 pode ser analisado à luz da estrutura
conceitual de Grönroos (2003) e Holmlund (1997; 2004). No processo de serviço do
caso CP2, observa-se que o sistema de monitoramento implementado registra
diferentes tipos de atos em episódios variados. A estrutura do relacionamento com
os clientes e o sistema implementado podem ser esquematizados conforme ilustra o
Mapa de Relacionamento exposto na Figura 5.7 que considera a realização de um
curso preparatório típico oferecido pelo caso CP2.
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FIGURA 5.7 – Mapa de relacionamento para os cursos preparatórios de candidatos para concursos em carreiras do direito
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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Uma análise do Mapa de Relacionamento exposto na Figura 5.7 revela as
principais características das práticas de acompanhamento das atividades realizadas
pelo cliente no caso CP2. Alguns atos são registrados pelo sistema através de
formulários e/ou lançados em um sistema informatizado. A maior parte da
informação coletada refere-se a informações pontuais, tais como freqüência do
aluno, resultado final no concurso público (aprovação/reprovação), etc.
No decorrer do processo de realização de um curso, pode-se entender que a
preparação do aluno evolui ao longo de uma série de episódios os quais, por sua
vez, podem ser desdobrados em atos que ocorrem no dia a dia. De uma maneira
mais detalhada, tal estrutura de relacionamento pode ser descrita em seus diferentes
níveis como no Quadro 5.7.
Nível

Atividade

Seqüência

Curso

Episódio

Matrícula

Aula

Estudo
individual
na cabine
de estudo

Monitoria

Simulado
virtual

Consulta/
empréstimos de
livros

Devolução
do Livro
emprestado

Simulado
presencial

Avaliação
do Curso

- Definição
do curso
Conferência
dos
documentos (caso
seja
funcionário
público ou
estudante
de direito)
-Coleta dos
dados
referentes à
inscrição
-Leitura e
assinatura
do contrato

- Chamada
- Exposição
de
conteúdo
pelo
professor
- Esclarecimento de
dúvidas
- Resolução
de
exercícios
pelos
alunos

- Agendamento da
cabine
- Realização
de estudo
pelo aluno

- Esclarecimento de
dúvidas

- Entrada
no site
- Escolha
do teste
pelo aluno
- Resolução
da prova
- Verificação
do
aproveitamento
obtido

- Consulta
ao livro
- Empréstimo

- Devolução
do livro pelo
aluno

- Entrega
da prova
- Resolução
da prova
- Preenchimento da
folha de
resposta
pelo aluno
Recolhimen
-to da folha
de resposta

- Entrega
da ficha de
avaliação
- Preenchimento da
ficha de
avaliação
pelo aluno
- Recolhimento da
ficha de
avaliação

Principais
Atos

Divulgação dos
Resultados
Acompanhamento das
classificações dos
alunos nos concursos
pela Central de
Concursos
- Exame dos concursos
realizados
- Identificação dos
alunos aprovados
- Divulgação dos alunos
aprovados

-

Pagamento

QUADRO 5.7 – Atividades realizadas pelo curso preparatório para carreiras em direito
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

5.6.4.3 Segunda fase – Análise dos dados e tomada de ações

Segundo a supervisora pedagógica da empresa CP2 não é necessário
dedicar-se uma análise criteriosa da freqüência ou das notas obtidas pelos alunos
nos exames simulados, pois eles são muito exigentes com seu próprio desempenho,
sendo que vários deles deixam de trabalhar para se dedicar exclusivamente à
preparação para os concursos. Portanto, a organização deixa a cargo dos próprios
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clientes a verificação e julgamento de seu desempenho e a tomada de ações para
sua melhoria. Na evidência de um baixo rendimento, geralmente, os próprios alunos
procuram os professores, solicitando orientações.
Os alunos realizam duas avaliações gerais sobre o curso. A primeira é
aplicada em torno de dois meses e meio após o início das aulas, e a segunda no
final do curso. Este tipo de avaliação é necessário para verificar se o feedback do
professor às dúvidas apresentadas tem sido adequado. Estas avaliações também
contemplam aspectos gerais sobre o professor, a disciplina, o apoio e a infraestrutura oferecidos. A partir dos dados levantados destas avaliações, o

curso

poderá ser reformulado.
Os exames simulados são avaliados de uma maneira global. Verifica-se o
nível geral de desempenho da turma e procura-se identificar os temas em que os
alunos estejam enfrentando maior dificuldade de aprendizagem. A partir desta
análise, a empresa poderá reforçar o curso nas áreas onde houver as maiores
carências ou dificuldades.
A eficácia dos resultados alcançados pelos alunos nos serviços é verificada
por meio de concursos públicos, conferindo-se a relação dos aprovados. Mesmo que
o aluno não esteja mais presente no caso CP2, o seu nome continua registrado em
seu sistema e, a cada novo concurso público, confere-se a sua presença na lista de
aprovações.

5.6.5 Táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes

1) Educação e treinamento do cliente para a realização das atividades.
— As atividades se referem à formação e educação em si.
2) Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes.
— São promovidas festas de confraternização para gerar um entrosamento
maior entre alunos e professores. Essas atividades objetivam também
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amenizar o clima

de rivalidade existente entre alguns

alunos,

principalmente no início do curso.
3) Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.
— O caso CP2 não adota esta prática.
4) Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento.
— Há regras de comportamento no que se refere à conduta dos alunos em
sala de aula e no uso dos recursos oferecidos (biblioteca e cabine de
estudo).
5) Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades.
— O caso CP2 oferece vários tipos de suporte: monitoria; salas de estudo;
esclarecimento de dúvidas por e-mail; exames simulados on-line;
terminais com acesso livre à Internet; guarda-volumes; acompanhamento
da legislação federal, com repasse das modificações de interesse; e
sistema de consulta da legislação federal via computador. Para a
participação de alunos em concursos, a empresa oferece serviço de
inscrição por meio de procuração, e organiza excursões para realização
de provas em locais distantes.
6) Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades.
— As duas avaliações do curso realizadas pelo aluno durante o curso são
consideradas para ajustar o curso em andamento (primeira avaliação) e
modificar o próximo (segunda avaliação).
7) Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente.
— Faz parte do papel dos professores do curso explicar a dinâmica de
preparação para os concursos. Eles explicam quais atitudes e práticas
são recomendáveis para se alcançar um bom aproveitamento. Alguns exalunos que passaram em concursos são convidados a dar o seu
testemunho sobre sua preparação e dificuldades enfrentadas. O próprio
site do caso CP2 divulga vários relatos de ex-alunos, no sentido de
incentivar, motivar e educar os atuais alunos.

161

5.7 DESEMPENHO DOS SERVIÇOS ANALISADOS

Inicialmente, para cada caso, será explicado o método utilizado para o cálculo
dos indicadores: freqüência, taxa de retenção e eficácia dos serviços.

5.7.1 AC1 - Academia de ginástica – atividades de musculação

Para medir esses indicadores, a empresa AC1 escolheu o mês de junho de
2006 como referência. Nesse mês, em média, os alunos freqüentaram a academia
quatro vezes por semana (quatro dias em seis disponíveis). Isso corresponde a uma
freqüência em torno de 67%.
No referido período, 57 pessoas teriam de realizar a reavaliação, mas apenas
37 continuavam freqüentando a academia (37 das 57 consideradas permaneceram
no trimestre de abril até junho de 2006 na academia). Isso resultou numa taxa de
retenção em torno de 65% (37/57).
Das 37 pessoas que deveriam fazer a reavaliação no referido mês, apenas 10
compareceram. Dos 10 alunos que fizeram a reavaliação, 8 atingiram sua meta,
sendo que destes 3 tinham como objetivo hipertrofia, e os 5 restantes,
emagrecimento. Isso representa uma taxa de eficácia de 80% (8/10), dentre aqueles
que fizeram a reavaliação.
Apesar do caso AC1 ter um sistema informatizado para registro dessas
informações, como exposto anteriormente, ela não emite relatórios periódicos sobre
estes indicadores.
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5.7.2 AC2 – Grande academia de ginástica – atividades de musculação

Os dados do caso AC2 foram obtidos a partir do software utilizado para
realizar parte das atividades de monitoramento. A freqüência dos alunos varia
conforme o horário. No final da manhã e na parte da tarde a freqüência é maior do
que a nos horários de pico. Isso ocorre porque o público é diferente. No final da
manhã e na parte da tarde o clube é freqüentado, em grande parte, por estudantes e
aposentados, que normalmente dispõem de maior tempo livre. A freqüência média
na musculação é de 53,6%. A mínima gira em torno de 35% e a máxima em torno de
70%.
A taxa de retenção foi estimada através da taxa de cancelamento trimestral
em 2006, obtida de uma base inicial de 720 pessoas matriculadas. Destas, após os
três primeiros meses, 122 pessoas haviam evadido e 598 continuavam matriculadas.
Isso indica uma taxa de retenção em torno de 83% (598/720) no período
considerado. A empresa AC2 também forneceu as taxas de cancelamentos após
seis, nove e doze meses. A Tabela 5.1 mostra estes valores.
TABELA 5.1 – Taxas de Cancelamento e Retenção para a Grande Academia de
Ginástica
Período

1º Trimestre

2º Trimestre

3º Trimestre

4º Trimestre

Matriculados

720

598

517

483

Evasão no trimestre
Taxa de Cancelamento (% em
relação ao número de
matriculados no trimestre)
Taxa de Retenção sobre 720
alunos
Fonte: Pesquisa do autor, 2006.

122

81

26

8

17%

14%

5%

2%

83%

72%

68%

66%

O trabalho de Zanette (2003) aponta que cerca 70% das pessoas que
freqüentam as academias já mudaram de academia pelo menos uma vez. Isso
indica como a baixa capacidade de retenção é um grande problema no setor. Uma
análise comparativa entre as duas empresas de academia estudadas no presente
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trabalho indica que o caso AC2 apresenta uma capacidade de retenção superior ao
caso AC1.
De uma turma de 100 clientes, 60 deles se dispunham a conquistar objetivos
tais como emagrecimento, hipertrofia, etc. Destes, 33 atingiram sua meta quando
realizaram o exame funcional. Isso indica uma taxa de eficácia em torno de 55%
(33/60).

5.7.3 SS1 - Cursos de aperfeiçoamento profissional para recolocação e
reinserção social

Para medir os indicadores referentes a este caso, foram utilizados os dados
do ano de 2005. Ao final de cada ano, o caso SS1 faz um balanço de suas
atividades e, com base nesse balanço, planeja as atividades para o próximo ano.
A coordenação da entidade SS1 informou que a freqüência dos alunos em
seus

cursos se situa entre 90% e 100% de presença. Como já exposto

anteriormente, esta entidade exige uma freqüência mínima de 90% para emissão de
certificados. Considerou-se que a freqüência média situa-se próxima do valor médio
desta faixa, ou seja, 95% para os alunos que concluíram o curso.
A partir dos dados do Quadro 5.4, estimou-se a taxa de retenção nos
diferentes cursos. Das 620 pessoas que se inscreveram nas vagas oferecidas, 468
receberam o certificado. Isso resulta numa taxa de retenção média, medida na
conclusão dos cursos, em torno de 75% (468/620).
Os dados do Quadro 5.4 foram utilizados para estimar a eficácia do serviço.
Das 365 pessoas que foram encaminhadas pelo caso SS1 para oportunidades de
trabalho no ano de 2005, 169 foram empregadas. Isso indica uma taxa de eficácia
em torno de 46% (169/365).
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5.7.4 SS2 - Cursos de aperfeiçoamento profissional para inserção social no
mundo do trabalho

Para medir os indicadores referentes ao serviço prestado pelo Nepro da
entidade SS2 foram utilizados principalmente os dados do relatório anual das
atividades realizadas ano de 2005.
A entidade informou que a freqüência média em seus cursos se situa em
torno de 95%. Como já exposto anteriormente, esta entidade se preocupa não
apenas com a freqüência de seus alunos, mas também com sua pontualidade.
Segundo o relatório, do total de 244 jovens admitidos pelo programa, em
2005, 2 foram desligados, 7 desistiram e 235 permaneceram durante todo o
programa. Isso indica uma taxa de retenção em torno de 96% (235/244). Além disso,
o relatório informa que 6 alunos mantiveram seus estágios e 31 foram efetivados.
Portanto, dos 235 que permaneceram durante todo o programa, 37 conseguiram
uma colocação no mercado de trabalho formal. Isso indica uma taxa de eficácia em
torno de 16% (37/235). Atualmente, o caso SS2 considera a possibilidade de
empregar os alunos também no mercado informal de trabalho.

5.7.5 CP1 - Curso preparatório para concurso de vestibular

Para mensurar os indicadores referentes a este curso preparatório foram
utilizados principalmente os relatórios internos. Foi importante ter acesso as fontes
primárias de informação pois segundo o diretor da empresa entrevistada, os valores
divulgados na mídia pelas empresas deste setor não são muito fidedignos.
O caso CP1 reportou que em suas turmas a freqüência média dos alunos se
situa entre 70% e 75%. Para fins do presente estudo, considerou-se como
freqüência a média global, valor médio dessa faixa de 73%.
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Uma análise dos relatórios revela a ocorrência de 134 cancelamentos em
1343 matrículas realizadas para o período considerado. Isso totaliza uma taxa de
retenção em torno de 90% (1209/1343).
Uma análise dos relatórios referentes ao ano de 200428 aponta que houve 725
aprovações entre os 1209 alunos que permaneceram no curso, mas o número de
aprovações é maior do que número de alunos aprovados, na medida em que um
mesmo aluno pode ser aprovado em mais de um vestibular. Portanto para estimar a
eficácia faz-se necessário calcular a quantidade de alunos que foram aprovados.
Considerando a quantidade de alunos aprovados, o valor cai de 725 para 612. Isso
indica uma taxa de eficácia em torno de 51% (612/1209).
Adicionalmente é preciso esclarecer que se for considerado o número de
aprovados apenas para as duas maiores universidades do Estado de Minas Gerais,
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais (PUC-MG), o percentual de eficácia é menor.

5.7.6 CP2 - Curso preparatório para concursos em carreiras do direito

A empresa CP2 informou que a freqüência média em seus cursos se situa
entre 80% e 90% de presença. No turno da manhã, a freqüência média oscila em
torno de 90% e, no turno da noite, em torno de 80%. Como freqüência média nesta
empresa considerou-se o valor médio desta faixa, de 85% de freqüência.
Já a taxa de retenção em seus cursos se situa entre 80% e 85%. Considerouse que nesta empresa a taxa de retenção média situa-se no valor médio desta faixa,
ou seja, cerca de 83%.
Tomando-se como referência a aprovação dos alunos que realizaram um
concurso logo em seguida à conclusão do curso, a taxa de eficácia se situa em torno

28

Os dados sobre aprovações referentes a 2005 não foram fornecidos por serem ainda mantidos
confidenciais.
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de 21%. Como grande parte dos alunos continuam estudando por conta própria29,
depois de concluírem o curso, a empresa mantém registro dos seus ex-alunos, e
continua se os mesmos constam na lista dos candidatos aprovados nos novos
concursos. Assim sendo, a taxa de eficácia pode ser analisada sob diferentes
perspectivas temporais. Dentro desta ótica, tomando como base ex-alunos que já
estejam registrados por dois anos no cadastro da empresa, a taxa de eficácia sobe
para a faixa de 60% a 70%. Obviamente, ao se tomar um horizonte de tempo maior,
o valor deste indicador tende a aumentar mais ainda.

5.7.7 Síntese da avaliação de indicadores de desempenho

O

desempenho

no

processo

de

serviço

desenvolvido

pelas

empresas/entidades investigadas na pesquisa de campo foi avaliado por meio de
indicadores de freqüência, taxa de retenção e eficácia. Os dados obtidos são
sintetizados na Tabela 5.2 apenas para facilitar sua consulta e não para fins de
comparação. Vale notar que – como será discutido no próximo capítulo – nem todos
os dados tabulados podem ser conjuntamente comparados.
TABELA 5.2 – Resultados de desempenho nas diferentes empresas/entidades
analisadas.
Casos
AC1

AC2

SS1

SS2

CP1

CP2

Freqüência

67%

54%

90%

95%

73%

85%

Taxa de Retenção

65%

83%

75%

96%

90%

83%

Eficácia

80%

55%

46%

16%

51%

21%

Indicadores

Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

29

A empresa disponibiliza no seu site várias facilidades para esses alunos. Por exemplo: eles podem
fazer exames simulados, consultar a disponibilidade de concursos e editais.
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Neste capítulo os resultados encontrados nos seis estudos de casos
conduzidos em SRUs são analisados. Três tipos de análise conjunta são feitas. A
primeira análise consiste na comparação intra-pares de casos. A segunda análise na
consiste na comparação entre os pares de casos. Por último, é apresentada uma
comparação entre entidades sem fins lucrativos e empresas que visam ao lucro.

6.1 ANÁLISE INTRA-PARES DE CASOS

6.1.1 Casos AC1 e AC2

Estes dois casos se referem ao serviço de atividades de musculação em
academia de ginástica. Sob o ponto de vista de operação observa-se apenas uma
diferença significativa entre os dois. Essa diferença se refere ao volume de
processamento de clientes. Com relação a esta variável, o caso AC1 processa um
volume menor de clientes se comparada ao caso AC2, entretanto, o grau de
customização e discrição em seus processos se assemelham.

6.1.1.1 Sistema de monitoramento e controle nas duas empresas

Várias características e práticas propostas pelo sistema de monitoramento
preconizado no framework teórico exposto na seção 3.5.1 foram observadas nas
duas empresas. Pelo Gráfico 6.1, observa-se que algumas das rotinas de coleta e
análise dos dados nas duas empresas se diferem. Apesar de ambas as empresas
realizarem trimestralmente uma avaliação dos resultados ulteriores e dos fatores
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externos sob o controle do cliente, apenas um pequeno percentual de clientes
realiza esta análise na empresa do caso AC1. No que tange as atividades de
correção e ajuste do processo de serviço, observou-se um cuidado maior por parte
do caso AC2 nos itens 6, 7 e 9 avaliados.
CARACTERÍSTICAS\ PRÁTICAS
Seleção dos clientes

1

AC1
AC2

Diagnóstico no ingresso do cliente.

2

AC1
AC2

Densidade dos atos registrados.

3

AC1
AC2

Grau de formalização das rotinas de coleta de dados.

4

AC1
AC2

Grau de detalhamento dos dados que são registrados.

5

AC1
AC2

Tomada de ação quando o cliente apresenta uma frequência baixa

6

AC1
AC2

Periodicidade da análise dos resultados ulteriores intermediários

7

AC1
AC2

Tomada de ação quando não se antige os resultados ulteriores
intermediários almejados

8

AC1
AC2

Periodicidade da análise dos fatores externos sob o controle do cliente

9

AC1
AC2

Tomada de ação na ocorrencia de fatores externos desfavoráveis ao
atingimento dos resultados ulteriores sob o controle do cliente

10

AC1
AC2

Acompanhamento de fatores externos sob controle do cliente que
influenciam os resultados ulteriores

11

AC1
AC2

Acompanhamento de fatores externos fora do controle do cliente e
empresa que influenciam os resultados ulteriores

12

AC1
AC2

Acompanhamento dos resultados ulteriores intermediários

13

AC1
AC2

Acompanhamento dos resultados ulteriores finais

14

AC1
AC2
0

Obs: os valores 0, 1 ou 2 são atribuídos conforme os seguintes critérios

1

Grau de aplicação

0 – característica não é constatada ou a prática não é adotada;
1 – característica se faz parcialmente presente ou a há parcial aderência à prática;
2 - característica se faz totalmente presente ou a há plena aderência à prática

GRÁFICO 6.1 – Sistema de monitoramento nos casos AC1 e AC2
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

2
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6.1.1.2 Uso de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos
clientes

Tanto o caso AC1 como o AC2 recorrem ao mesmo conjunto de táticas
discutido na seção 3.5.2, apresentando portando um comportamento muito
semelhante neste aspecto.
TÁTICA
Educação e treinamento do cliente para a realização das atividades

1

AC1
AC2

Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes

2

AC1
AC2

Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.

3

AC1
AC2

Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento.

4

AC1
AC2

Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades

5

AC1
AC2

Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades

6

AC1
AC2

Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente

7

AC1
AC2
0

Obs: os valores 0 ou 1 são atribuídos conforme os seguintes critérios

1

Grau de aplicação

Valor 0 - tática ausente
Valor 1 - tática presente

GRÁFICO 6.2 – Uso de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos
clientes nos casos AC1 e AC2
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

6.1.2 Casos SS1 e SS2

Ambos os casos se referem a cursos de preparação de pessoas para o
mercado de trabalho e tanto no caso SS1 e SS2 são serviços de entidades sem fim
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lucrativo. Mas sob o ponto de vista da gestão de operações revelam algumas
diferenças. Ao se analisar a variável grau de customização do serviço, verifica-se
que o processo do caso SS2 apresenta um maior grau de customização que o do
caso SS1. Além disso, o próprio conjunto de serviços ofertado por cada entidade é
bastante diferente. O caso SS2 tem uma amplitude de serviços bem maior que o
caso SS1. Como reflexo dessa maior amplitude de serviços e da maior necessidade
de customização, o ciclo de aprendizado de um jovem no caso SS2 demanda um
tempo total de 24 meses, ao passo que o ciclo de aprendizado do jovem no caso
SS1 dura em torno de 3 a 4 meses. Soma-se a isso, a diferença existente em
relação ao público atendido pelas duas entidades: o caso SS2 trabalha com jovens
portadores de necessidades especiais o que exige da entidade um esforço e
estrutura maior em seu processo produtivo.

6.1.2.1 Sistema de monitoramento nas duas empresas

O Gráfico 6.3 ilustra que os dois sistemas de monitoramento divergem
bastante entre si. Enquanto no caso SS1 o grau de aplicação do sistema de
monitoramento preconizado tenha se limitado a 36%, no caso SS2 foi constatado um
grau de 89%, indicando maior aderência às várias das características e práticas
preconizadas pelo sistema de monitoramento do framework teórico exposto na
seção 3.5.1. Trata-se de um resultado coerente com a natureza dos tipos de SRU
desenvolvidos por SS1 e SS2. Sendo o serviço deste mais variado, complexo e
longo, a adequada condução de seu processo de serviço depende do investimento
de maior esforço e atenção num sistema de monitoramento.
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CARACTERÍSTICAS\ PRÁTICAS
Seleção dos clientes

1

SS1
SS2

Diagnóstico no ingresso do cliente.

2

SS1
SS2

Densidade dos atos registrados.

3

SS1
SS2

Grau de formalização das rotinas de coleta de dados.

4

SS1
SS2

Grau de detalhamento dos dados que são registrados.

5

SS1
SS2

Tomada de ação quando o cliente apresenta uma frequência baixa

6

SS1
SS2

Periodicidade da análise dos resultados ulteriores intermediários

7

SS1
SS2

Tomada de ação quando não se antige os resultados ulteriores
intermediários almejados

8

SS1
SS2

Periodicidade da análise dos fatores externos sob o controle do cliente

9

SS1
SS2

Tomada de ação na ocorrencia de fatores externos desfavoráveis ao
atingimento dos resultados ulteriores sob o controle do cliente

10

SS1
SS2

Acompanhamento de fatores externos sob controle do cliente que
influenciam os resultados ulteriores

11

SS1
SS2

Acompanhamento de fatores externos fora do controle do cliente e
empresa que influenciam os resultados ulteriores

12

SS1
SS2

Acompanhamento dos resultados ulteriores intermediários

13

SS1
SS2

Acompanhamento dos resultados ulteriores finais

14

SS1
SS2
0

Obs: os valores 0, 1 ou 2 são atribuídos conforme os seguintes critérios

1

Grau de aplicação

0 – característica não é constatada ou a prática não é adotada;
1 – característica se faz parcialmente presente ou a há parcial aderência à prática;
2 - característica se faz totalmente presente ou a há plena aderência à prática

GRÁFICO 6.3 – Sistema de monitoramento nos casos SS1 e SS2
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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6.1.2.2 Uso de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos
clientes

Como se pode observar pelo Gráfico 6.4, tanto o caso SS1 como SS2
recorrem ao mesmo conjunto de táticas, com exceção da 5, apresentando portando
um padrão de gestão do processo de serviço muito semelhante neste aspecto.
TÁTICA
Educação e treinamento do cliente para a realização das atividades

1

SS1
SS2

Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes

2

SS1
SS2

Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.

3

SS1
SS2

Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento.

4

SS1
SS2

Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades

5

SS1
SS2

Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades

6

SS1
SS2

Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente

7

SS1
SS2
0

Obs: os valores 0 ou 1 são atribuídos conforme os seguintes critérios

1

Grau de aplicação

Valor 0 - tática ausente
Valor 1 - tática presente

GRÁFICO 6.4 – Uso de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos
clientes nos casos SS1 e SS2.
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6.1.3 Casos CP1 e CP2

Estes dois casos se referem a serviços de cursinhos preparatórios para
concursos.

6.1.3.1 Sistema de monitoramento nas duas empresas

Apesar de várias similaridades entre os dois serviços, existem diferenças
significativas no grau de aplicação das características e práticas referentes ao
sistema de monitoramento preconizado no framework teórico exposto na seção
3.5.1. Neste sentido, observa-se um maior cuidado na realização de atividades de
correção e ajuste do processo de serviço por parte do caso CP1 nos itens 6, 7, 8, 9 e
10 avaliados. O baixo grau de aplicação do sistema de monitoramento e controle por
parte do caso CP2 (33%) está relacionado ao nível no qual as análises são
realizadas pelo sistema. No caso CP2, o monitoramento do sistema não contempla o
nível individual de análise, pois elas são realizadas considerando o desempenho
global da turma e as análises individuais ficam sob a responsabilidade do aluno que
as realiza por meio de exames simulados.
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CARACTERÍSTICAS\ PRÁTICAS
Seleção dos clientes

1

CP1
CP2

Diagnóstico no ingresso do cliente.

2

CP1
CP2

Densidade dos atos registrados.

3

CP1
CP2

Grau de formalização das rotinas de coleta de dados.

4

CP1
CP2

Grau de detalhamento dos dados que são registrados.

5

CP1
CP2

Tomada de ação quando o cliente apresenta uma frequência baixa

6

CP1
CP2

Periodicidade da análise dos resultados ulteriores intermediários

7

CP1
CP2

Tomada de ação quando não se antige os resultados ulteriores
intermediários almejados

8

CP1
CP2

Periodicidade da análise dos fatores externos sob o controle do cliente

9

CP1
CP2

Tomada de ação na ocorrencia de fatores externos desfavoráveis ao
atingimento dos resultados ulteriores sob o controle do cliente

10

CP1
CP2

Acompanhamento de fatores externos sob controle do cliente que
influenciam os resultados ulteriores

11

CP1
CP2

Acompanhamento de fatores externos fora do controle do cliente e
empresa que influenciam os resultados ulteriores

12

CP1
CP2

Acompanhamento dos resultados ulteriores intermediários

13

CP1
CP2

Acompanhamento dos resultados ulteriores finais

14

CP1
CP2
0

Obs: os valores 0, 1 ou 2 são atribuídos conforme os seguintes critérios

1

Grau de aplicação

0 – característica não é constatada ou a prática não é adotada;
1 – característica se faz parcialmente presente ou a há parcial aderência à prática;
2 - característica se faz totalmente presente ou a há plena aderência à prática

GRÁFICO 6.5 – Sistema de monitoramento nos casos CP1 e CP2
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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6.1.3.2 Uso de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos
clientes

De um modo geral, os dois casos recorrem ao mesmo conjunto de táticas,
com exceção da 2 adotada apenas por CP2. Assim, revelam um comportamento
muito semelhante neste aspecto.
TÁTICA
Educação e treinamento do cliente para a realização das atividades

1

CP1
CP2

Realização de atividades que promovem a socialização dos clientes

2

CP1
CP2

Compensações e/ou prêmios por maior envolvimento e participação do
cliente nas atividades.

3

CP1
CP2

Estabelecimento de regras de condutas e/ou comportamento.

4

CP1
CP2

Oferecimento de algum tipo de suporte para a realização das atividades

5

CP1
CP2

Envolvimento do cliente no planejamento/definição das atividades

6

CP1
CP2

Conscientização da importância do adequado cumprimento das atividades
sob a responsabilidade do cliente

7

CP1
CP2
0

Obs: os valores 0 ou 1 são atribuídos conforme os seguintes critérios

1

Grau de aplicação

Valor 0 - tática ausente
Valor 1 - tática presente

GRÁFICO 6.6 – Uso de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos
clientes nos casos CP1 e CP2
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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6.2 ANÁLISE ENTRE OS PARES DE CASOS

Não se observou uma sensível distinção nas características estudadas entre
os pares de casos AC1 & AC2 e CP1 & CP2 e SS1 & SS2 tanto em termos de
adoção de um sistema de monitoramento como de uso de táticas que estimulem o
envolvimento e a participação dos clientes. Verificou-se apenas que a prática de
seleção de clientes é mais adotada no par de casos SS1 & SS2 (entidades sem fins
lucrativos) do que nos demais casos. A adoção desta prática em maior grau nestas
entidades é compreensível, pois elas destinam suas atividades a um determinado
público que apresenta características específicas. No caso SS1 o público atendido é
formado por jovens carentes moradores da região próxima à entidade. No caso SS2
são jovens de 14 a 25 anos moradores da região próxima à entidade com
necessidades especiais e que atendam aos requisitos avaliados na primeira etapa
do processo de serviço desta entidade. O par de casos AC1 & AC2 (academias de
ginástica) realiza a seleção de clientes como um meio de prevenir que pessoas
portadoras de problemas de saúde que estejam inaptas a realizarem atividades
físicas venham a ser indevidamente admitidas. O critério de corte no par de casos
AC1 & AC2 é bem menos restritivo que o utilizado pelo par de casos SS1 & SS2. O
Gráfico 6.7 ilustra o grau de adoção da prática de seleção dos clientes nos casos
estudados
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CP2 - CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSOS EM CARREIRAS
DO DIREITO

Empresas/entidades

CP1 - CURSO PREPARATÓRIO PARA CONCURSO DE VESTIBULAR

SS2 - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA
INSERÇÃO SOCIAL DE JOVENS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO
MUNDO DO TRABALHO
SS1 - CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA
RECOLOCAÇÃO E REINSERÇÃO SOCIAL

AC2 - GRANDE ACADEMIA DE GINÁSTICA - ATIVIDADES DE
MUSCULAÇÃO

AC1 - ACADEMIA DE GINÁSTICA – ATIVIDADES DE MUSCULAÇÃO

0

1

2

Grau de aplicação

GRÁFICO 6.7 – Grau de adoção da prática de seleção dos clientes nos casos
estudados
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
Obs: os valores 0, 1 ou 2 são atribuídos conforme os seguintes critérios
0 - característica não é constatada ou a prática não é adotada;
1 - característica se faz parcialmente presente ou a há parcial aderência à prática;
2 - característica se faz totalmente presente ou a há plena aderência à prática

6.3 ANÁLISE ENTRE ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS E EMPRESAS
QUE VISAM AO LUCRO

As organizações pesquisadas podem ser divididas em entidades sem fins
lucrativos (SS1 e SS2) e empresas que visam ao lucro (AC1, AC2, CP1 e CP2). De
forma semelhante ao que ocorreu na seção 6.2, não se observou uma sensível
distinção entre os dois tipos de organização em termos das características
estudadas, tanto no que tange ao sistema de monitoramento como ao uso de táticas
que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes. Um ponto em que estes
dois tipos de organização diferem é a necessidade de captar clientes por meio de
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publicidade e/ou por meio de atividades de promoção como a concessão de
descontos na matrícula/mensalidade nas empresas que visam ao lucro. Esta
característica foi verificada em 3 das 4 empresas deste tipo. No caso AC2, por ser
uma academia de musculação de um grande clube, não foi verificada a necessidade
de realizar tais atividades. Já as entidades sem fins lucrativos estudadas enfrentam
uma demanda maior que sua capacidade de atendimento portanto, em vez de captar
novos clientes, necessitam filtrar sua demanda.

6.4 ANÁLISE CONJUNTA DOS CASOS

Antes da análise conjunta dos seis casos, faz-se necessário apresentar
algumas considerações sobre o modo como os desempenhos foram calculados nas
diferentes empresas. Essas ponderações possibilitam um ajuizamento acerca do
grau de precisão dos valores obtidos em cada caso. Elas estão expostas no Quadro
6.1, mostrado a seguir.
Empresa/entidade analisada
Caso AC1 - Academia de ginástica – atividades de
musculação

Caso AC2 - Grande academia de ginástica atividades de musculação

Caso SS1 - Cursos de aperfeiçoamento profissional
para recolocação e re-inserção social
Caso SS2 - Cursos de aperfeiçoamento profissional
para inserção social de jovens com necessidades
especiais no mundo do trabalho
Caso CP1 - Curso preparatório para concurso de
vestibular
Caso CP2 - Curso preparatório para concursos
públicos na área de direito

Forma de estimação
Amostragem pouco representativa. Tamanho da Amostra: 67 pessoas para a estimação
da taxa de retenção e 10 pessoas para estimação da eficácia. Freqüência por meio de
amostragem.
Considerou-se uma turma de 720 pessoas para estimação da taxa de retenção e
considerou-se uma turma de 100 pessoas para estimação da eficácia. Freqüência
estimada baseando-se na quantidade de clientes presentes em um dado intervalo de
tempo.
Eficácia e taxa de retenção através de todas as turmas de alunos assistidas em 2005.
Freqüência por meio de amostragem, considerando apenas os alunos que concluíram o
curso.
Eficácia e Taxa de Retenção através de todas as turmas de alunos assistidas 2005.
Freqüência por meio de amostragem
Eficácia e taxa de retenção através de todas as turmas de alunos que realizaram
concurso de vestibular em 2004. Freqüência por meio de amostragem.
Amostragem pouco representativa. A freqüência, taxa de retenção e eficácia foram
calculadas considerando algumas valores médios de alguns cursos realizados.

QUADRO 6.1 – Tipo de estimação para o cálculo do desempenho nas diferentes empresas
pesquisadas
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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Analisando-se, para cada caso pesquisado, a forma de estimação
considerada, constata-se que os casos AC1 e CP2 não fornecem valores precisos
para se efetuar uma comparação conjunta de todos casos estudados, em relação
aos três indicadores de desempenho. Assim, dadas as dificuldades e limitações
enfrentadas durante a pesquisa de campo para identificação e coleta de dados
comparáveis em todos os casos, neste estudo optou-se por não levar em
consideração os dados dos casos AC1 e CP2 para a verificação das proposições
levantadas no trabalho e para a análise conjunta de dados.

6.4.1 Sistema de monitoramento e controle nas empresas/entidades

Em todos os casos analisados foi identificada a existência de um sistema de
monitoramento e controle (pessoas, instalações, equipamentos e procedimentos
direcionados para esta atividade) voltado para o relacionamento com o cliente.
Portanto, os gestores das empresas e entidades pesquisadas buscam por meio
desse sistema entender o comportamento do seu público e as atividades realizadas
para ele e com ele, no decorrer de um longo ciclo de transações, dentro da
perspectiva de criar um relacionamento prolongado entre a empresa e o cliente.
Identificou-se que todos os sistemas de monitoramento analisados registram
a freqüência da clientela às atividades. Todos os sistemas, também, contemplaram
em algum(ns) episódio(s) específico(s) o registro de dados referentes a alguns dos
seus atos.
A Tabela 6.1 reporta o grau de aplicação das características e práticas do
sistema de monitoramento considerado pelo Framework teórico exposto na seção
3.5.1 nas empresas/entidades pesquisadas.
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TABELA 6.1 – Grau de aplicação do sistema de monitoramento nas empresas/entidades pesquisadas
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6.4.1.1 Influência dos fatores externos sobre a eficácia do serviço

Antes de discutir como os diferentes serviços analisados são monitorados,
vale entender, mesmo que de um modo genérico, os fatores externos que afetam a
sua eficácia. Com base nos dados levantados na pesquisa de campo, os principais
fatores que têm afetado a eficácia dos SRUs investigados nos diferentes estudos de
caso são relacionados na Tabela 6.2.
TABELA 6.2 –Fatores externos que impactam a eficácia nas diferentes empresas
Estudo de caso

AC2 – Grande academia de
ginástica - atividades de
musculação

CP1 - Curso preparatório
para concurso de vestibular
SS1 - Cursos de
aperfeiçoamento profissional
para recolocação e reinserção
social
SS2 - Cursos de
aperfeiçoamento profissional
para inserção social de jovens
com necessidades especiais
no mundo do trabalho

Principais fatores externos
sob controle do cliente
− Freqüência
− Respeito à ficha de
treinamento
− Respeito ao tempo de
intervalo entre as séries
de exercícios
− Dieta alimentar adequada
− Freqüência
− Participação e interesse
− Tempo de estudo
−
−

Freqüência
Participação e interesse

Principais fatores externos
exógenos

55%

−

Grau de concorrência do
curso no vestibular

51%

−

Oferta de empregos na
região

46%

Oferta de empregos na
região
Interesse da empresa em
incluir jovens com
necessidades especiais
em seu quadro*
Postura e apoio da família

16%

−
−
−

Freqüência
Participação e interesse

Eficácia

−

−

* A entidade conta com a ajuda da legislação que obriga as companhias com mais de 100
funcionários contratarem uma porcentagem de trabalhadores portadores de deficiência.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

Ainda que baseada numa avaliação apenas qualitativa, observa-se, pela
Tabela 6.2, que quanto maior a influência de fatores externos sobre o serviço maior
é o risco de não se obter resultados ulteriores almejados e, portanto, o nível de
eficácia obtido pelas empresas/entidades tende a ser menor.
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6.4.1.2 Primeira fase – Procedimentos de seleção e de diagnóstico

O Quadro 6.4 relaciona as práticas de seleção e diagnóstico no ingresso de
clientes adotadas pelas diferentes empresas/entidades investigadas nos estudos de
casos.
Estudo de caso

Rotina de seleção

AC1 - Academia de ginástica –
atividades de musculação

Existe. Inclusa nas primeiras
avaliações física e fisioterápica.

AC2 – Grande academia de
ginástica - atividades de
musculação

Existe. São feitos dois exames:
cardiológico e funcional. A
entrevista e os exames definem se
o cliente está apto ou não.

Existe. O primeiro exame funcional
e a entrevista definem a ficha de
treinamento.

Realiza seleção dos alunos.

Não realiza esta prática.

Existe. Há um extenso processo de
triagem para a seleção do jovem.

Existe. Na primeira etapa, antes de
o jovem ser selecionado, ele é
diagnosticado por uma equipe
multifuncional da empresa.

Não realiza esta prática.

Não realiza esta prática.

Não realiza esta prática.

Não realiza esta prática.

SS1 - Cursos de aperfeiçoamento
profissional para recolocação e
reinserção social
SS2 - Cursos de aperfeiçoamento
profissional para inserção social de
jovens com necessidades especiais
no mundo do trabalho
CP1 - Curso preparatório para
concurso de vestibular
CP2 - Curso preparatório para
concursos em carreiras do direito

Rotina de diagnóstico no ingresso
Existe. Realizadas nas primeiras
avaliações física e fisioterápica que
definem a ficha de treinamento.

QUADRO 6.2 – Práticas de seleção e diagnóstico de clientes nas diferentes empresas/entidades
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

Observa-se que apenas os cursos preparatórios não realizam a seleção de
seus clientes. Mas aos clientes que se matricularem, eles utilizam a concessão de
bolsas de estudos como meio para tentar reter aqueles com bom aproveitamento
nos exames simulados.
A prática de diagnóstico nem sempre é realizada. Entende-se que ela é
fundamental quando existe a necessidade de personalização do serviço. Isso se fez
presente nas academias de ginástica, onde a ficha de treinamento é individualizada,
e no curso de aperfeiçoamento profissional de jovens com necessidades especiais,
que necessitam de um apoio clínico, ou seja, de um serviço individualizado.
Segundo Surprenant e Solomon (1987), a personalização em serviços pode
ocorrer de três modos: i) Personalização dos Produtos: o cliente escolhe um serviço
dentre uma série de possibilidades existentes; ii) Personalização Programada:
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consiste em pequenos diálogos em que se trata o cliente de modo pessoal ou
familiar; iii) Personalização Customizada: consiste em ajustar as atividades do
processo às necessidades do cliente.
Ao se tomar como referência os tipos de personalização segundo Surprenant
e Solomon (1987), entende-se que tanto as academias de ginástica como o curso de
aperfeiçoamento profissional de jovens com necessidades especiais realizam a
personalização customizada.

6.4.1.3 Segunda fase – Análise dos dados e tomada de ações

O

Quadro

empresas/entidades

6.5

relaciona

as

diferentes

práticas

adotadas

pelas

no que se refere à análise dos resultados ulteriores

intermediários e freqüência dos clientes

e tomada de ações que se fizerem

necessárias. Nota-se que todas as empresas/entidades pesquisadas apresentam
uma rotina de coleta e análise de dados orientada ao objetivo de SRU oferecido.
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Estudo de Caso

Análise

Freqüência

Tomada de ações

−
−
AC1 - Academia de ginástica
– atividades de musculação

Por meio da reavaliação
física e fisioterápica e
da análise da freqüência
do cliente nas
atividades

−

Trimestral. Mas poucos
clientes fazem esta
reavaliação. (O preço é
o principal motivo
alegado para não fazêla).

−

−
AC2 – Grande academia de
ginástica - atividades de
musculação

SS1 - Cursos de
aperfeiçoamento profissional
para recolocação e
reinserção social
SS2 - Cursos de
aperfeiçoamento profissional
para inserção social de
jovens com necessidades
especiais no mundo do
trabalho

CP1 - Curso preparatório
para concurso de vestibular

−

−

Acompanhamento
realizado pelo instrutor
em sala de aula por
Diário de Classe.

−

A freqüência
predominante do exame
funcional é trimestral. A
empresa obriga a
realização de um exame
anual cardiológico e
funcional.

−
−
−

−
−

Em cada aula
ministrada.

−
−

−

Existem várias rotinas
de avaliação.

−

Diária, semanal,
trimestral, semestral e
anual.

−
−

−

−

CP2 - Curso preparatório
para concursos em carreiras
do direito

A cada reavaliação é
feito um exame
funcional.
A freqüência é
monitorada pelos
atendentes.

−

A freqüência e as notas
dos alunos nos exames
simulados são
monitoradas.
As análises realizadas
pela empresa são
globais.
A análise individual fica
sob a responsabilidade
do aluno, por meio de
exames simulados.

−
−

Freqüência é mensal.
Notas monitoradas a
cada exame. São
realizados 2 exames
simulados por semestre.

Ações de orientação
sobre o serviço
(Exemplos: orientações
sobre dieta e a
importância da
regularidade da prática
de exercícios).
Modificação da Ficha
de Treinamento
Ações de orientação
sobre o serviço.
Modificação da Ficha de
Treinamento.
Os alunos com
freqüência baixa são
contatados e
orientados.
Os alunos com
freqüência baixa são
contatados e
orientados.
Ações de orientação
podem ser tomadas
Redirecionamento das
atividades.
Orientação ao jovem ou
à sua família.
Encaminhamento para
atendimento clínico

−

Ações de orientação
podem ser tomadas

−

A empresa poderá
alterar o curso.

−

O aluno poderá dedicar
mais o tempo de
estudo, procurar
monitoria. Buscar
esclarecimento de
dúvidas e/ou orientação
com o professor.

QUADRO 6.3 – Rotinas de coleta e análise dos dados nas diferentes empresas\entidades
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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6.4.2 Táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes

A adoção de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos
clientes nas empresas/entidades pesquisad é apresentada na Tabela 6.3.
QUADRO 6.4 – Adoção de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes pelas
diferentes empresas

Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

Uma análise comparativa das táticas que estimulam o envolvimento e a
participação dos clientes revela que a maioria dessas táticas são adotadas nas
empresas/entidades investigadas sendo que 4 das 7 táticas (1, 4, 6 e 7) são
utilizadas por 100% das empresas/entidades e 2 táticas (2 e 5) por 83% delas.
Nenhuma empresa/entidade dá prêmios ou compensações por maior
envolvimento e participação do cliente nas atividades. Neste aspecto, uma possível
inferência para explicar a não-utilização dessa tática é considerar que as
empresas/entidades entendem como uma obrigação os clientes se envolverem e
participarem do serviço quando a sua natureza é a de um SRU.
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6.4.3 Resultados de desempenho obtidos

6.4.3.1 Resultados referentes à eficácia

Os valores alcançados pelas empresas/entidades pesquisadas para este
indicador variaram bastante. O Gráfico 6.8 mostra os valores obtidos em cada caso,
do maior ao menor valor.

Valores de Eficácia

100%

75%

55%

51%

46%

50%

16%

25%

0%

AC2

CP1

SS1

SS2

Caso

GRÁFICO 6.8 – Resultados de eficácia nas diferentes empresas/entidades
analisadas.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

Pelo Gráfico 6.8 observa-se que o caso SS2 apresenta um valor de eficácia
muito inferior que os demais.
Um aspecto já ressaltado e discutido na revisão da literatura (seção 3.3.4.1)
que justificaria valores mais baixos nas empresas/entidades analisadas é a
predominância de fatores externos como os expostos no Tabela 6.2.
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6.4.3.2 Resultados referentes à retenção

As empresas/entidades pesquisadas apresentaram valores que oscilam entre
96% e 75% para este indicador. O Gráfico 6.9 mostra os valores da taxa de retenção
obtidos em cada caso, do maior ao menor valor.

96%

Taxas de Retenção

100%

90%

83%
75%

75%

50%

25%

0%

SS2

CP1

AC2

SS1

Caso

GRÁFICO

6.9

–

Resultados

para

taxa

de

retenção

nas

diferentes

empresas/entidades analisadas.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

Pelo Gráfico 6.9 não se observa uma dispersão tão grande de dados como a
que foi verificada para a eficácia no Gráfico 6.8.
O caso AC2 refere-se a uma academia de ginástica pertencente a um clube.
Os clientes, sendo sócios do clube, podem usufruir os vários serviços oferecidos
pelo mesmo, tais como: bar, sauna, restaurante, estacionamento, salão de beleza,
piscina e vários tipos de esportes. Além disso, o preço da mensalidade da AC2
chega a ser menos da metade do que normalmente é cobrado por outras academias
de mesmo porte. Outro aspecto constatado durante a pesquisa de campo é a
existência de uma ampla rede de relacionamentos entre os usuários da academia,
na maioria das vezes, já desenvolvida anteriormente em outras atividades fornecidas
pelo clube ou reforçadas pelas mesmas. Ao se adotar a perspectiva sobre
relacionamento entre empresa e cliente proposta por Berry e Parasuraman (1995),
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verifica-se que, o relacionamento existente entre no caso AC2 e seus clientes se
situa no nível três. Nesse nível, a empresa consolida os relacionamentos com elos
estruturais, além dos elos sociais e financeiros. A retenção do cliente torna-se mais
segura, o que explica sua alta taxa de retenção em comparação com taxas mais
baixas que predominam no setor de academias de ginástica.
De modo semelhante ao caso AC2, o caso SS2 refere-se a uma entidade que
também desenvolve um vínculo maior com seus clientes por meio de elos
estruturais. Ela oferece vários outros serviços que objetivam a inclusão de jovens
com necessidades especiais na escola e na sociedade. Soma-se a isso, o fato dessa
entidade trabalhar inclusive com a família do jovem, além de, em alguns casos iniciar
as atividades quando o cliente é ainda bebê.
Os casos AC2 e SS2, portanto, corroboram as idéias discutidas na literatura
de marketing de serviços pelos autores Berry e Parasuraman (1995),.

6.4.3.3 Resultados referentes à freqüência

Os valores de freqüência oscilam entre 95% e 54% nas empresas/entidades
pesquisadas. O Gráfico 6.10 mostra os valores de freqüência em cada caso, do
maior ao menor valor.
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GRÁFICO 6.10 – Resultados para a freqüência nas diferentes empresas/entidades
analisadas.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

Pelo Gráfico 6.10 observa-se que nos casos SS1 e SS2 a freqüência foi
relativamente alta ficando em torno de 90% e 95%, respectivamente. Nessas duas
empresas exige-se um determinado percentual de freqüência para a emissão de
certificados e conclusão do curso. Essa regra, efetivamente, pressiona o cliente a
ser mais freqüente. No caso CP1, muitos dos clientes são adolescentes cujos pais
solicitam que a empresa acompanhe a freqüência dos mesmos. Já no caso AC2,
não se exige um mínimo de freqüência por parte do cliente. Sua ida ao serviço é de
caráter totalmente voluntário, e não está vinculada a objetivos como obtenção de
certificado ou aprovação em exame. Vale ressaltar também que a freqüência
relativamente menor observada ao longo do processo de SRUs como os oferecidos
nos casos AC2 e CP1 deve ser considerada à luz dos padrões praticados no
segmento de mercado analisado.
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6.4.3.4 Considerações sobre os resultados encontrados

Face aos resultados encontrados na avaliação do desempenho no processo
de serviço dos casos SS1, SS2, CP1 e AC2 em termos de freqüência, taxa de
retenção e eficácia, merecem destaque as seguintes observações:
— A freqüência medida pelas empresas/entidades situa-se no âmbito global.
Os dados de freqüência coletados sobre a freqüência não diferenciam o
percentual de freqüência dos clientes que obtiveram êxito nos resultados
ulteriores daqueles que não obtiveram êxito. Em função dessa limitação,
não foi possível obter evidências de que a freqüência mais elevada
levaria a uma eficácia maior. Os dois casos reportados referentes às
academias de ginástica podem ser ilustrativos sobre este aspecto.
Apesar da baixa taxa de retenção e freqüência geral, os alunos que
foram mais aderentes ao programa de atividades físicas são clientes que
normalmente, freqüentam de modo regular a academia e acabam
atingindo o resultado ulterior almejado;
— As diferentes taxas de retenção obtidas das empresas/entidades
analisadas podem ser divididas em dois agrupamentos. No primeiro,
estão as taxas obtidas no fim do período ao longo do qual um ciclo
completo de um dado serviço é realizado.

Enquadram-se nesse

agrupamento as taxas de retenção nos cursos de formação profissional e
cursos preparatórios. No segundo agrupamento, incluem-se as taxas
obtidas, num intervalo de tempo qualquer. Estas taxas tendem a ser
menores se o intervalo considerado for maior e vice-versa. Enquadramse neste agrupamento a taxa considerada nos casos de academia de
ginástica;
— Todas as empresas/entidades analisadas estabeleceram, de modo claro,
quais são os resultados ulteriores que buscam. Isso facilitou a
identificação

e

coleta

de

indicadores

referentes

ao critério de

desempenho eficácia do serviço oferecido. Mas tal situação de clareza
nem sempre ocorre em SRUs.
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— Como qualidade é um critério de desempenho difuso no sistema
organizacional, em função de sua importância em todos os estágios de
gerenciamento do sistema (SINK e TUTTLE, 1993), o presente trabalho
não contemplou sua análise total. Contudo, a utilização dos indicadores
eficácia, freqüência e taxa de retenção estão indiretamente relacionadas
a este critério. Os trabalhos de Vaughan e Shiu (2001) e Bennett e
Barkensjo (2005) referentes à medição da qualidade em serviços do
terceiro setor, e o de Chang e Chelladurai (2003) sobre a mensuração da
qualidade em academias de ginástica, corroboram a idéia que o indicador
eficácia seria uma das dimensões do critério de desempenho qualidade
dos serviços estudados.

6.4.4 A busca da eficiência

Conforme analisado no referencial teórico deste trabalho, e apresentado nos
casos relatados, os SRUs demandam a implementação de um sistema de
monitoramento. Este, por sua vez, demanda recursos produtivos para ser aplicado
sistematicamente. A adequada participação do cliente no processo é essencial para
a obtenção dos efeitos pretendidos pelo serviço. Considerando os critérios de
desempenho eficiência e eficácia, pode-se facilmente identificar a existência de um
trade-off entre eficiência, que busca a minimização dos recursos a serem utilizados,
e a eficácia, que depende destes recursos para se concretizar. Tal trade-off torna-se
mais premente nos SRUs, na medida em que estes demandam recursos adicionais
para o monitoramento dos efeitos pretendidos e das variáveis externas. Elementos
como a participação dos clientes no processo, o modo como os recursos produtivos
são utilizados e o comportamento da demanda afetam as dimensões de
desempenho

referentes

à

eficiência.

Visando

entender

melhor

como

empresas/entidades que oferecem SRUs buscam maximizar a eficiência, algumas
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práticas que contribuem neste sentido foram identificadas nos casos estudados e
são descritas nas seguintes seções.

6.4.4.1 Participação do cliente como co-produtor

Os estudos de caso possibilitaram identificar diferentes oportunidades de
envolvimento do cliente no papel de co-produtor, ou seja, como funcionário parcial.
Vários exemplos são citados a seguir:
— passagem do cartão na entrada ou saída da empresa (academia e cursos
preparatórios), ajudando a registrar dados essenciais ao controle da sua
freqüência;
—

coleta da ficha de treinamento e preparação dos equipamentos de
musculação nas academias;

—

preenchimento de formulários para matrícula;

— realização de provas simuladas pela Internet, em que o cliente acaba
assumindo a realização de várias atividades, antes relegadas aos
funcionários da empresa.

6.4.4.2 Racionalização do uso de recursos produtivos

Nos cursos preparatórios verificou-se a utilização de mão-de-obra menos
qualificada (estagiários) nas academias e nas monitorias.
Nas academias de ginástica, foi observado que a prescrição da atividade
física pode ocorrer de maneira diferenciada conforme o horário de ginástica (manhã,
tarde ou noite). Essa diferenciação por horário visa diminuir a procura por aparelhos
mais escassos e reduzir também o tempo de espera.
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As academias e um curso preparatório adotam também regras relacionadas
ao uso de aparelhos ou instalações, estipulando um tempo máximo de ocupação e
definindo regras de agendamento.

6.4.4.3 Estratégias para influenciar a demanda

Foram identificadas três estratégias que as empresas pesquisadas têm
utilizado para influenciar a demanda.

A primeira refere-se à oferta de pacotes

promocionais para o período de baixa demanda (constatada nos cursos
preparatórios e academias de ginástica). A segunda refere-se ao uso de sistemas de
reservas, por meio de matrículas. Finalmente, a terceira refere-se à elaboração de
contratos que penalizam o cancelamento, inibindo a captura de clientes
“oportunistas” que tendem a não compensar financeiramente a empresa bem como
a desistência do cliente.
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7 CONCLUSÕES

Este capítulo apresenta as conclusões gerais do trabalho frente ao objetivo
proposto pela tese, com base na pesquisa de campo realizada e em sua análise. Em
seguida, as contribuições secundárias do trabalho são apresentadas. Finalmente,
são expostas algumas sugestões para futuras pesquisas.

7.1 VERIFICAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DE PESQUISA

7.1.1 A primeira proposição e os resultados encontrados

Retomando a proposição de pesquisa P1, este trabalho procura verificar se a
obtenção de níveis satisfatórios de eficácia em empresas de SRU que processam
pessoas é suportada pela implementação de um sistema de monitoramento e
controle voltado para o relacionamento da organização com o seu público.
Conforme já ressaltado no capítulo de metodologia de pesquisa, a P1 deve ser
analisada nos casos investigados comparando-se os valores de eficácia obtidos com
o grau de aplicação das características e práticas do sistema de monitoramento e
controle considerados no framework teórico. Os Gráficos 7.1 e 7.2 mostram os
valores destas variáveis em cada caso analisado.
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GRÁFICO 7.1 – Valores de eficácia e grau de aplicação do sistema de
monitoramento e controle.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

GRÁFICO 7.2 – Resultados de eficácia e o grau de aplicação das características e
práticas referentes ao sistema de monitoramento e controle.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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Pelo Gráfico 7.1 observa-se que o caso SS2 apresenta um valor de eficácia
significativamente menor apesar do grau de aplicação das características e práticas
referentes ao sistema de monitoramento. O que explicaria este resultado? Uma
possível resposta a essa pergunta seria a forte influência de variáveis externas, que
fogem ao controle da empresa, sobre os efeitos ulteriores buscados nesse tipo de
SRU.
Como já ressaltado na seção 6.1.2, é preciso procurar entender os resultados
obtidos no caso SS2 levando em conta também as características intrínsecas do
serviço prestado que denotam uma complexidade operacional muito maior.
Se, por um lado, o caso SS2 apresenta uma baixa eficácia apesar do alto
grau de aplicação do sistema de monitoramento e controle, por entre os três demais
casos parecem corroborar a P1, conforme se vê no Gráfico 7.2.
A P1 levantada no trabalho foi analisada tomando-se como referência o
resultado conjunto de quatro das empresas pesquisadas, não considerando as
especificidades de cada setor. Contudo tal ponderação torna-se particularmente
relevante quando houver evidências qualitativas que justifiquem considerações
complementares. Neste sentido, vale salientar que o caso SS2, apesar de
apresentar a menor eficácia dentre as empresas/entidades comparadas, é tido
como referência nacional no atendimento educacional de jovens com necessidades
especiais (deficiência mental), tendo suas práticas educacionais reconhecidas e
divulgadas pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação por
meio de um documento sobre educação inclusiva (BRASIL, 2005). Assim sendo, não
obstante o valor de eficácia encontrado para o caso SS2 ser relativamente inferior, o
mesmo pode ser admitido como expressivo e exemplar para o tipo de SRU que
oferece, no contexto brasileiro.
Concluindo, sob a perspectiva de uma análise conjunta, verificou-se que a
eficácia de um SRU depende do sistema de monitoramento, mas pode ser
prejudicada pela influência de fatores externos, tal como ocorre no caso SS2.
Levando-se em conta a maior complexidade operacional e a maior influência de
variáveis externas sobre o SRU do caso SS2, pode-se concluir que a proposição P1
não pode ser refutada.
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7.1.2 A segunda proposição e os resultados encontrados

Resgatando a definição da proposição de pesquisa P2, este trabalho procurou
verificar se a obtenção de níveis satisfatórios de eficácia em empresas de SRU que
processam pessoas é suportada pela adoção de táticas que favoreçam maior
participação e envolvimento dos clientes nas atividades.
Conforme já ressaltado no capítulo de metodologia de pesquisa, a P2 deve ser
analisada nos casos considerados comparando-se os valores de eficácia obtidos
com o grau de adoção de táticas que favoreçam maior participação e envolvimento
dos clientes nas atividades. Os Gráficos 7.3 e 7.4 mostram os valores destas
variáveis em cada caso analisado.
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GRÁFICO 7.3 – Valores de eficácia e grau de adoção de táticas que possam
favorecer maior participação e envolvimento dos clientes nas atividades.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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GRÁFICO 7.4 – Resultados de eficácia e grau de adoção de táticas que possam
favorecer maior participação e envolvimento dos clientes nas atividades.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

Pelo posicionamento dos casos considerados no Gráfico 7.4 observa-se a
inexistência de uma relação entre os valores de eficácia e grau de adoção de táticas
que favoreçam maior participação e envolvimento dos clientes nas atividades e,
portanto, P2 não pode ser aceita.

7.1.3 A terceira proposição e os resultados encontrados

Retomando a proposição de pesquisa P3, este trabalho procurou verificar se a
retenção de clientes em empresas de SRU que processam pessoas é influenciada
pela capacidade do sistema de monitoramento e controle existente em realizar
ajustes e correções em seu processo de entrega do serviço.
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GRÁFICO 7.5 – Valores de retenção e grau de aplicação das características e
práticas referentes à segunda fase do sistema de monitoramento e controle.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.

GRÁFICO 7.6 – Resultados de retenção e grau de aplicação das características e
práticas referentes à segunda fase do sistema de monitoramento e controle.
Fonte: Pesquisa do autor, 2007.
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Conforme já ressaltado no capítulo de metodologia de pesquisa, a P3 deve ser
analisada nos casos investigados comparando-se os valores de retenção obtidos
com o grau de aplicação das características e práticas referentes à segunda fase do
sistema de monitoramento e controle considerados no framework teórico. Os
Gráficos 7.5 e 7.6 mostram os valores destas variáveis em cada caso analisado.
Esta proposição P3 é embasada pela argumentação de que um sistema de
monitoramento e controle capaz de realizar ajustes e correções em seu processo de
entrega do serviço fortalece os benefícios para os clientes pelo estabelecimento de
um relacionamento mais efetivo entre o mesmo e a empresa. Como já mencionado
na seção 3.3.3, estes benefícios possibilitam maior conveniência e customização
dos serviços para os clientes. Na medida em que o suporte de um sistema de
monitoramento possibilita o conhecimento do histórico dos clientes e o ajuste do
serviço às suas necessidades, portanto a sua efetiva aplicação habilitaria o provedor
a oferecer essas duas vantagens.
Pelo posicionamento dos casos considerados no Gráfico 7.6, observa-se a
existência de uma relação entre os valores de retenção e o grau de aplicação das
características e práticas referentes à segunda fase do sistema de monitoramento e
controle destinado a suportar o processo de um SRU, indicando que quanto maior a
primeira variável, maior tende a ser a segunda. Pode-se concluir portanto que a
proposição P3 não pode ser refutada.

7.2 CONTRIBUIÇÕES SECUNDÁRIAS DO TRABALHO

7.2.1 Trade-off entre eficiência e eficácia

O presente estudo considerou a existência de um trade-off entre eficiência e
eficácia. Várias táticas são sugeridas neste trabalho para melhorar esses dois
critérios de desempenho. A consideração de uma relação de trade-off, pode ser

201

fundamentada no modelo da gangorra proposto por Silveira e Slack (2001). Neste
modelo, o pivô e a base, conforme ilustra a Figura 7.1, são formados por elementos
internos do sistema produtivo:
— Recursos: Estoques de fatores disponíveis, pertencentes ou controlados
pela empresa. São constituídos pela tecnologia, métodos e competências
da empresa;
— Capacidades: são constituídas dos processos, atividades ou funções
realizadas dentro do sistema produtivo;
— Atributos: Refletem a efetividade da base formada pelos recursos e
capacidades existentes na empresa para o atendimento dos diferentes
objetivos de desempenho. Os atributos tornam o sistema (base) capaz de
fornecer os níveis desejados de desempenho de modo confiável. Por
exemplo: atributos como produtividade e flexibilidade interna afetam o
trade-off entre custos e qualidade.
Sob a perspectiva dos conceitos propostos por Silveira e Slack (2001), podese vislumbrar uma relação entre as táticas sugeridas e o efeito de cada uma delas
nos dois critérios de desempenho. Isto é possível na medida em que as táticas
sugeridas podem ser entendidas como componentes da base no modelo de tradeoff. Portanto, as táticas podem levar à ocorrência de três modos, já retratados na
Figura 3.19 da seção 3.4.

FIGURA 7.1 – Papéis dos recursos, capacidades e atributos no modelo de trade-off
Fonte: Adaptada da Figura 4 de Silveira e Slack (2001).
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— i) o desempenho pelo critério competitivo A melhora, mas isso afeta
negativamente o desempenho pelo critério B;
— ii) o desempenho de um critério competitivo A melhora, sem prejudicar o
desempenho pelo critério B;
— iii) mudança nos atributos do sistema pode melhorar o desempenho tanto
pelo critério A como pelo critério B, sem uma mudança relativa entre os
mesmos.
Como contribuição secundária deste trabalho, as táticas/rotinas empregadas
pelas empresas estudadas e as sugestões contidas na bibliografia referentes ao
sistema de monitoramento e controle e à utilização dos recursos produtivos internos
foram compiladas e chegou-se a uma relação de 20 alternativas de táticas/rotinas
que podem ser utilizadas para a melhoria da eficiência e/ou eficácia. A cada
tática/rotina identificada, de um modo exploratório, analisou-se o seu potencial efeito
nos dois critérios de desempenho − eficiência e eficácia − e classificou-se o tipo de
trade-off que ocorreria segundo a tipologia proposta por Silveira e Slack (2001).
Todas estas táticas/rotinas sugeridas estão enumeradas no Apêndice A. Por
exemplo, a tática 1 sugerida no Apêndice A refere-se ao treinamento dos
funcionários em múltiplas tarefas. Esta tática leva a uma melhor utilização dos
recursos disponíveis podendo melhorar a eficiência da operação, sem entretanto
afetar a eficácia dos serviços. Na medida em que melhora o desempenho pelo
critério eficiência sem afetar o desempenho pelo critério eficácia, a tática 1 afeta o
trade-off eficiência versus eficácia no modo ii, segundo a tipologia de Silveira e
Slack (2001). Já a tática 17 de fornecer suporte ao cliente durante a realização das
atividades afeta negativamente a eficiência da operação, devido à utilização de
recursos como funcionários para este fim. Entretanto, tal prática contribuíra para a
eficácia do serviço na medida em que permitirá que o cliente realize suas atividades
de modo mais adequado. Nesta situação o desempenho pelo critério eficiência é
afetado negativamente, mas o desempenho pelo critério eficácia é melhorado,
portanto a tática 17 afeta o trade-off eficiência versus eficácia no modo i, segundo a
tipologia de Silveira e Slack (2001). Já a tática 7 sugere a seleção dos clientes pela
empresa. Uma boa seleção possibilita um menor esforço de preparação e
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treinamento dos clientes, afetando positivamente a eficiência da operação. Esta
mesma tática poderá contribuir para uma maior eficácia, na medida que a mesma
possibilita a escolha de perfis de clientes mais adequados ao cumprimento dos
objetivos propostos pelo serviço. Nesta situação, tanto o desempenho pelo critério
eficiência como pelo critério eficácia são melhorados, portanto a tática 7 afeta o
trade-off eficiência versus eficácia no modo iii, segundo a tipologia de Silveira e
Slack (2001). Além destes 3 exemplos, o Apêndice A enumera várias outras
táticas/rotinas, esclarecendo se afetam o trade-off eficiência versus eficácia no modo
i, ii ou iii.

7.2.2 Mapa de Relacionamento

Para descrever melhor não apenas como o relacionamento entre a
empresa/entidade e os clientes está estruturado no processo de um SRU mas
também como ocorre o registro de dados pelo sistema de monitoramento
implementado foi proposto à aplicação do Mapa de Relacionamento. Esta
ferramenta foi desenvolvida com base nos trabalhos de Holmlund (1997 e 2004).
Originalmente, esta autora montou um diagrama para descrever apenas a hierarquia
das interações que ocorrem no relacionamento entre as empresas e seus clientes. O
Mapa de Relacionamento aproveita esta estrutura hierárquica para descrever as
principais

seqüências,

episódios

e

atos

que

constituem

o

processo

de

relacionamento da empresa com seus clientes. Além disso, ele descreve quais atos
são registrados pelo sistema e como estes são registrados (preenchidos em
formulários, digitados num sistema informatizado ou registrados automaticamente
por um sistema informatizado). É interessante notar que o nível de detalhamento do
Mapa de Relacionamento depende do grau de repetibilidade do processo de serviço.
Processos em que os atos se repetem com grande freqüência podem ser melhor
descritos por esta ferramenta. Portanto, entende-se que o Mapa de Relacionamento
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é uma ferramenta particularmente poderosa para descrever o relacionamento em
SRUs que apresentam uma maior repetibilidade.
Pode-se facilmente derivar novas aplicações para esta ferramenta. Ela
também pode ser utilizada como um complemento ao blueprinting (técnica para
descrição e planejamento do processo de serviço), na definição ou melhoria do
sistema de informação existente e/ou scripts utilizados nos serviços.
Embora a concepção e aplicação do Mapa de Relacionamento tenha sido um
meio, e não um fim, no contexto da pesquisa desenvolvida pode ser entendido como
uma contribuição secundária que o presente trabalho gerou para suportar a
formalização e aprimoramento dos processos de planejamento e gerenciamento de
sistemas de operação em serviços.

7.2.3 Meio para avaliação do sistema de monitoramento em SRUs

Como mencionado na seção 2.3, para o atendimento do objetivo proposto no
trabalho foi necessário desenvolver métodos para avaliar o grau de aplicação do
sistema de monitoramento e controle (ver seção 3.5.1) e o grau de adoção de táticas
que possam estimular o envolvimento e a participação dos clientes (ver seção 3.5.2).
Os dois métodos aplicados neste trabalho podem contribuir para uma melhor
avaliação de SRUs, indicando necessidades de melhoria na gestão de processos de
serviços não apenas deste tipo, mas também suportar o desenvolvimento de
processos

de

implementação.

serviço

mais

consistentes,

fornecendo

diretrizes

para

sua
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7.2.4 Maior compreensão da operação de SRUs

O presente trabalho se propôs a distinguir os serviços pela predominância de
produtos diretos ou de seus resultados ulteriores. Como já ressaltado no trabalho,
esta forma de classificação não foi ainda contemplada pela literatura estudada, o
que indica ser uma perspectiva original para o tratamento de processos de serviços.
Isso significa que a compreensão de alguns serviços sob esta nova ótica representa
uma desafio relevante para acadêmicos e profissionais que atuam no setor de
serviços. Assim sendo, a descrição e discussão de seis casos de processos de
serviços que puderam ser enquadrados como SRUs elucidando vários aspectos
fundamentais para a gestão de suas operações, em si, constituem uma primeira
iniciativa neste sentido.

7.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS NA TESE

Uma vez que a partir objetivo geral da tese, foram estabelecidos quatro
objetivos específicos, esta seção tece algumas considerações sobre o atendimento a
estes no trabalho.
Em relação ao primeiro objetivo, a descrição dos casos exposta nos Capítulos
5 e 6 desta tese possibilitou a identificação dos meios que foram adotados pelas
organizações de SRUs analisadas para o monitoramento e controle dos seus
serviços, permitindo portanto o seu atendimento.
Como já ressaltado nas seções 7.2.2 e 7.2.3, o presente trabalho
desenvolveu dois métodos que podem contribuir para uma melhor avaliação de
SRUs, indicando necessidades de melhoria na gestão de processos de serviços.
Soma-se a isto, o desenvolvimento da ferramenta do Mapa de Relacionamento que
permite descrever o relacionamento da organização com os clientes em SRUs e sua
forma de monitoramento. Estes métodos e esta ferramenta ajudam na avaliação e
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controle do processo de serviços, e permitem desdobrar ações gerenciais que visem
ao melhoramento dos mesmos. Entende-se assim que o trabalho

atende ao

segundo objetivo específico.
Como já exposto na seção 7.2.1, o trabalho apresenta uma relação de 20
alternativas de táticas/rotinas que podem ser utilizadas para a melhoria da eficiência
e/ou eficácia levando-se em consideração os três modos de trade-off. O trabalho
contribui assim para um melhor entendimento de como objetivos operacionais
conflitantes como eficiência e eficácia podem ser administrados em SRUs atendendo
ao terceiro objetivo específico.
O quarto objetivo específico se refere ao desenvolvimento de métodos para
avaliar o grau de aplicação de um sistema de monitoramento e controle e o grau de
adoção de táticas que estimulam o envolvimento e a participação dos clientes. Como
já exposto nesta seção, dois métodos foram desenvolvidos no trabalho para tais fins
contribuindo, portanto, para uma melhor análise e avaliação de SRUs.

7.4 LIMITAÇÕES DO TRABALHO

Nesta seção, são delineadas algumas limitações deste trabalho e da pesquisa
realizada.
A primeira delas se refere ao tipo de dado coletado na pesquisa, ou seja, os
dados coletados nas organizações estudadas retratam o ponto de vista dos gestores
destes serviços. A percepção dos serviços sob o ponto de vista dos clientes não foi
contemplada neste trabalho, na medida em que apenas os responsáveis pela
supervisão do processo de entrega destes serviços foram entrevistados e estes,
certamente, têm um viés próprio que influencia suas decisões em termos de
desenho, operação e controle do processo de entrega do serviço.
Por razões descritas no capítulo 4, o desenvolvimento da pesquisa apoiou-se
no método do estudo de múltiplos casos. Se considerarmos o estágio de
desenvolvimento do tema abordado, outros métodos de pesquisa tais como estudo

207

de caso aprofundado e pesquisa-ação poderiam ser também utilizados para analisar
os SRUs. Nesta direção, entende-se que a utilização de outros métodos de pesquisa
em SRUs pode elucidar vários aspectos que não foram explorados ou não puderam
ser aprofundados neste trabalho.
Vale lembrar que o trabalho analisou apenas organizações de SRU que
estabeleceram, de modo claro, quais seriam os resultados ulteriores almejados.
Assim, a pesquisa não contemplou as especificidades de SRUs cujos resultados
ulteriores não podem ser claramente caracterizados, medidos e avaliados.
Para a avaliação do desempenho dos SRU analisados na tese, três
indicadores foram utilizados: freqüência, taxa de retenção e eficácia. Apesar do
estabelecimento de critérios comuns para o cálculo destes indicadores, algumas
diferenças para o cálculo destes foram constatadas e apontadas na seção 6.4.3.4.
Estas diferenças podem ser atribuídas às características intrínsecas dos três tipos
de serviços analisados.
Finalmente, no que tange às proposições de pesquisa, o trabalho investigou
mecanismos que possam favorecer a retenção de clientes e a eficácia do serviço,
contudo não foi viável explorar ações gerenciais que pudessem influenciar a
freqüência do cliente, enquanto usuário do SRU.

7.5 RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS

Algumas sugestões para futuras pesquisas são delineadas nesta seção. Elas
são oriundas de insights obtidos com a realização da pesquisa de campo e a revisão
da literatura consultada.
O presente trabalho tratou apenas de SRUs já existentes e em operação.
Sugere-se, desse modo, estudos sobre o processo de desenvolvimento de novos
SRUs. Nesta direção, sugere-se a adoção da estrutura conceitual proposta para
descrever o processo de desenvolvimento de serviços definida no trabalho de Torres
Júnior; Miyake e Pereira (2006) e Torres Júnior e Miyake (2005).
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No presente trabalho, um dos estudos de caso revelou o uso de uma equipe
multidisciplinar para a condução do serviço de formação profissional de jovens
portadores de deficiência. O exemplo dessa entidade põe em evidência o uso de
equipes multifuncionais nos SRUs. Várias questões podem ser levantadas sobre
este tema. Por exemplo: Quais são as dificuldades e os desafios para a condução
do gerenciamento das operações, ao se utilizarem equipes multidisciplinares?
O trabalho não se aprofundou na discussão dos métodos de medição de
desempenho, restringindo-se a analisar três indicadores específicos. Contudo, é
evidente a necessidade de um entendimento mais profundo sobre este tema nos
SRUs.
Todas as empresas/entidades analisadas estabeleceram, de modo claro,
quais seriam os resultados ulteriores almejados. Mas nem sempre isso pode estar
bem definido num SRU. É importante compreender quais seriam as implicações para
as empresas que oferecem tal tipo de serviço, da falta de definição ou da definição
imprecisa dos resultados ulteriores almejados no gerenciamento de suas operações.
Finalmente, o presente trabalho introduz a discussão do gerenciamento de
uma nova categoria de serviços que foi definida como SRU. Acredita-se que vários
outros temas, não mencionados aqui, poderão vir a serem explorados com foco
nesta categoria de serviços, visando ao desenvolvimento de seu planejamento e
gerenciamento.
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APÊNDICE A – Táticas/rotinas sugeridas para a melhoria da eficiência e/ou

Papéis dos clientes

Cliente como
Comprador

các
i
Efi

ito

1

Treinar empregados multifuncionais.

+

2

Utilizar de empregados temporários. *

+

3

Compartilhar a capacidade.

+

ii

4

Criar capacidade ajustável nos seus equipamentos e instalações.

+

ii

5

Melhorar sistemática de programação das atividades.

+

ii

6
7

Cliente como
Co-produtor

sob
re

Efi

Cliente como
Recurso

Efe

sob
re
ito

Utilização dos
recursos produtivos
internos

Efe

Táticas/rotinas sugeridas

a
Tip
o
Tra de ef
e
deoff ito so
bre

c iê
nci
a

eficácia

Realizar avaliação ou diagnóstico para definição do serviço a ser
oferecido.
Recrutar/selecionar os clientes certos.

Inserir participação do cliente no desenvolvimento do serviço, para codefinir o serviço que será entregue.
Inserir o cliente no processo de serviço para executar tarefas antes
9
delegadas aos funcionários durante a operação do serviço propriamente
Inserir o cliente no processo para participar de atividades relacionadas à
10
avaliação da eficácia do serviço **.
Impor regras aos clientes para desestimular o ingresso de clientes com
11
baixo interesse pelo serviço.
Conscientizar o cliente sobre a importância do serviço.
12
8

13

Mostrar antecipações realistas do serviço.

Implementar sistema de monitoramento da participação do cliente nas
Cliente como
14
atividades.
Usuário
Educar e treinar o cliente***.
15
16
17

20

i

+

iii

+

+

iii

+

+

iii

+

"+/-

iii ou i

+

"+/-

iii ou i

+

ii

+

ii

+

+

ii

-

+

i

"+/-

+

iii ou i

+

ii

+

i

+

ii

+

ii

+

iii

-

Promover atividades que busquem a socialização e maior interação entre
Cliente como
18
os clientes
concorrente
Recompensar o cliente pelas suas contribuições.
ou parceiro
19
Estabelecer regras de conduta e comportamento.

-

+

Recompensar o cliente pelo seu desempenho.
Prover suporte ao cliente durante a realização das atividades.

ii

+

* Existe o risco dos funcionários temporários não terem a experiência e o conhecimentos dos outros
colegas.
** A eficácia poderá ser comprometida se o cliente não estiver devidamente preparado/capaz.
*** Demanda recursos inicialmente, mas pode ser compensatória, principalmente se houver uma
grande retenção de clientes.
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ANEXOS
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ANEXO A – Roteiro da entrevista

A) Dados gerais da empresa:
1) Nome
2) Número de funcionários:
3) Principais recursos existentes:
4) Tempo de existência:
5) Público alvo:
6) Principais stakeholders:
7) Serviços oferecidos:
8) Capacidade de atendimento:
9) Prêmios ou certificações obtidos:

B) Sistema de registro das atividades realizadas pelo cliente no serviço e seus
resultados
1) Descreva as principais seqüências existentes para a entrega do serviço.
2) Quais seqüências de atividades são registradas (monitoradas)?
3) Para cada seqüência registrada, responda:
3.1) Qual é menor nível de detalhamento existente em cada uma destas seqüências?
Descreva:
3.2) Quem realiza as atividades de registro ?
3.3) Qual é o grau de informatização e automação do sistema?
3.4) O que é registrado :
3.4.1) Informações referentes às atividades realizadas/ produtos imediatos.
Exemplos: tempo de permanência no local, atividades realizadas no dia, freqüência,
etc.;
3.4.2) Informações sobre os resultados ulteriores. Exemplos: nota final obtida, taxa
de emagrecimento; resultado final do exame, quantidade de pessoas inseridas no
mercado de trabalho, etc.
3.4.3) Informações sobre algumas variáveis externas que estão sob o controle do
cliente e que podem influenciar os resultados ulteriores do serviço. Exemplos:
realização de dieta, etc.

C) Sistema de análise dos registros das atividades realizadas pelo cliente no serviço
e seus resultados:
1) Das seqüências e/ou episódios que são registrados, quais são analisados ?
2) Para cada um deles responda:
2.1) Com qual periodicidade?
2.2) Quem realiza a análise?
2.3) O que é analisado?
2.4) Qual(is) o(s) tipo(s) de ação(ões) que é(são) tomada(s)? Descreva a(s) mesma(s).
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D) Atividades de avaliação realizadas nos episódios não registradas pelo sistema
1) Existem episódios que não são registrados, mas que são analisados de modo informal? Caso
afirmativo, quais?
2) Para cada um deles responda:
2.1) Quando isto ocorre?
2.2) Quem realiza a análise?
2.3) O que é analisado?
2.4) Qual(is) o(s) tipo(s) de ação(ões) que é(são) tomada(s)? Descreva a(s) mesma(s).

E) Rotina de diagnóstico do cliente
Existe uma rotina de diagnóstico do cliente para definir as atividades que serão realizadas, quando o
mesmo ingressa no serviço?
Caso afirmativo, como a mesma é realizada?

F) Rotina de seleção dos clientes
Existe uma rotina de seleção dos clientes para ingressar no serviço?
Caso afirmativo, como a mesma é realizada?

G) Táticas que favorecem maior participação e envolvimento dos clientes
1) A empresa educa e treina o cliente para a realização das atividades? Caso afirmativo, como isto é
feito?
2) A empresa adota atividades que promovam a socialização dos clientes ? Caso afirmativo, como
isto é feito?
3) A empresa procura recompensar o cliente pelo seu maior envolvimento e participação nas
atividades? Caso afirmativo, como isto é feito?
4) A empresa estabelece regras e condutas de comportamento para seus clientes? Caso afirmativo,
como isto é feito?
5) A empresa fornece algum tipo de suporte e apoio durante a realização das atividades (orientando,
esclarecendo dúvidas e estimulando sua participação)? Caso afirmativo, como isto é feito?
6) A empresa envolve o cliente no planejamento/definição das atividades que serão realizadas por ele?
Caso afirmativo, como isto é feito?
7) A empresa realiza atividades que visem à conscientização da importância do serviço? Caso
afirmativo, como isto é feito?

H) Busca de eficiência na operação
1) Como é conciliada a necessidade de monitorar o cliente com o custo de realizar esta atividade?
2) Quais ações são tomadas no sentido de reduzir o custo de monitoramento?
3) Quais são os indicadores existentes para monitorar a eficiência da operação? Como eles são
utilizados?
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ANEXO B – Normas de conduta estabelecidas conjuntamente aos alunos

OBS: Os alunos são chamados de aprendizes.
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ANEXO C – Normas de conduta para o curso preparatório para o vestibular

