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RESUMO 

 
 
 

A complexidade do cenário econômico mundial – devido às tendências para os 
mercados globais – tem obrigado as organizações a voltarem sua atenção para o aumento de 
sua eficiência, de modo a garantir sua sobrevivência neste ambiente volátil. Em especial, o 
mercado do petróleo, impulsionados pelo aumento da concorrência, pelo rápido 
desenvolvimento tecnológico e mudanças na legislação e meio ambiente. Este contexto exige 
maior mobilidade dos recursos, fazendo com que muitas empresas busquem metodologias que 
lhes proporcionem condições de avaliar o que deve ser eliminado e o que deve permanecer, 
garantindo a eficiência e a eficácia de seus negócios em um processo contínuo de melhoria. 
Neste sentido, identificar os critérios que os clientes utilizam para avaliar os serviços 
prestados possibilita orientar com maior sucesso as estratégias da empresa e, assim, alcançar 
as expectativas dos clientes. Logo, o objetivo desta dissertação é identificar os fatores 
competitivos ou dimensões de qualidade dos serviços de inspeção da empresa Sistac que 
afetam a satisfação dos seus clientes, bem como o respectivo grau de importância desses 
fatores e o desempenho dos mesmos em relação à concorrência. Como recurso metodológico 
para identificar e avaliar os fatores de desempenho foi desenvolvido um estudo de caráter 
preponderantemente exploratório, embasado por um estudo de caso. Utilizou-se a Matriz 
Importância x Desempenho de Slack et al. (2002) como ferramenta para análise dos dados 
coletados e para verificar o desempenho da empresa no mercado. Como resultado foi possível 
identificar pontos de melhoria e pontos que merecem continuidade dentro do conjunto de 
atributos que a empresa fornece, garantindo a satisfação dos clientes e conquistando um 
diferencial competitivo frente aos concorrentes. 
 
 
Palavras-chave: Matriz Importância x Desempenho. Fatores de competitividade. Atributos da 
qualidade. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 
 

The complexity of the world’s economic scenario as consequence of the global market 
tendencies has compelled the corporations to turn attention to their efficiency as a way to 
guarantee their survival in this changeable context. This is especially true in the oil market 
which has been stimulated by competitiveness, fast technological development, and 
legislation and environment changes. This panorama demands more flexibility of resources 
forcing many companies to seek methodologies that allow them to evaluate better what must 
be maintained and what must be eliminated as a way to assure their businesses’ effectiveness 
and efficacy throughout a process of continuous improvement. In this sense, identify 
consumers’ criteria to evaluate services can lead to more successful strategies and thus 
achieve customers’ expectations more easily. Therefore, the aim of the present study is to 
analyze the competitive factors and/or the quality of Sistac inspection services which directly 
affect clients’ satisfaction as well as the level of importance of these factors and their role in 
relation to competitors.  A preponderantly exploratory study, based in cases, was developed as 
a method to identify and analyze competitive factors. It was used the Importance X 
Performance Matrix from Slack et al. (2002) as a tool to analyze the gathered data and to 
verify Sistac’s performance in the market. As a result, it was possible to identify the points 
which need improvement and others that should be maintained within the set of attributes that 
the company provides in order to assure customers’ satisfaction and achieve a competitive 
difference regarding its competitors. 

  

Key words: Importance X Performance Matrix. Competitiveness Factors. Quality attributes. 
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1 O PROBLEMA 

 
 
 
1.1 INTRODUÇÃO 

 
 

As plataformas de petróleo, para operarem, precisam ser certificadas por organismos 

internacionais chamados de classificadoras. Estas organizações visam garantir, 

resumidamente, a segurança das estruturas da embarcação de acordo com padrões e normas 

internacionais de construção e inspeção. 

Para tanto, as classificadoras impõem aos armadores, os verdadeiros donos das 

plataformas, ciclos de inspeção a cada cinco anos que têm por objetivo verificar as condições 

das estruturas da plataforma e, assegurar que sejam tomadas medidas preventivas ou 

corretivas, caso seja encontrada alguma ocorrência. No final de cada ciclo, estando todos os 

itens avaliados em conformidade, a classificadora emite um certificado que libera a utilização 

da embarcação para a prática de trabalhos offshore. 

O convencional seria que estas inspeções acontecessem sem que a plataforma 

estivesse operando, entretanto, graças às novas tecnologias empregadas hoje em dia, a maioria 

absoluta das inspeções ocorrem com as plataformas em plena produção. Como a quantidade 

de estruturas a serem inspecionadas é muito grande, normalmente as classificadoras dividem 

estas inspeções em duas partes: inspeção intermediária de ciclo, que acontece nos primeiros 

dois anos e meio e inspeção de final de ciclo, que ocorre no final dos cinco anos. Assim é 

possível fazer toda a inspeção sem que o impacto seja sentido de uma só vez. 

As inspeções são geralmente realizadas por empresas credenciadas pelas 

classificadoras que, por sua vez, definem o que deve ser inspecionado, supervisionam os 

serviços, determinam quais áreas devem ser reparadas, aprovam as propostas de reparo e, 

finalmente, certificam ou não as plataformas. 



15 
 

As empresas credenciadas realizam trabalhos de inspeção que abrangem desde 

técnicas de ensaios destrutivos – como, por exemplo, testes de carga em olhais – a ensaios não 

destrutivos, que não causam danos às estruturas – como, por exemplo, inspeção visual. Além 

disto, para alcançar regiões de difícil acesso na plataforma, algumas empresas unem o 

conhecimento técnico da inspeção com a expertise das técnicas de acesso como mergulho e 

escalada industrial. 

Os principais problemas para a realização destas inspeções, sob a ótica dos 

contratantes (armadores), são: a falta de espaço a bordo; o longo período necessário para sua 

realização; elevados riscos de acidente a que estes inspetores estão expostos e, acima de tudo, 

os altos custos envolvidos nestes projetos. 

Porter (1998) já destacava as empresas inovadoras como fundamentais no 

desenvolvimento econômico das nações mais competitivas, tanto em função de sua maior 

rentabilidade quanto à natureza dos empregos que geram. Pois ao passo que demandam maior 

qualificação, obtém em contrapartida melhor remuneração. Faz-se, portanto, necessário e 

fundamental, dentre outras coisas, que, tanto os armadores quanto as empresas classificadoras 

e as empresas de inspeção, lancem mão de estratégias de gestão de projetos e de novas 

técnicas de acesso a fim de que sejam capazes de promover e garantir o sucesso desta 

empreitada com maior eficácia e eficiência, a partir da percepção dos clientes. 

 
 
1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 
 

Tendo em vista o contexto descrito, é desejável que as empresas de inspeção busquem 

novas tecnologias e conceitos que balizem o processo de gerenciamento de projetos. A fim de 

que possam ser utilizados em seus procedimentos técnicas inovadoras que levem à 

maximização dos resultados e diminuição dos riscos. 

De Masi (2000) e Handy (1995) enfatizam a inteligência como o principal ativo das 

empresas no cenário competitivo pós-industrial. Handy (1995) destaca ainda que este tipo de 

empresa seja parecido com um "condomínio", onde grupos de projetos coabitam.  

Kanter (1998) argumenta que a motivação das pessoas neste novo ambiente de 

trabalho está intrinsecamente atrelada ao engajamento em projetos criativos, que geram 

desafios e levam as pessoas a investir energia física e mental para solucioná-los.  
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Contudo, um estudo realizado com empresas brasileiras mostrou que poucas destas 

têm formalizado e desenvolvido um modelo de gerenciamento do processo de inovação e de 

projetos (RABECHINI Jr. et al., 1996). 

Desta forma, a avaliação do desempenho das empresas de inspeção, feita não só pelo 

contratante do serviço – o armador – mas também pelas empresas classificadoras, passou a ser 

muito mais complexa. Agora é levado em conta não só o resultado do serviço em si, mas, 

acima de tudo, todo o processo que foi utilizado passando pelas cinco fases do projeto: 

iniciação, planejamento, execução, controle e fechamento. 

Partindo-se dessa abordagem, as empresas de inspeção que investirem na busca de 

novas tecnologias de inspeção, novas formas de acesso e mantiverem seu foco também na 

gestão dos projetos estarão agregando valor a seus serviços. O que irá resultar na maior 

qualidade de seus serviços prestados, proporcionando assim vantagens competitivas. 

Portanto, é fundamental que as empresas promovam uma boa gestão de seus processos 

criando, identificando, desenvolvendo, mantendo e medindo seus resultados. Para, dessa 

forma aumentar a geração de valor e, finalmente, o próprio valor da empresa. 

 
 
1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
 
1.3.1 Objetivo Final 

 
 

Esse trabalho tem o objetivo de identificar os fatores competitivos na utilização de 

técnicas de acesso em inspeções de classe em plataformas de petróleo. Procurando analisar, 

em específico, as vantagens competitivas obtidas – sob a ótica do cliente – por uma 

determinada empresa de prestação deste tipo de serviço que utiliza a abordagem de 

gerenciamento de projetos. A discussão desses fatores vem tendo destaque nos projetos de 

melhoria que visam alinhar as estratégias das empresas com a satisfação dos clientes. 

Em poucas palavras busca-se com esse estudo implementar uma pesquisa de mercado 

para identificar os atributos competitivos valorizados pelos clientes e fornecer suporte para as 

tomadas de decisões de mudanças referentes ao processo de melhoria contínua. 
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1.3.2 Objetivos Intermediários 
 
 

a) Avaliar, a partir da percepção dos clientes, o desempenho da empresa nos atributos 

identificados. 

b) Posicionar os atributos para o desenvolvimento de ações de melhoria que possam 

proporcionar vantagem competitiva à empresa, utilizando a Matriz “Importância x 

Desempenho” proposta por Slack et al. (2002). 

 
 
1.4 DELIMITAÇÃO 

 
 

Considerando a complexidade e amplitude do tema abordado, bem como as discussões 

entorno dos métodos de análise, o contexto desta dissertação busca, de uma forma geral, a 

análise das vantagens competitivas de empresas que utilizam novas técnicas de acesso 

associados a modelos de gerenciamento de projetos. É dada especial ênfase ao caso da Sistac 

Sistemas de Acesso S/A, e compara-se sua prática com as práticas e teorias apontadas pela 

literatura adotada. 

Este trabalho não se propõe a desenvolver um modelo de análise, mas apresentar um 

estudo de caso com alguns limites. 

A empresa alvo deste estudo atua na área de inspeções por ensaios não destrutivos em 

plataformas de petróleo, plantas industriais e engenharia utilizando três métodos de acesso 

peculiares, são eles: escalada industrial, mergulho raso e ROV (Remotely Operated Vehicle). 

No entanto, o desenvolvimento deste estudo de caso restringiu-se apenas às atividades 

vinculadas aos serviços de inspeção. 

Outro limite pertinente ao trabalho está ligado ao método de pesquisa. A generalização 

dos resultados para toda a população de clientes fica inviável em função da pequena 

composição amostral. Além disso, a natureza exploratória limita a capacidade de extrapolação 

dos dados obtidos. 

Vale ainda esclarecer que, apesar da Sistac Sistemas de Acesso S/A realizar serviços 

também em território internacional apenas os serviços prestados em território nacional foram 

avaliados, devido a delimitação do objetivo do estudo. 
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1.5 IMPORTÂNCIA DO ESTUDO 

 
 

A análise dos procedimentos adotados na prática pelas empresas de inspeção nos 

projetos de inspeção de classe das plataformas de petróleo no Brasil – em comparação com a 

expectativa de atendimento dos seus clientes – permite a identificação de pontos de melhoria 

dos processos.  

É crescente a utilização da satisfação dos clientes como uma importante medida para 

avaliar o desempenho da empresa (ROSSI; SLONGO, 1997). Segundo Slack et al. (2002), os 

consumidores são os árbitros do que é importante. Assim, traduzir as necessidades dos 

consumidores, em termos objetivos para a empresa, possibilita a construção de um conjunto 

de metas e objetivos. 

Tais aspectos, quando empregados de forma correta, trazem diminuição significativa 

dos custos para os clientes, maior segurança das operações, menor tempo para realização dos 

serviços e menos necessidade de espaço e vagas a bordo. 

De acordo com Garvin (1992), compreender a natureza das expectativas dos clientes é 

fundamental para que a organização possa garantir que o bem ou serviço seja satisfatório. Ou 

seja, estas expectativas são os reais padrões de qualidade. 

Contudo, é necessário reduzir a diferença entre as percepções dos consumidores e da 

empresa. Para tal finalidade a pesquisa de mercado é uma excelente ferramenta. Através dela 

pode-se identificar quais as dimensões de qualidade que mais interessam aos clientes e, assim, 

a organização pode estabelecer um alvo correto para suas ações de melhoria (BERRY, 1996). 

No que refere-se à implantação dos conceitos de gerenciamento de projetos 

capitaneado pelas idéias sugeridas pelo PMI (Project Management Institute) é esperado que 

sejam identificadas oportunidades de melhorias significativas já que, hoje, apesar de todo 

reconhecimento em torno da qualidade dos conceitos apresentados por este instituto, poucas 

são as empresas no mercado de petróleo brasileiro que os aplicam em seus processos. 

A identificação das estratégias utilizadas pelas empresas sejam estas contratantes ou 

contratadas, podem auxiliar toda a cadeia na elaboração de projetos de inspeção de 

plataformas mais eficientes e eficazes. O conhecimento das potencialidades de cada empresa, 

em nível técnico, estrutural e financeiro, fornece subsídios para a seleção e destinação dos 

investimentos do projeto, podendo gerar ganhos de produtividade e maior competitividade 

entre as companhias.  
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No presente estudo há a oportunidade de reunir em um documento a comparação das 

tentativas de gerenciamento de processos em uma empresa de inspeção baseado apenas em 

experiências prévias versus o gerenciamento baseado nas expectativas do cliente. O que 

permite uma avaliação das táticas adotadas pelas empresas em resposta ao mercado, em 

comparação com as táticas mais recomendadas pela literatura. 

Finalmente, de acordo com o cenário do mercado de petróleo brasileiro, o resultado 

desta pesquisa poderá ser utilizado como referência para uma futura análise mais detalhada, 

com foco na melhoria dos processos envolvidos na contratação, execução e monitoramento 

dos serviços de inspeção das plataformas. 

 
 

1.6 QUESTÕES DA PESQUISA 

 
 

É suposto que, embora cada projeto de inspeção possua particularidades únicas, há 

alguns aspectos de seu gerenciamento que não se alteram significativamente de um serviço 

para outro, mesmo quando pertencem à classificadoras e plataformas diferentes. 

Assim, espera-se que, independentemente do foco do negócio, a necessidade da gestão 

dos processos de acordo com as expectativas dos clientes, e a necessidade de formação de 

vantagem competitiva, impulsione as empresas de inspeção a desenvolver estratégias e 

tecnologias para este tipo de trabalho. 

Para auxiliar na abordagem do tema proposto e atender aos objetivos do estudo, 

formulou-se a seguinte questão investigativa: Quais são os fatores competitivos em uma 

empresa de inspeção em plataformas de petróleo, sob a ótica do cliente, segundo a abordagem 

da matriz importância X desempenho? 

 
 

1.7 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 
 

A pesquisa foi estruturada em seis capítulos que se dividem da seguinte forma: O 

primeiro capítulo trata da introdução ao estudo, apresentação do problema, os objetivos da 

pesquisa, sua importância e a delimitação do estudo.  

O segundo capítulo apresenta as principais discussões acerca do referencial teórico 

adotado, buscando fundamentar o problema e identificar os fatores teóricos a serem 

investigados no estudo de caso.   
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O terceiro capítulo apresenta a estrutura metodológica da dissertação, orientada para o 

estabelecimento do estudo proposto. 

O quarto capítulo apresenta o estudo de caso realizado numa empresa de inspeção e 

acesso – a Sistac Sistemas de Acesso S/A – de forma a discutir os apontamentos suscitados 

pela questão investigativa. 

O quinto capítulo encerra o trabalho com os aspectos conclusivos, considerações sobre 

as questões formuladas e sugestões para trabalhos futuros. 

Por fim, constam as referências que deram suporte ao desenvolvimento do presente 

trabalho e os apêndices que apresenta o questionário que foi aplicado aos clientes da empresa 

em voga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 
 

O presente capítulo tem por objetivo desenvolver e fundamentar teoricamente este 

estudo de caso. 

A revisão bibliográfica é também uma parte importante da pesquisa que envolve o 

levantamento de questões e teorias trazidas à tona por outros pesquisadores e que servirão de 

referência e guia, norteando o processo investigativo. 

Logo a seguir tem-se a explanação sobre as principais idéias que estão ligadas ao 

desenvolvimento deste trabalho, que são: a importância e as características dos serviços de 

inspeção, os aspectos presentes nas atividades de serviços inspeção offshore que 

proporcionam qualidade, assim como as principais dimensões competitivas e os critérios de 

desempenho pesquisados por vários autores. Também será revisada a importância da 

satisfação dos clientes para alcançar um diferencial perante a concorrência nos serviços de 

inspeções de classe, bem como os principais elementos a serem observados em uma pesquisa 

de mercado neste campo de atuação para se obter vantagem competitiva. 

 
 

2.1 COMPETITIVIDADE 

 
 
Segundo Porter (1992) a concorrência está diretamente ligada ao fracasso ou ao 

sucesso das empresas, conjugando a soma de diversas atividades que podem ser responsáveis 

pelo seu desempenho – como cultura homogênea, inovações ou outros investimentos. 

 
 

A estratégia competitiva é a busca de uma posição competitiva favorável em uma 
indústria, a arena fundamental onde ocorre a concorrência. A estratégia competitiva 
visa a estabelecer uma posição lucrativa e sustentável contra as forças que 
determinam a concorrência na indústria (PORTER, 1992, p. 1). 
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Porter (1986, p. 22) apresenta as técnicas para análise da indústria e concorrência, 

avaliando como as forças externas influenciam a empresa. Para o autor, a atratividade de uma 

indústria depende de cinco forças do ambiente externo, como pode ser visto abaixo: 

 

1. Rivalidade entre atuais concorrentes; 

2. Possibilidade de novos entrantes; 

3. Ameaça de produtos substitutos; 

4. Poder de barganha de clientes; 

5. Poder de barganha de fornecedores 

 

O mesmo autor ressalta ainda que: “... a chave para o desenvolvimento de uma 

estratégia é pesquisar em profundidade e analisar as fontes de cada força” (ibid). 

Em uma empresa, a concorrência tem sua base principal na sua própria estrutura 

econômica e não no comportamento de seus concorrentes. Segundo Porter (1999), uma 

indústria está pronta para a competição em virtude de cinco forças competitivas (Modelo de 5 

forças competitivas), as quais são:  

 

1. Possibilidade de novos concorrentes; 

2. Poder de negociação dos fornecedores; 

3. Poder de negociação dos compradores;  

4. Ameaças de produtos ou serviços substitutivos; 

5. Rivalidade entre empresas existentes (figura 1): 

 

 
Figura 1 - Cinco forças competitivas que definem a concorrência na indústria 

Fonte: PORTER (1999, p. 23). 
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A estrutura da indústria é regulada pelas 5 forças competitivas que, segundo 

Mintzberg, Ahlstrand e Lampel (2000) apresentam diferenças devido às peculiaridades e ao 

grau de intensidade em que são utilizadas pelas empresas. 

Porter (2004) avalia que a ameaça por parte dos fornecedores pode influenciar a 

organização em virtude de seu poder de negociação para elevação de preços e oferta de 

insumos – o que pode, de uma forma ou de outra, afetar a rentabilidade do negócio. 

Em relação à ameaça dos compradores, o autor sugere que este tipo de pressão pode 

forçar a organização a reduzir os preços finais, ou ainda no aspecto relativo à qualidade do 

produto diante da oferta da concorrência. O autor alerta que este tipo de ameaça depende do 

grau de concentração ou volume adquirido no mercado. 

O grau de rivalidade dos concorrentes existentes no mercado altera a estrutura 

industrial na medida em que a busca por uma posição mais privilegiada no mercado 

dependerá do equilíbrio de forças e oportunidades. 

Em suma, a ameaça de novos entrantes ou concorrentes potenciais modifica a estrutura 

da indústria, na medida em que pode alterar a formação de preços diante da oferta de produtos 

e serviços para o mercado. Entretanto, cabe destacar que este efeito depende do grau de 

concentração das empresas, ou seja, da estrutura de mercado e das barreiras de entrada 

existentes. Pode-se afirmar ainda que os entrantes estarão diante de empresas que já dispõem 

de escala, marcas estabelecidas, além de questões relacionadas a licenças, patentes, know-

how, acesso a fornecedores, bens de capital e outras expertises. 

Porter (2004) avalia que a ameaça de produtos substitutos influencia a indústria na 

medida em que oferece uma alternativa de preço ou desempenho capaz de afetar o nível de 

lucratividade das empresas estabelecidas no mercado. 

O modelo de 5 forças de Porter é reconhecido por avaliar as forças internas e externas 

à organização que devem ser analisadas visando o desenvolvimento de competências no 

negócio. 

De acordo com Porter (1999), visando à superação das outras empresas, existem ainda 

três abordagens estratégicas genéricas que são potencialmente bem sucedidas, ao enfrentar as 

cinco forças competitivas (figura 2). 
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Figura 2 - Três Estratégias Genéricas 

Fonte: PORTER (1999, p. 53). 
 

 

Porter (2004) ressalta que a companhia deve apresentar vantagens competitivas frente 

à concorrência, sendo necessário que estabeleça um posicionamento adequado resultante da 

estratégia baseada em custos, diferenciação e enfoque, ou pelo menos, em uma das três. 

Para o autor, ao adotar a estratégia baseada em custos, a empresa terá como objetivo 

minimizar seus gastos em relação à escala de produção, por meio de um rígido controle das 

despesas. Ou seja, minimizar as contas para poder vender barato. 

A estratégia de diferenciação busca alterar a oferta do produto ou serviço, 

transformando-o em único, fora dos padrões atuais e dos estabelecidos pela concorrência. Seu 

diferencial pode estar presente na marca, na tecnologia, em serviços personalizados, em rede 

de fornecedores e etc. Trata-se, portanto, de casos em que a firma aumenta a percepção de 

valor para o cliente. No caso da empresa em foco na pesquisa, a estratégia do uso da técnica 

de escalada industrial, por exemplo, traz este tipo de diferenciação. 

Na estratégia de enfoque, a empresa opta por atuar num nicho de mercado específico, 

selecionando um ambiente dentro da demanda tal como o tipo de cliente, linha de produtos ou 

região, por exemplo. O que também não deixa de ser o mote da empresa estudada que atua em 

um mercado muito específico usando técnicas peculiares de acesso, como no caso do 

mergulho raso, escalada industrial e ROV. 
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2.1.1 Fatores de Competitividade 
 
 

Rockart (1978) introduziu o conceito de Fatores Críticos de Sucesso (FCS), como uma 

ferramenta da gestão. Para ele, a identificação de FCS é fundamental para as empresas 

atingirem seus objetivos, o que resulta em maior competitividade para as organizações. 

Para Bullen e Rockart (1981, p. 65), “fatores críticos de sucesso são entendidos como 

um número limitado de áreas nas quais um resultado satisfatório assegura um bom 

desempenho competitivo aos indivíduos, departamentos e organizações”. Fatores críticos são, 

portanto, as variáveis mais importantes para as empresas que possuem maior prevalência no 

que tange atingir as metas desejadas. 

Esses fatores-chave, em algumas áreas críticas, são definidos na análise estratégica 

global da companhia decorrente do estudo dos macro-ambientes, da atratividade do mercado 

de inserção e das forças estruturais (capital humano, processos, tecnologias e etc.) enfim, dos 

cenários construídos. 

Para analisar o grau de competitividade do setor de empresas de inspeção em relação 

ao ambiente interno e externo, foram selecionados alguns indicadores por abrangência e área 

de atuação que serão avaliados na pesquisa de campo, conforme quadro 1 a seguir. 
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Quadro 1 - Fatores de competitividade por abrangência de área de atuação 

Fonte: O autor. 
 

 

As análises interna e externa são os processos através dos quais se identificam as 

ameaças e oportunidades ambientais e suas forças e fraquezas organizacionais, visando o 

posicionamento estratégico. 

A análise do ambiente geral consiste em analisar – de maneira ampla – as tendências 

do contexto em que a empresa opera, utilizando-se para tal seis elementos inter-relacionados: 
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mudanças tecnológicas, tendências demográficas, tendências culturais, clima econômico, 

condições legais e políticas e acontecimentos internacionais (BARNEY, HESTERLY, 2007). 

As estratégias, por sua vez, podem ser classificadas em duas categorias: estratégias de 

nível de negócio – que incluem a liderança em custos e diferenciação de produtos – e as 

estratégias de nível corporativo – que incluem estratégias relacionadas à integração vertical, 

alianças estratégicas etc. (BARNEY, HESTERLY, 2007). 

 
 
2.2 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 
 
2.2.1 Importância da Qualidade em Serviços 
 
 

Em função das constantes e rápidas transformações do mercado e da concorrência 

cada vez mais acirrada, as empresas estão em busca de fatores que garantam a sua 

competitividade. Gianesi e Corrêa (1996, p. 201) argumentam que “todo esforço bem 

direcionado de melhoria da qualidade repercute na competitividade”. Ser competitivo, então, 

é superar a concorrência naquilo que o cliente mais valoriza e, cada vez mais, o cliente tem 

valorizado os aspectos relacionados à qualidade dos serviços e ao nível de segurança em que 

eles são realizados, especialmente na indústria offshore. Assim, melhorias da qualidade e da 

segurança nos níveis de serviços prestados terão impacto direto na competitividade da 

organização face aos seus concorrentes – quando utilizadas análises adequadas e priorização 

de ações. 

A qualidade na prestação de serviços tem evoluído muito desde os anos 80, quando a 

área de serviços começou a ganhar elevado destaque nas economias pós-modernas 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2004). Tal fato tem levado ao desenvolvimento de 

diversos estudos, tal como o que relaciona prestação de serviço, lealdade e disposição a pagar, 

para o qual a qualidade estaria ligada diretamente ao comportamento de compra dos clientes 

(PARASURAMAN et al., 1996). 

Porter (apud ALBRECHT; BRADFORD, 1992, p. 23), afirma que: “Em geral, a 

redução de preços é uma loucura, se os concorrentes também podem reduzi-los; é preciso 

descobrir outra forma de vencer. A qualidade se torna, portanto, fundamental, assim como o 

serviço e a inovação”. Para Grönroos (1993, p. 52), “a vantagem competitiva de uma empresa 

é considerada como dependente da qualidade dos bens e dos serviços prestados”. 
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Na competição entre concorrentes existentes, uma das cinco forças competitivas 

descritas por Porter (GIANESI; CORRÊA, 1996), as operações, têm praticamente toda a 

responsabilidade pelo poder de competitividade da empresa. A vantagem competitiva em 

serviços, em especial os realizados em ambiente offshore e em plataformas, é alcançada 

através de estratégias de competição, fundamentadas na diferenciação, no aumento da 

qualidade e da segurança do serviço prestado e na criação de custos de mudanças, baseados 

principalmente na lealdade dos consumidores e a um serviço realizado com excelência. O 

sucesso das estratégias de competição depende fundamentalmente do desempenho superior 

das operações dos projetos. Planejar e realizar conforme combinado é, na situação atual do 

mercado de inspeção, mais importante do que o valor absoluto que será cobrado. 

De acordo com Gianesi e Corrêa (1996), o departamento de operações de uma 

organização é a parte responsável por produzir seus produtos ou serviços, abrangendo a 

elaboração do projeto, planejamento, controle e melhoria do sistema. O melhor entendimento 

do papel estratégico que as operações podem e devem ter para atingir os objetivos estratégicos 

da organização é uma das razões pela qual o interesse nessa área tem aumentado. A área de 

operações deve ser considerada um setor que tem, como nenhum outro, o potencial de criar 

vantagem competitiva sustentada pelo alcance de excelência em suas práticas. Cada vez mais, 

as empresas prestadoras de serviços compreendem que a concorrência é tão intensa, que 

meras soluções técnicas oferecidas aos clientes não bastam para criar uma posição 

competitiva (GRÖNROOS, 1993). 

 
 

2.2.2 Conceito e Características sobre Qualidade em Serviços 
 
 
De acordo com Kotler (2000), para unificar as várias definições de qualidade com a 

satisfação do cliente, é preciso encará-la como o grau de adequação entre as expectativas dos 

consumidores e a sua real percepção acerca do produto ou serviço a ser negociado. Ou seja, a 

visão de qualidade sob a ótica cliente é o que ele percebe como tal. 

Segundo Grönroos (1993), no processo de percepção da qualidade, a imagem da 

empresa ou a imagem corporativa pode ser vista como um filtro, sendo de suma importância 

para a maioria dos serviços. Ela pode impactar a percepção da qualidade de forma positiva, 

proporcionando a redução da intensidade de pequenos erros cometidos – o que é recorrente no 

mercado de inspeção de classe – se a imagem for favorável, ou de forma negativa, associada 

aos erros frequentes, danificando a imagem e aumentando a intensidade dos erros cometidos. 
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Para o autor, a qualidade de um serviço percebida pelos clientes tem duas dimensões: uma 

dimensão ou resultado técnico e uma dimensão funcional ou relacionada a processo. 

O que os clientes recebem em suas interações com a empresa é a chamada qualidade 

técnica do resultado do serviço materializada pelo relatório técnico do serviço da inspeção 

realizada. É com este relatório que o cliente fica quando o processo de produção e as 

interações comprador-vendedor terminam. A maneira como os clientes recebem o serviço e 

como vivenciam o processo de produção e consumo simultâneos é a chamada qualidade 

funcional do processo. 

Essa dimensão está bastante relacionada às funções do prestador de serviços e ao seu 

comportamento nos momentos críticos das interações comprador-vendedor. 

São quatro os princípios de serviços de qualidade, apontados por Berry (1996), que 

possuem papel preponderante para uma execução bem-sucedida: credibilidade, surpresa, 

recuperação e integridade. A credibilidade refere-se a serviços confiáveis e corretos; a 

surpresa implica em provocar no cliente a percepção da competência da empresa; a 

recuperação envolve reconquistar o cliente se o serviço for deficiente; a integridade exige um 

nível de respeito e ética no relacionamento entre a empresa e o cliente. 

As percepções da qualidade de um serviço são afetadas pelo que é fornecido, bem 

como pela forma que o cliente é tratado. Para Fitzgerald et al. (apud MOREIRA, 1996), a 

qualidade de um serviço refere-se ao seu pacote completo, que é formado por três elementos: 

 

a) Os bens usados, que são os objetos físicos e tangíveis utilizados na prestação do 

serviço ou dele removido pelo cliente; 

b) O ambiente da realização do serviço; 

c) O serviço fornecido, que é o tratamento do cliente ou das coisas pertencentes a ele. 

 

Entretanto, na literatura acadêmica há um outro autor, Parasuraman et al. (1985), que 

se destaca nas questões concernentes à qualidade na prestação de serviços por ter realizado 

um amplo estudo exploratório para compreender suas características. De acordo com este 

teórico, são cinco as principais dimensões avaliadas pelos clientes no que se refere à 

qualidade em serviços: 
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a) Tangibilidade – são as aparências físicas dos equipamentos, edifícios, pessoal e 

materiais de comunicação; 

b) Confiança – é a habilidade de entregar ao cliente aquilo que foi pretendido e 

prometido; 

c) Responsabilidade/disponibilidade – é a disposição e prontidão em atender e ajudar 

o cliente, de forma rápida, sempre que ele precisar; 

d) Segurança – é a cortesia, conhecimento dos funcionários e a habilidade para passar 

ao cliente confiança e segurança; 

e) Empatia – é a atenção e individualidade no atendimento ao cliente. 

 

Apesar de todas as dificuldades inerentes à indústria do petróleo, prazos curtos, altos 

custos, escassez de mão de obra e etc., a percepção do cliente não é diferente do que em 

outros mercados. Se o serviço percebido ficar abaixo das expectativas do cliente, ele é julgado 

como de baixa qualidade. Se o serviço percebido fica igual ou acima das expectativas do 

cliente, então é julgado como de boa qualidade (PARASURAMAN, 1988). 

Segundo Parasuraman et al. (1985) as diferenças entre as expectativas e as percepções 

dos clientes sobre o serviço moldam seu julgamento da qualidade dos mesmos. Assim, 

qualidade percebida é o grau e direção da discrepância entre as percepções do consumidor e 

suas expectativas sobre o desempenho do fornecedor do serviço, entendendo-se expectativas 

como os anseios e a vontade dos clientes sobre o que a empresa deveria fornecer 

(PARASURAMAN et al., 1988). Ou seja, a diferença entre o quê o cliente espera receber e o 

quê ele percebe em relação aos serviços prestados, afeta o seu julgamento sobre qualidade da 

empresa contratada. 

Essas diferenças são resultantes de gaps existentes na prestação dos serviços. A figura 

3 ilustra os gaps existentes que influenciam o julgamento acerca da qualidade. 
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Figura 3 - Modelo de falhas em prestação de serviços 

Fonte: Parasuraman et al. (1988). 
 
 
 

De forma sintética os gaps acontecem da seguinte maneira: 

 

a) Gap 1 – gerentes não percebem o que o cliente espera; 

b) Gap 2 – gerentes não conseguem aplicar na prática as especificações de qualidade; 

c) Gap 3 – empresa não consegue operacionalizar o que foi especificado; 

d) Gap 4 – empresa não consegue comunicar ao cliente o serviço; 

e) Gap 5 – o serviço percebido pelo cliente não é igual ao esperado. 

 

Os mesmo autores argumentam a favor de uma zona de tolerância na qual o cliente 

estaria oscilando entre um mínimo adequado para a prestação do serviço e o desejado por ele. 

A figura 4 ilustra o conceito desenvolvido. 
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Figura 4 - Nível de expectativa 

Fonte: Parasuraman et al. (1988). 
 

 

A perspectiva apresentada neste trabalho vai de acordo com o que Parasuraman et al. 

(1988) disserta acerca deste assunto, essa diferença entre a percepção do cliente e da empresa 

que gerará um gap deve ser resolvida da melhor e mais rápida maneira possível. Viabilizando, 

assim, aproximar ainda mais a empresa do cliente. O conceito de zona de tolerância é 

interessante por traçar um paralelo entre os atributos que os clientes consideram importantes 

para a prestação de serviços de inspeção e àqueles que a empresa considera importante para 

seus processos. 

Avaliar as expectativas dos clientes em relação aos serviços de inspeção de classe e a 

importância dos atributos desses serviços aumenta a capacidade de ação da empresa. Berry 

(1996) e Gianesi e Corrêa (1996) consideram que o conceito de qualidade de serviços, de 

acordo com a opinião dos clientes, deve ser suficientemente claro para os gerentes das 

empresas, de modo que estes tenham condições de tomar decisões que visem melhorar a 

qualidade – ou melhor, gerar a qualidade esperada pelos clientes. 

 
 

2.2.3 Fatores Determinantes da Qualidade dos Serviços de Inspeção 
 
 
Uma das formas de se compreender melhor as expectativas dos clientes é identificar os 

critérios segundo os quais eles avaliam os serviços prestados. A determinação dos critérios 
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competitivos priorizados pelo cliente permite que a gestão da área de operações de serviços 

possa focar no desempenho destes critérios fundamentais (GIANESI; CORRÊA, 1996). 

De acordo com Berry (1996), uma base sólida para as prioridades de melhoria em 

serviços pode ser estabelecida determinando-se quais atributos de serviços são mais 

importantes para determinados clientes. Além disto, determinando também em quais atributos 

a empresa tem desempenho inferior ao dos concorrentes e às expectativas dos clientes. Os 

atributos de serviços não são uniformemente importantes para os clientes, portanto, é 

essencial avaliar a importância relativa de cada um. 

A identificação de uma estratégia de serviço implica em responder três perguntas 

cruciais, cujas respostas constituem uma análise das oportunidades da empresa (Ibid). Tais 

perguntas são:  

 

a) Quais atributos de serviços são e continuarão a ser mais importantes para o 

mercado-alvo? 

b) Quais os pontos fracos da concorrência em se tratando de atributos de serviços 

importantes? 

c) Quais as capacidades e competências de serviços existentes e potenciais da 

empresa? 

 

De acordo com Berry (1996), um pré-requisito para a criação de uma estratégia de 

serviços é descobrir, através de pesquisas, quais as necessidades de serviços importantes para 

os clientes e quais destas não estão sendo satisfatoriamente atendidas pela concorrência. Este 

universo constitui, então, as oportunidades em aberto de serviços no mercado. Basta apenas 

descobrir qual fatia deste universo pode ser suprido com serviços prestados pela nossa 

empresa. 

Na tentativa de explicar o processo de avaliação do cliente, diversos autores têm 

discutido sobre dimensões competitivas e atributos de desempenho para serviços. Slack et al. 

(2002) aponta cinco dimensões fundamentais: 

 

a) Qualidade: significa fazer certo as coisas, proporcionando não somente a 

satisfação de consumidores externos e internos, mas também redução de custos e 

aumento da confiabilidade; 
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b) Rapidez: significa quanto tempo os consumidores precisam esperar para receber 

seus produtos ou serviços, proporcionando à empresa redução de estoques e dos 

riscos de previsões erradas; 

c) Confiabilidade: significa fazer as coisas em tempo e de acordo com o que foi 

pedido. Assim, os consumidores receberão seus bens ou serviços quando e como 

foram prometidos, proporcionando estabilidade, economia de tempo, de recursos 

financeiros e, acima de tudo, evita o retrabalho. A confiabilidade de uma operação 

só pode ser julgada pelos consumidores após o produto ou serviço ter sido 

entregue; 

d) Flexibilidade: significa ser capaz de mudar a operação de alguma forma, 

proporcionando agilidade à resposta, manutenção da confiabilidade e maximização 

do tempo de utilização de recursos. A mudança exigida pelos consumidores deve 

atender a quatro tipos de exigências: flexibilidade de produto/serviço – produtos e 

serviços diferentes; flexibilidade de composto (mix) – ampla variedade ou 

composto de produtos e serviços; flexibilidade de volume – quantidades ou 

volumes diferentes de produtos e serviços; flexibilidade de entrega – tempos de 

entrega diferentes; 

e) Custo: significa fazer as coisas mais baratas, proporcionando um menor preço aos 

consumidores e um aumento dos lucros. 

 

Garvin (1987) aponta oito categorias críticas de qualidade de produtos ou serviços que 

podem servir de base para uma análise estratégica: 

 

a) Desempenho: refere-se às características operacionais básicas de um produto. Em 

se tratando de empresas prestadoras de serviços de inspeção offshore, um aspecto 

importante do desempenho é, muitas vezes, a velocidade de atendimento. Ou seja, 

o tempo necessário para a mobilização da equipe e dos equipamentos; 

b) Características secundárias: são as características que complementam as 

características principais de um produto ou serviço. São propriedades que, mesmo 

não estando presentes, possibilitam a realização das funções originais do produto, 

mas que, caso seja possível constarem, proporcionam ao usuário uma satisfação 

adicional; 

c) Confiabilidade: reflete a probabilidade de um produto apresentar uma falha dentro 

de um determinado período de tempo; 
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d) Conformidade: avalia o grau de adequação do produto aos padrões 

preestabelecidos no projeto; 

e) Durabilidade: refere-se à medida da vida útil do produto e possui duas dimensões: 

a dimensão econômica, que avalia, sob o ponto de vista do cliente, a viabilidade 

econômica de manter o produto ou substituí-lo; e a dimensão técnica, definida 

como o tempo que um produto pode ser utilizado até se deteriorar; 

f) Serviços agregados ou atendimento: refere-se à rapidez, cortesia e facilidade de um 

serviço ser oferecido a um cliente. Tem por objetivo atender o cliente, visando 

evitar que eventuais problemas de pós-venda tornem-se motivo de insatisfação do 

cliente; 

g) Estética: é uma dimensão subjetiva da qualidade, refletindo as preferências 

pessoais do cliente; 

h) Qualidade percebida: refere-se a alguns atributos que indicam aspectos acerca da 

qualidade indiretamente percebida pelo cliente, como, por exemplo, imagem, 

propaganda e marca. 

 

Johnston et al. (apud MOREIRA, 1996), propõem 12 fatores ou dimensões que 

influenciam a qualidade do serviço, alguns estão relacionados aos bens tangíveis, outros ao 

serviço propriamente dito e há, ainda, outros relacionados ao ambiente em que o serviço é 

prestado. Nem todos os 12 fatores são igualmente importantes em todas as situações. Sua 

relevância pode variar de acordo com as especificidades do serviço e dos bens tangíveis que 

tomam parte da natureza da competição e as intenções estratégicas da empresa. A mensuração 

do desempenho da atividade de serviços, em cada um destes fatores de qualidade, pode ser 

realizada através de levantamentos periódicos junto aos clientes, visto que o objetivo maior é 

atender ao cliente satisfatoriamente. O quadro 2 lista os 12 fatores de qualidade, relacionando-

os a cada elemento do pacote de serviço a que se aplicam. 
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FATOR EXEMPLO DE APLICAÇÃO  
BEM USADO SERVIÇO AMBIENTE 

Acesso 

  

-Clareza do caminho 

-Conveniência da localização 

da unidade 

-Facilidade de achar o 

caminho 

-Aparência das instalações 

Estética e 
aparência -Aspecto 

Aparência da 

equipe 
-Aparência das instalações 

Disponibilidade 

-Do bem 

- Variedade 

Disponibilidade da 

equipe 

Visibilidade da 

equipe 

-Disponibilidade das 

instalações 

Limpeza 
-dos bens usados 

Da equipe 

Dos equipamentos 
-Das instalações 

Conforto 

  

-Do ambiente  

-Das instalações 

-Dos assentos 

Comunicação 
-Inteligibilidade e 

clareza 

Inteligibilidade e 

clareza na interação 

com o cliente 

-Clareza da sinalização 

Competência 
 

Conhecimento e 

habilidade 
 

Cortesia 
 

Polidez no trato 

com o cliente 
 

Atitude amigável 
 

Disponibilidade e 

atenção 
 

Confiabilidade -do bem usado 

-dos equipamentos 
Pontualidade -Consistência do ambiente 

Poder de resposta 
 

Velocidade e 

tempo de resposta 
 

Segurança -Segurança física 

do bem 
Confidencialidade -Segurança do cliente 

Quadro 2 - Fatores de qualidade em serviços 
Fonte: Moreira (1996). 
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Durante os anos 80, Parasuraman et al. (1985) realizaram estudos que conduziram ao 

desenvolvimento de um instrumento denominado SERVQUAL, que avalia a percepção dos 

clientes a respeito da qualidade do serviço prestado. Segundo Grönroos (apud 

PARASURAMAN et al., 1985), os resultados desse estudo apontam dez dimensões que 

influenciam a qualidade percebida pelos clientes. 

São eles: A confiabilidade, que envolve coerência no desempenho e constância; 

Rapidez de resposta, que diz respeito à disposição e à presteza dos empregados para 

fornecerem o serviço; Competência, que significa possuir as habilidades e conhecimento 

necessários; Acesso, que envolve facilidade de abordagem e de contato; Cortesia, que envolve 

boas maneiras, respeito, consideração e contato amigável do pessoal; Comunicação, que 

significa manter os clientes informados em uma linguagem que possam compreender; 

Credibilidade, que envolve confiança, crédito, honestidade e envolvimento com os interesses 

do cliente; Segurança, que significa estar livre de perigos, riscos ou dúvidas; 

Compreender/Conhecer o cliente, que envolve fazer um esforço para compreender as 

necessidades do cliente e Tangíveis que incluem evidência física do serviço, conforme o 

quadro 3. 

 

Confiabilidade 

1- Desempenho correto do serviço 
2- Precisão no faturamento 
3- Manutenção correta dos registros e equipamentos 
4- Execução dos serviços no tempo previsto 

Rapidez de 
resposta 

5- Prestação de serviço em tempo adequado 
6- Prestação imediata de serviços 

Competência 
7- Conhecimento e habilidades dos empregados 
8- Conhecimento e habilidade do pessoal de suporte 
9- Capacidade de pesquisa organizacional 

Acesso 
10- Serviço é facilmente rastreável e acessível 
11- Tempo de espera para receber a mobilização não é extenso 

Cortesia 
12- Consideração pela propriedade do cliente 
13- Aparência limpa e arrumada do pessoal em contato com o cliente 

Comunicação 

14- Explicar o serviço em si 
15- Explicar o custo do serviço 
16- Explicar as relações entre custo e serviço 
17- Assegurar que todos os problemas receberão atenção 

Credibilidade 
18- Nome da empresa 
19- Reputação da empresa 
20- Características do pessoal de contato com o cliente 

Segurança 

21- SMS 
22- Seguranças dos bens próprios e do cliente 
23- Segurança financeira 
24- Confidencialidade 
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Compreender 
conhecer o 

cliente 

25- Conhecer as exigências específicas do cliente 
26- Fornecer uma atenção individualizada 
27- Reconhecer e diferenciar o cliente assíduo 

Tangíveis 

28- Instalações físicas 
29- Aparência do pessoal 
30- Ferramentas e equipamentos utilizados para fornecer o serviço 
31- Representação física dos relatórios 

Quadro 3 - Atributos de Serviços 
Fonte: O autor. 

 

 

Através de um estudo quantitativo de grande escala, Zeithaml et al. (1988) 

condensaram a quantidade de fatores determinantes da qualidade, de dez para cinco pontos: 

 

a) Tangíveis: Aparência física de instalações, equipamentos, pessoal e materiais de 

comunicação; 

b) Confiabilidade: Capacidade de prestar o serviço prometido de modo confiável e 

com precisão; 

c) Rapidez na resposta: Disposição para ajudar o cliente e prontidão e rapidez na 

prestação do serviço; 

d) Certeza: Conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua habilidade em 

transmitir confiança e confiabilidade; 

e) Empatia: Atenção e cuidado individualizados proporcionados aos clientes. 

 

De acordo com as pesquisas realizadas por Berry e Parasuraman (1995), dessas cinco 

dimensões, a mais importante na avaliação da qualidade de um serviço é a confiabilidade. 

Uma diferenciação competitiva por meio de uma sólida confiabilidade no serviço pode 

proporcionar diversos benefícios significativos. Dentre os quais podemos destacar índices 

mais elevados de retenção dos clientes atuais, aumento no número de negócios com os 

clientes atuais, mais comunicação boca-a-boca promovendo a empresa e maior oportunidade 

de cobrar um preço mais alto, levando à possibilidade de aumento nos lucros. 

Gianesi e Corrêa (1996) consideram essas cinco dimensões excessivamente 

abrangentes para auxiliar os gerentes de operações de serviços a tomar decisões que tornem o 

serviço mais competitivo aos olhos dos clientes. A proposição dos autores se resume a um 

conjunto de dimensões de avaliação do serviço, combinando as visões de diferentes autores e 

observações empíricas de seus trabalhos de consultoria. Tais dimensões constituem-se em: 
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a) Aspectos tangíveis: referem-se à qualidade e/ou aparência de qualquer evidência 

física do serviço ou do sistema de operações, como bens facilitadores, 

equipamentos, instalações, pessoal ou ainda, outros consumidores. Estes aspectos 

são importantes para a maioria dos serviços, uma vez que o cliente enfrenta 

dificuldades de avaliar o serviço antes da compra. Especialmente quando nos 

referimos aos serviços de inspeção em plataformas; 

b) Consistência: significa conformidade com a experiência anterior, ausência de 

variabilidade no resultado ou no processo. A consistência na prestação do serviço 

ajuda a formar uma expectativa no cliente que é coerente com a capacitação do 

fornecedor em prestar o serviço; 

c) Competência: refere-se à habilidade e ao conhecimento do fornecedor em executar 

o serviço, relacionando-se também às necessidades técnicas dos clientes. É um 

critério geralmente importante para os serviços profissionais, já que os clientes 

procuram capacitação da qual não dispõem. Quanto mais complexas as 

necessidades dos clientes, mais estes buscarão alta competência do fornecedor do 

serviço. No caso das inspeções de classe, para que seja possível a realização do 

serviço, as empresas prestadoras precisam ser credenciadas pelos organismos 

classificadores; 

d) Velocidade de atendimento: é um critério importante para o cliente principalmente 

quando sua presença é necessária na prestação do serviço. Velocidade de 

atendimento também se refere à prontidão da empresa e de seus funcionários em 

prestar o serviço. O tempo de espera pode ter duas dimensões: a real, referente ao 

tempo físico (minutos, horas, dias) e a percebida, referente à percepção que o 

cliente forma do tempo que tem que esperar. No que tange aos serviços de 

inspeção de classe, em alguns casos a classificadora exige a participação de um 

vistoriador na locação e devido aos problemas de vagas a bordo das unidades, 

muitas vezes esta dimensão define a participação ou não de uma empresa 

prestadora no projeto; 

e) Atendimento/Atmosfera: refere-se à quão agradável é a experiência do cliente 

durante o processo de prestação do serviço, envolvendo a atenção personalizada 

dispensada ao cliente, a cortesia dos funcionários e a boa comunicação; 

f) Flexibilidade: significa ser capaz de mudar e adaptar rapidamente a operação 

devido a mudanças das necessidades dos clientes, no processo ou no suprimento de 

recursos. Este critério tende a ser importante devido à alta variabilidade e incerteza 
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presentes no processo de prestação de serviços. O atributo flexibilidade pode ser 

dividido em sete tipos, que significam critérios de avaliação diferentes para os 

clientes e podem ser obtidos através de decisões gerenciais distintas: flexibilidade 

de projeto, de pacote de serviço, de data de fornecimento, de local de 

fornecimento, de volume de serviço, de robustez do sistema de operações e de 

recuperação de falhas; 

g) Credibilidade/Segurança: refere-se à formação de uma baixa percepção de risco no 

cliente e à habilidade de transmitir confiança. Este critério é quão mais importante 

quanto maior for o risco percebido pelo cliente e quanto maior for o valor 

estabelecido na prestação do serviço; 

h) Acesso: avalia a facilidade de o cliente entrar em contato com o fornecedor do 

serviço. Características como localização conveniente, acesso sinalizado, 

disponibilidade de estacionamento, amplo horário de operação e ampla 

disponibilidade de linhas telefônicas para contato contribuem para a facilidade de 

acesso; 

i) Custo: avalia o valor que o consumidor irá pagar, em dinheiro, por determinado 

serviço. Na falta de melhores informações sobre a qualidade do serviço, os clientes 

tendem a associar níveis de preços mais altos a níveis de qualidade dos serviços 

mais altos. 

 

“Seis Critérios da Boa Qualidade Percebida” são, segundo Grönroos (1993), 

determinados através da integração de estudos disponíveis: 

 

a) Profissionalismo e Habilidades: os clientes compreendem que o prestador de 

serviços, os empregados, os sistemas operacionais e os recursos físicos possuem o 

conhecimento e as habilidades necessárias para solucionar seus problemas de 

forma profissional; 

b) Atitudes e Comportamento: os clientes sentem que os funcionários de serviços 

estão preocupados com eles e se interessam por solucionar seus problemas de uma 

forma espontânea e amigável; 

c) Facilidade de acesso e Flexibilidade: os clientes sentem que o prestador de 

serviços, a localização, as horas de operação, os empregados e os sistemas 

operacionais são projetados e operam de forma a facilitar o acesso aos serviços e 
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estão preparados para ajustar-se às demandas e aos desejos dos clientes de maneira 

flexível; 

d) Confiabilidade e Honestidade: os clientes sabem que qualquer acordo que aconteça 

entre as partes será cumprido pela empresa de inspeção e pelos seus empregados e 

sistemas. Desta forma, as promessas serão mantidas e o desempenho será coerente 

com os melhores interesses dos clientes; 

e) Recuperação: os clientes compreendem que sempre que algo der errado ou alguma 

coisa imprevisível e inesperada acontecer, o prestador de serviço tomará de 

imediato e ativamente ações para mantê-los no controle da situação e para 

encontrar uma nova e aceitável solução; 

f) Reputação e Credibilidade: os clientes acreditam que as operações do prestador de 

serviço merecem sua confiança, valem o dinheiro pago e representam bom nível de 

desempenho e valores que podem ser compartilhados entre os clientes e o 

prestador de serviços. 

 

Alguns dos critérios de desempenho, sob determinadas circunstâncias, podem tornar-

se especialmente importantes para uma organização (SLACK et al., 2002). 

Desses fatores, três são particularmente importantes na determinação de quais critérios 

de desempenho devem ser enfatizados: 

 

a) As necessidades específicas dos grupos de clientes da empresa, identificando-se os 

critérios ganhadores de pedidos, qualificadores e também os menos importantes 

para eles; 

b) As atividades dos concorrentes da empresa, avaliando-se como a operação reage a 

mudanças no comportamento dos concorrentes; 

c) O estágio do ciclo de vida em que se encontra o produto ou serviço, podendo ser 

estágio de introdução, crescimento, maturidade ou declínio. 

 

Garvin (1992) afirma que a competição em qualidade é muito mais complexa. 

Múltiplas dimensões implicam que os produtos ou serviços podem ser diferenciados de 

inúmeras maneiras. Direcionar a abordagem, desde que as dimensões selecionadas estejam 

bem ajustadas às necessidades do mercado, pode proporcionar, na maioria dos casos, ótimos 

resultados. Competir em qualidade não significa buscar todas as dimensões simultaneamente 
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e a excelência em todos os aspectos, raramente este esforço será necessário em uma 

concorrência. 

Também para Gianesi e Corrêa (1996), um bom sistema de operações não tem a 

capacidade de, em um curto espaço de tempo, e, simultaneamente, tornar-se excelente em 

todos os critérios de desempenho. Prioridades devem ser estabelecidas entre os critérios de 

desempenho, de modo a identificar aqueles que realmente representam necessidades ou 

desejos dos clientes. Conseqüentemente, uma estratégia que envolva decisões referentes à 

estrutura e infra-estrutura do sistema de operações deve ser desenvolvida, proporcionado 

focar suas habilidades num conjunto de prioridades competitivas e valorizadas pelo segmento 

de mercado pretendido (GIANESI; CORRÊA, 1996). 

 
 

2.3 SATISFAÇÃO DOS CLIENTES 

 
 

2.3.1 Importância da Satisfação dos Clientes 
 
 
A questão da satisfação dos clientes é importante uma vez que age no processo de 

tomada de decisão dos responsáveis pela compra dos produtos ou serviços da empresa. Kotler 

(2000) destaca a importância da satisfação do cliente para a fidelidade dos mesmos. Clientes 

satisfeitos tendem a um comportamento de recompra maior do que os clientes insatisfeitos. 

Para uma empresa que busca a sobrevivência no longo prazo isso é item fundamental. 

Anderson, Fornell e Lehmann (1994) notaram, em sua investigação com mais de 25 mil 

consumidores de 77 organizações suecas de diversos segmentos, que as empresas com alto 

nível de satisfação de seus clientes também apresentavam um significativo retorno sobre o 

investimento. Pesquisas ainda mostram que aumentar a lealdade do cliente auxilia a criação 

de futuros rendimentos, a diminuição da elasticidade dos preços e a redução de custos de 

futuras interações (DANAHER; RUST apud COLGATE, 1999; FORNELL, 1992).             

Barcellos (1997) coloca que: 

 
 

Propiciar serviços de alto valor agregado sob a ótica do cliente tem impacto decisivo 
em sua satisfação e retenção, bem como nos resultados financeiros da empresa, o 
que destaca a importância do emprego de ferramental científico na obtenção de 
indicadores para a tomada de decisão estratégica. (BARCELLOS, 1997, p. 81) 
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Vavra (1997) destaca a correlação entre satisfação dos clientes, lucratividade, retenção 

dos clientes e participação de mercado. O autor apresenta trabalhos e pesquisas desenvolvidas 

que mostram uma relação positiva entre satisfação e lucratividade, onde empresas que 

apresentam maiores índices de satisfação experimentam altos valores em suas ações. O tempo 

de relação comercial da empresa com os clientes também aumenta à medida que estes estão 

mais satisfeitos devido ao comportamento de recompra e retenção que a satisfação 

proporciona. Relacionado à idéia de retenção e lucratividade, Rust e Zahorik (apud VAVRA, 

1997) evidenciam como a retenção de clientes satisfeitos proporciona uma maior 

lucratividade para as organizações. 

Tanto a literatura quanto o próprio desenvolvimento da prática empresarial vêm 

mostrando este fato, e este trabalho também se ampara na importância da satisfação dos 

clientes para a manutenção da qualidade, para a retenção dos clientes e para o aumento da 

lucratividade e da participação de mercado das empresas de inspeção em plataformas. De 

acordo com Albrecht e Bradford (1992), o principal motivo para buscar conhecer 

profundamente o cliente e tornar o serviço a força motriz da empresa é o de criar, diante dos 

concorrentes, um fator de diferenciação. Para isso, a satisfação dos clientes tem se mostrado 

um indicador amplamente estudado e aceito no meio acadêmico e empresarial, unindo parte 

da pesquisa e parte do pragmatismo. 

Somente buscando a opinião dos clientes é que é possível articular um plano de ações 

que tenha como meta corrigir pontos a serem melhorados e ampliar a utilização de pontos 

positivos. Day (2001, p. 88) coloca que as atividades interligadas de sentir o mercado e 

compreendê-lo permitem que as organizações aprendam continuamente a respeito dos seus 

mercados. Sentir o mercado significa pesquisar com a mente aberta, ouvindo continuamente 

as necessidades e os desejos dos clientes, e não buscar informações para confirmar as crenças 

já existentes no mercado. 

Segundo Gale (1996, p. 13), focar a qualidade percebida pelo mercado versus os 

concorrentes é essencial para tornar possível o verdadeiro pensamento estratégico. Uma 

pesquisa de satisfação orientada tanto para obter dados de não-clientes que estão contratando 

os serviços dos concorrentes, como para medir o desempenho dos serviços prestados pela 

empresa em relação aos serviços dos concorrentes, permite que a empresa atinja o foco na 

qualidade e no valor percebido pelo mercado. 

Esse entendimento torna a qualidade uma arma estratégica claramente inteligível, 

permitindo a análise de como o comprador toma a decisão de compra e que movimentos 

estratégicos devem ser realizados. Kotler (2000) escreve que, em função da variabilidade dos 
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serviços, empresas prestadoras de serviços podem tomar algumas providências na busca pelo 

controle da qualidade, tais como o acompanhamento da satisfação do cliente por meio de 

sistemas de sugestão e reclamação, pesquisas com clientes e comparação com concorrentes. 

Se a estratégia da qualidade em serviços não for baseada na opinião dos clientes, o 

melhor que se pode esperar é apenas uma melhoria parcial. A qualidade é definida pelo 

cliente e qualidade é a conformidade com as especificações do cliente e não da empresa. 

Ouvir com atenção e continuamente o que os clientes pensam proporciona a 

implementação de serviços de elevada qualidade, identificando-se quais são as prioridades de 

melhoria, como devem ser alocados os recursos e quais os elementos essenciais de uma 

estratégia eficaz de qualidade em serviços (BERRY, 1996). 

Berry (Ibid, p. 34) também coloca que: “[...] um sistema de informações sobre 

qualidade usa múltiplas abordagens de pesquisa para capturar e disseminar sistematicamente 

informações sobre qualidade em serviços com o objetivo de apoiar as tomadas de decisão”. 

Os principais benefícios de um sistema de informações sobre qualidade em serviços 

são: 

 

a) Encorajar e habilitar a gerência a incorporar a voz do cliente no processo de 

tomada de decisões; 

b) Revelar as prioridades de serviços dos clientes; 

c) Identificar as prioridades de melhoria dos serviços e orientar as decisões de 

alocação de recursos; 

d) Permitir o rastreamento do desempenho em serviços da empresa e dos 

concorrentes, ao longo do tempo; 

e) Revelar o impacto das iniciativas e dos investimentos feitos na qualidade dos 

serviços; 

f) Fornecer dados baseados em desempenho para recompensar os serviços de elevada 

qualidade e corrigir os de baixa qualidade 

 
 
2.3.2 Características da Satisfação dos Clientes 

 
 
Kotler (1994, p. 50) define satisfação como o nível de sentimento de uma pessoa, 

resultante da comparação do desempenho (ou resultado) de um produto em relação a suas 
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expectativas. Ou seja, é a medida de quanto os clientes estão satisfeitos ou insatisfeitos com 

os atributos, bens ou serviços que uma empresa fornece. 

Rossi e Slongo (1997) destacam essa relação entre satisfação e qualidade em serviços. 

As diferenças entre as expectativas e percepções dos clientes sobre o serviço moldam seu 

julgamento sobre sua qualidade. A satisfação do cliente será um produto da diferença daquilo 

que o cliente espera, suas expectativas do produto ou serviço e aquilo que realmente o produto 

oferece, suas percepções após a entrega. 

Além disso, Rossi e Slongo (Ibid) também chamam atenção para o caráter cumulativo 

da satisfação, argumentando que a satisfação é acumulada através da experiência total de 

consumo. 

Para Gianesi e Corrêa (1996), o comportamento de satisfação do consumidor está 

relacionado a três conceitos básicos: necessidades, expectativas e percepções. A necessidade 

surge quando existe uma diferença entre o estado atual que uma pessoa se encontra e o estado 

desejado que ela busca. Essa diferença entre os estados atual e o desejado da pessoa é que 

abre espaço para as necessidades. 

O conceito de necessidade vai influenciar e relacionar-se com o conceito de 

expectativas dos clientes. De acordo com Gianesi e Corrêa (1996) as expectativas do cliente 

referem-se ao que ele espera de um determinado serviço. Colocando de outra forma, as 

necessidades dos clientes farão com que sejam criadas expectativas sobre um determinado 

serviço que tenha potencial para atender às necessidades surgidas. 

Já as percepções são a forma como o cliente avalia um serviço após este ter sido 

prestado. Ele irá avaliar, através da sua visão, se este serviço é satisfatório ou insatisfatório 

para as suas necessidades (GRÖNOOS, 1995; GIANESI; CORRÊA, 1996). 

O cliente tem necessidades e por isso forma expectativas em torno de um determinado 

serviço que tem potencial para atender suas necessidades. Após a utilização de um 

determinado serviço, este cliente percebe se suas expectativas foram atendidas ou não, dando 

então subsídio para a satisfação ou insatisfação. Para ilustrar um pouco melhor o conceito de 

satisfação do consumidor, Tupiniquim e Freitas (2001) utilizam a seguinte fórmula: 
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As expectativas dos clientes são influenciadas por diversos fatores ligados ao processo 

de compra e à própria vida de cada cliente como mostra a figura 5, um quadro conceitual 

desenvolvido por Gianesi e Corrêa (1996) onde eles destacam vários fatores que influenciam 

as expectativas dos clientes. 

 

 
Figura 5 - Fatores que influenciam na formação das expectativas dos clientes em relação ao serviço prestado 

Fonte: Gianesi e Corrêa (1996). 
 

 

É importante destacar que esses fatores estão relacionados com os atributos de 

satisfação envolvendo um processo de compra e utilização de serviços. Tanto os atributos 

como estes fatores serão fundamentais para os clientes basearem suas expectativas e as 

contraporem às suas percepções, formando, desta maneira, o alicerce para sua avaliação sobre 

a satisfação dos serviços. Assim, através das diferenças entre expectativas sobre um 

determinado serviço e as percepções do cliente após a utilização do serviço é que ele forma 

seu conceito sobre satisfação ou insatisfação. De fato, é uma busca pela confirmação ou 

negação de suas expectativas. 

De acordo com Fornell (apud BARCELLOS, 1997), os clientes podem fornecer 

informações valiosas sobre o desempenho da empresa em certo número de dimensões da 

qualidade. Possibilitando, a partir desses dados, a identificação e o acompanhamento dos 

componentes da qualidade cuja melhoria conduzirá aos maiores efeitos no desempenho 

econômico da empresa. Fornell (Ibid) afirma ainda que “é a avaliação subjetiva da qualidade 
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por parte do cliente e o seu subseqüente comportamento de compra que determinam a taxa de 

retorno de quaisquer investimentos em qualidade”. 

Para Wiersema (1996), empresas que vêem o mundo pelos olhos do cliente e 

compreendem os seus pontos de vista, quase sempre percebem aquilo que ele negligencia. 

Essas empresas podem oferecer produtos e serviços que abordem as fontes dos 

problemas reais de seus cientes e não os seus sintomas imediatos, proporcionando o 

conhecimento gerado pela solução de um problema – o que possibilita prever dificuldades 

futuras. 

Tanto para Kotler (2000) como para Ribeiro et al. (2001), essas informações valiosas 

podem ser pesquisadas através da pesquisa de marketing, ou seja, uma pesquisa de mercado 

que investigue as opiniões dos clientes, fornecendo dados a respeito das dimensões da 

qualidade. A partir dessas informações, a empresa estará realmente vendo o mundo pelos 

olhos do cliente, compreendendo os seus pontos de vista e, assim, norteando suas ações e 

processos de melhoria. 

 
 

2.4 MODELO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 
 
Por ser um modelo amplamente utilizado e validado na literatura, e por ser largamente 

aplicado no desenvolvimento de trabalhos que têm esse mesmo objetivo, o modelo conceitual 

escolhido é a Matriz “Importância x Desempenho” de Slack et al. (1994). A importância desta 

matriz para a análise dos dados reside na habilidade de reunir as perspectivas do consumidor 

(importância) e concorrente (desempenho), a fim de avaliar as melhorias que necessitam ser 

executadas nos atributos analisados. Desta forma, fica assegurado que cada atributo de um 

serviço será avaliado pela importância e pelo desempenho frente à concorrência. Kotler 

(2000) sustenta que, na área de marketing e operações de serviços, cada atributo de um 

serviço pode ser julgado pela importância dada pelo consumidor e desempenho da empresa. A 

análise “importância x desempenho” é utilizada para avaliação dos diversos elementos do 

pacote de serviços e identificação das mudanças necessárias. 

É fundamental, para o processo de formulação da estratégia das operações, a derivação 

da lista de dimensões ou fatores competitivos (como qualidade, flexibilidade, custo, entre 

outros), estando atento à importância relativa atribuída a cada fator competitivo. Segundo 

Slack et al. (1994), essa lista é usada para inferir um conjunto de decisões estratégicas para as 
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operações ou, em conjunção com uma lista derivada independentemente do desempenho da 

organização, priorizar cada um dos fatores competitivos. 

Para Martilla e James (1977), a análise de “importância versus desempenho” 

possibilita à administração de um foco útil para o desenvolvimento de estratégias de 

marketing, oferecendo várias vantagens para avaliar a aceitação do consumidor de um 

programa de marketing. É uma técnica de fácil entendimento e que proporciona orientações 

importantes sobre quais aspectos do mix de marketing a empresa deve dedicar mais atenção. 

Auxilia também a identificar áreas que podem estar consumindo muitos recursos e trazendo 

pouco retorno. 

Rust, Zeithaml e Lemon (2001) argumentam que, para a identificação de problemas e 

oportunidades, é fundamental buscar os fatores que são importantes e identificar em quais 

destes fatores o desempenho da empresa está baixo em comparação à concorrência. Colgate 

(1999) também coloca que a matriz permite analisar quais as áreas que são importantes para a 

satisfação e lealdade do cliente com a empresa e quais possuem possibilidades de melhoria. 

A matriz proposta por Martilla e James (1977) para a análise de importância e 

desempenho, de acordo com a figura 6, é dividida em quatro quadrantes, onde a importância é 

avaliada em uma escala de quatro pontos que variam entre extremamente importante, 

importante, ligeiramente importante e não importante. O desempenho pode ser, então, 

avaliado como excelente, bom, regular ou ruim. 

 

 
Figura 6 - Matriz “Importância x Desempenho” de Martilha e James 

Fonte: Adaptado de Martilla e James (1977); Kotler (2000). 
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A utilidade dessa matriz está na habilidade de mostrar tanto a perspectiva do 

consumidor (importância) quanto à do competidor (desempenho), possibilitando o julgamento 

das necessidades relativas de melhoria que necessitam ser aplicadas em cada fator 

competitivo. A Matriz “Importância x Desempenho”, proposta por Slack et al. (2002), com 

base nos estudos de Martilla e James, reflete a relação entre importância, desempenho e 

prioridades de melhoria. 

De acordo com Gianesi e Corrêa (1996), a Matriz “Importância x Desempenho”, é 

uma ferramenta que possibilita a análise de gaps, ou discrepâncias, entre o desempenho ideal 

e o real. Essa ferramenta, para Slack et al. (2002), considera duas escalas: a de “importância”, 

indicando como os clientes vêem a importância relativa de cada critério de desempenho, e a 

de “desempenho”, classificando cada critério de desempenho em comparação os níveis 

atingidos pelos concorrentes. 

Slack et al. (2002) e Hill (apud GIANESI; CORRÊA, 1996) introduzem, para o 

entendimento do processo de priorização dos critérios competitivos, os seguintes conceitos: 

 

a) Critérios ganhadores de pedido: fatores chave da competitividade, pois são os que 

mais influenciam as decisões dos consumidores sobre os negócios a fazer com a 

empresa. Elevar o desempenho em critérios ganhadores de pedido resultará em 

mais negócios ou em melhora das chances de ganhar mais negócios; 

b) Critérios qualificadores: aspectos da competitividade nos quais o desempenho da 

operação tem de estar acima de certo nível para que a empresa seja considerada 

pelos consumidores como possível fornecedora. Neste caso, só haverá retorno na 

melhoria do desempenho se o nível qualificador for atingido; esforços que 

resultem em melhorias sem que se atinja o nível qualificador são pouco 

recompensados, da mesma forma que os esforços adicionais após se atingir este 

nível; 

c) Critérios menos importantes: aqueles que são relativamente pouco importantes 

comparados a outros critérios de desempenho. São critérios não valorizados pelos 

clientes e, neste caso, os esforços de melhoria no desempenho são pouco 

compensadores. 

 

O relacionamento entre o desempenho e o benefício competitivo gerado para cada um 

dos três critérios está representado na figura 7: 
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Figura 7 - Critérios ganhadores de pedido, qualificadores e menos importantes 

Fonte: Slack et al. (2002). 

 

Para facilitar a análise e a classificação de cada critério competitivo Slack et al. (2002) 

propõe uma escala de nove pontos. 

 

 
Quadro 4 - Escala da Importância 

Fonte: Slack, 1999 e Gianesi e Corrêa, 1996. 
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As medidas de desempenho somente adquirem significado quando comparadas ao 

desempenho dos concorrentes. Comparar o desempenho operacional ao dos concorrentes é 

uma parte chave de qualquer estratégia para melhorar o desempenho da empresa. Slack et al. 

(2002) também apresenta uma escala de nove pontos classificando o desempenho de cada 

critério competitivo contra os níveis de desempenho atingidos pelos concorrentes, como pode 

ser visto no quadro 5. 

 

 
Quadro 5 - Escala do Desempenho 

Fonte: Slack, 2002 e Gianesi e Corrêa, 1996. 
 

 

Cruzar as informações relativas à importância dos critérios para o mercado e seu 

desempenho em relação à concorrência, permite identificar regiões específicas na “Matriz”, 

como mostra a figura 8. 
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Figura 8 - Matriz “Importância x Desempenho” de Slack 

Fonte: Slack et al. (2002). 
 

 

A “Zona Apropriada” é delimitada, em sua margem inferior, por uma fronteira de 

desempenho mínimo, abaixo do qual a empresa não deveria permitir que o desempenho de 

suas operações caísse. Os critérios classificados nessa área são considerados satisfatórios, não 

sendo prioridade a curto ou médio prazo. A longo prazo, a maioria dos concorrentes desejará 

ir movendo seu desempenho no sentido do limite superior da zona. 

Quando há um aspecto de desempenho que se encontre abaixo da fronteira de 

desempenho mínimo, este pertence à “Zona de Aprimoramento”. Os critérios que estiverem 

logo abaixo do limite ou no canto inferior esquerdo da matriz (onde o desempenho é pobre e a 

importância é pequena) são vistos como casos não urgentes. 

Os critérios de desempenho que se encontram na “Zona de Ação Urgente” são 

importantes para o cliente e possuem o desempenho, em relação à concorrência, abaixo do 

que deveria ser. A curto prazo, o desempenho desses critérios deve ser melhorado até pelo 

menos a “Zona de Aprimoramento” e, a médio prazo, até a “Zona Apropriada”. 

No caso de critérios localizados na “Zona de Excesso”, o desempenho é muito 

superior à concorrência em aspectos que o cliente não prioriza. É possível que recursos 

empregados para atingir tais níveis de desempenho possam ser mais bem empregados em 

critérios classificados nas regiões de ação urgente ou de melhoramento. Outra possível ação é 
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tentar movimentar horizontalmente os critérios que estão nessa zona de excesso, buscando 

alterar a importância a eles conferida pelos clientes. 

Note que a fim de que o entendimento seja mais direto será utilizada a adaptação 

acima em que o plano cartesiano encontra-se em ordem crescente, como ambos os eixos 

foram modificados as áreas das zonas citadas foram mantidas. 

Segundo Rust, Zeithaml e Lemon (2001), o caminho mais rápido para se melhorar a 

qualidade, em geral, é uma análise, em conjunto, tanto da importância quanto do desempenho 

dos processos ou subprocessos. A Matriz “Importância x Desempenho” permite priorizar as 

ações direcionadas ao aprimoramento do desempenho dos critérios competitivos, devendo-se 

estabelecer estratégias para atingir o aprimoramento desejado. 

Quando se deseja conhecer os fatores competitivos e a sua importância relativa, de 

acordo com o apresentado no modelo teórico de referência, uma pesquisa de mercado 

conforme descrito anteriormente é fundamental para que se estabeleçam as dimensões de 

qualidade valorizadas pelo cliente. Estes dois itens sustentam o estudo de caso apresentado no 

capítulo 4, bem como seus resultados apresentados no capítulo 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3 METODOLOGIA DE PESQUISA  

 
 
 

A proposta deste capítulo é apresentar a metodologia de pesquisa adotada neste estudo. 

Segundo Gil (2008), para que um conhecimento possa ser científico, é necessário determinar 

o método que possibilitou chegar a esse conhecimento. De acordo com o mesmo autor (Ibid), 

“pode-se definir pesquisa como o processo formal e sistemático de desenvolvimento de 

método cientifico. O objetivo fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas 

mediante o emprego de procedimentos científicos”. 

 
 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 
 

Há várias classificações de tipos de pesquisa, conforme os critérios utilizados pelos 

autores. Segundo Jill (2005), as pesquisas podem ser classificadas de acordo com o resultado, 

o objetivo, o processo e a lógica. Considerando a natureza do tema proposto, o problema e os 

objetivos desta pesquisa, a mesma pode ser classificada conforme o quadro 6 abaixo:  

 

BASE DE CLASSIFICAÇÃO TIPO DE PESQUISA 

Resultado (ou finalidade) da Pesquisa: Aplicada 

Objetivo da Pesquisa: Exploratória 

Processo (ou método) da Pesquisa: Quali-quantitativo 
 

Quadro 6 - Classificação desta pesquisa 
Fonte: Adaptada de Jill (2005). 
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De acordo com Marconi e Lakatos (2002 apud CENTURION, 2003) a pesquisa 

aplicada “caracteriza-se por seu interesse prático, isto é, que os resultados sejam aplicados ou 

utilizados, imediatamente, na solução de problemas que ocorreram na realidade.” 

Assim, no que diz respeito ao seu resultado, pode-se considerar o presente estudo 

como uma pesquisa aplicada, pois o mesmo tem como característica o interesse na aplicação, 

utilização e consequências práticas do conhecimento acerca dos aspectos dos fatores 

competitivos da Sistac em inspeções de classe em plataformas de petróleo. 

Quanto ao seu objetivo, esta pesquisa pode ser classificada preponderantemente como 

exploratória, na medida em que tem como finalidade proporcionar maior familiaridade com o 

problema levantado. Tendo em vista torná-lo explícito ou construir hipóteses pesquisáveis 

para estudos posteriores. Segundo Gil (2008, p. 43), “pesquisas exploratórias são 

desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de 

determinado fato”. 

De acordo com Vergara (2007), a pesquisa exploratória caracteriza-se por conter 

pouco conhecimento acumulado e por promover uma ampla pesquisa em conceitos existentes 

dentro das organizações. No caso deste trabalho, a pesquisa envolveu o levantamento de 

informações contidas em manuais, procedimentos, instruções de trabalho, relatórios, sistemas 

operacionais, ferramentas de gestão utilizadas e, acima de tudo, entrevistas com os clientes da 

Sistac Sistemas de Acesso S/A para sua avaliação. 

Conclui-se haver pouco conhecimento acumulado nesta área de conhecimento, em 

função do baixo número de publicações sobre o tema da pesquisa disponíveis na comunidade 

científica, no mercado editorial de livros técnicos e em bancos de dados de organizações 

nacionais e internacionais ligados à indústria de petróleo e gás. O quadro 7 a seguir mostra a 

extensão do levantamento bibliográfico desta pesquisa:   
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Fonte Instituição 

Banco de dados de 
publicações científicas: 

SCOPUS,   
Engineering Village,   
Science Direct, 
SIELO , 
Google Acadêmico  

Bancos de teses e 
dissertações de 
universidades brasileiras: 

 

Universidade Federal Fluminense (UFF),  
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ),  
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP),  
Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRG), 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),  
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Universidade de Brasília (UNB) 

Banco de dados de 
literatura técnica 
relacionada à indústria de 
óleo e gás:  

 
 

Onepetro:  
administrado pela Society of Petroleum Engineers (SPE) 

 

Bancos de dados de 
organizações públicas e 
privadas nacionais 
 

 

Ministério da Previdência Social (MPS) 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) 
Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis 
(IBP)  

Bancos de dados de 
organizações 
internacionais 

 

Organização Internacional do Trabalho (OIT)  
International Association of Oil & Gas producers (OGP)  
International Petroleum Industry Environmental 
Conservation Association (IPIECA),  
Society of Petroleum Engineers (SPE),  
 

Acervo de bibliotecas: 
 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 
 

 
Quadro 7 - Extensão do levantamento bibliográfico desta pesquisa 

Fonte: O autor. 
 

 

A fundamentação teórica do trabalho envolveu pesquisa em livros, revistas, 

periódicos, dissertações, artigos, normas, guias e textos de diplomas legais. Com isso, esta 

pesquisa pode ser classificada também, quanto aos recursos utilizados, segundo Vergara 

(2007), como bibliográfica. Por se tratar de um estudo de caso, esta dissertação também 

utilizou documentos conservados no interior da empresa estudada. Sendo assim, esta pesquisa 

também pode ser classificada como documental. 
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3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

  
 

O delineamento é a etapa da pesquisa na qual é feito o planejamento em sua dimensão 

mais ampla, envolvendo tanto a diagramação quanto a interpretação e análise dos dados. 

Nesta etapa, busca-se fazer um contraste entre a teoria e a prática (GIL, 2008). 

Segundo Jill (2005, p. 28), “seja qual for o método adotado, há vários estágios 

fundamentais no processo de pesquisa que são comuns a todas as investigações com base 

científica”. Segue na figura 9 abaixo uma visão estruturada do processo desta pesquisa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
      
    

 
 
 

Figura 9 - Processo desta Pesquisa 
Fonte: O autor. 
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De acordo com Gil (2008), o procedimento de coleta de dados é o fator que determina 

o tipo de delineamento da pesquisa. Deste fator decorrem dois grandes grupos: os que 

utilizam fontes de papel e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. 

Este estudo pode ser enquadrado nas duas categorias, pois se trata de uma pesquisa 

bibliográfica e documental e também de um estudo de caso, que será realizado na Sistac 

Sistemas de Acesso S/A. 

Segundo Yin (2005), o estudo de caso é apenas uma das muitas maneiras de fazer 

pesquisa em ciências sociais. No entanto, atualmente o mesmo tem sido utilizado com 

frequência também na área de administração. 

De acordo com o autor, os estudos de casos são geralmente utilizados quando são 

formuladas na pesquisa perguntas do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem 

pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco da pesquisa está em uma situação 

real, inserido em um contexto contemporâneo.  

Conforme pôde ser visto no capítulo 1, as questões desta pesquisa giram em torno de 

perguntas deste tipo e são direcionadas para uma situação empresarial real. 

Segundo Vergara (2000, p. 49), o estudo de caso é um tipo particular de pesquisa que 

se aplica a uma ou poucas unidades, entendidas essas como “[…] uma pessoa, uma família, 

um produto, uma empresa, um órgão público, uma comunidade ou mesmo um país. Tem 

caráter de profundidade e detalhamento.”   

Este é o caso do presente estudo, que foi realizado unicamente na Sistac Sistemas de 

Acesso S/A, que presta serviços específicos na indústria de petróleo e gás. O critério para a 

escolha desta empresa levou em conta o tipo de serviço que ela presta e o fato desta dispor de 

uma metodologia de avaliação dos seus serviços pelos clientes. 

Segundo Fidel (1992), o estudo de caso é uma estratégia de pesquisa voltada para a 

pesquisa de campo. Nestes casos, os pesquisados estudam os fenômenos à medida que eles 

ocorrem, sem interferir significativamente neles. Seu intuito é fazer observações e análises a 

respeito de suas características.  

Percebe-se que este estudo também se enquadra nesta definição, uma vez que se 

configura como uma pesquisa de campo que, ao mesmo tempo, preservou as características do 

processo organizacional e administrativo da empresa estudada.  

Foram realizadas visitas às gerências de operações, comercial, QSMS, financeira e de 

equipamentos da companhia, com o objetivo de obter informações sobre a aplicação da 

metodologia de avaliação dos seus respectivos processos. Foram realizadas ainda entrevistas 

com os clientes da empresa citada. Buscou-se identificar todos os aspectos sobre as vantagens 
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e desvantagens da utilização desta metodologia, bem como as principais dificuldades 

observadas em sua implementação. 

A coleta de dados para a elaboração do estudo de caso foi realizada por meio de visitas 

ao site da empresa e através de contatos pessoais feitos com funcionários da companhia 

dedicados à aplicação da metodologia estudada e também com os clientes. O acesso ao campo 

foi facilitado pelo fato do pesquisador ser empregado da empresa e a situação-problema da 

pesquisa estar associada aos seus desafios profissionais. 

Segundo Hartley (1994), em um estudo de caso podem ser utilizados diversos métodos 

de pesquisa (qualitativos, quantitativos ou ambos). No presente estudo foi aplicado o método 

quali-quantitativo. 

Por fim, segundo Bell (1989), a grande vantagem da utilização do estudo de caso é 

permitir que o pesquisador se concentre em uma situação específica e identifique os diversos 

processos que interagem na situação estudada, o que não acontece em outros tipos de 

pesquisa. Desta forma, conclui-se que a escolha da estratégia de pesquisa adotada no presente 

estudo foi adequada aos seus objetivos. 

 
 
3.3 DETALHAMENTO DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
 

A sistemática proposta neste estudo tem como objetivo avaliar os aspectos dos fatores 

competitivos em uma empresa de inspeção em plataformas de petróleo. 

Para fins de análise do estudo de caso, torna-se necessário estabelecer as exigências 

dos armadores e das classificadoras para cada etapa do processo de contratação destes 

serviços – de forma a dar suporte à implementação do sistema de avaliação. A figura 10 a 

seguir indica este processo e suas etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 - Etapas do processo de contratação de serviços 
Fonte: O autor. 

 

 

Na etapa 1 é definido o escopo técnico do contrato. Uma vez feito isso, deve ser 

definido também que tipo de certificação a empresa contratada deve ter. Neste momento, 

torna-se necessário: 

 

• Identificar as características das instalações onde serão desenvolvidas as 

atividades da empresa prestadora de serviços e os tipos de inspeções necessárias 

para este projeto, por meio de documentos e/ou visitas técnicas; 

• Enquadrar e analisar o grau de risco de SMS das atividades que serão 

desenvolvidas pela empresa prestadora de serviços; 

• Estabelecer, de acordo com a complexidade e o grau de risco da atividade que será 

desenvolvida, os requisitos técnicos e de SMS que serão exigidos no contrato de 

prestação de serviços;  

• Incluir todos os requisitos técnicos e de SMS estabelecidos anteriormente nas 

minutas do contrato de prestação de serviços; 

• Estabelecer os níveis mínimos de capacitação e experiência a serem exigidos para 

a força de trabalho da contratada, em conformidade com o escopo e a 

categorização do grau de risco dos serviços. 

 

Processo de Contratação de Serviços 
 

Licitação ou Contratação Direta 

Definição do Escopo do Projeto  Etapa 1 

Etapa 2 

Formalização do Contrato Etapa 3 

Gerenciamento do Contrato Etapa 4 

Avaliação Pós-Encerramento Etapa 5 
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Na etapa 2 é feita a seleção das empresas com o perfil adequado para o serviço, que 

possuem os requisitos técnicos exigidos no escopo em questão para participação no processo 

de contratação. Obrigatoriamente, as empresas participantes do certame devem fazer parte do 

cadastro da classificadora – no que se refere a empresas prestadoras de serviços credenciadas 

para aquele tipo de serviço. Além da empresa contar com o certificado em dia, todos os 

profissionais de inspeção envolvidos no projeto devem estar, da mesma forma, cadastrados na 

lista de inspetores reconhecidos pela classificadora e com suas respectivas qualificações em 

dia. 

Nesta etapa, é elaborado o contrato de prestação de serviços, que deverá conter todos 

os requisitos técnicos estabelecidos na etapa 1 para o serviço que será prestado e a anuência 

das três partes envolvidas, Armador, Classificador e Empresa de Inspeção. 

Na etapa 3 deve ser realizada uma reunião para formalizar o contrato. Nesta reunião 

devem ser explicitados os requisitos técnicos previstos, visando reafirmar o compromisso das 

três partes com o desempenho técnico e com a SMS sobre o serviço de inspeção a ser 

executado. 

A etapa 4 compreende as ações para o gerenciamento e fiscalização do contrato (das 

quais faz parte a aplicação da sistemática de avaliação dos requisitos técnicos para a empresa 

prestadora de serviço). 

O primeiro passo dessa etapa é a programação, por parte da contratante, de uma 

reunião de abertura do contrato (kick-off meeting) no início da execução dos serviços. Esta 

reunião tem o intuito de reiterar que todos os envolvidos estão cientes do escopo do projeto e 

das exigências contratuais que devem ser atendidas.  Na reunião de abertura, deve-se também 

ressaltar os aspectos e exigências de SMS, em conformidade com o contrato, visando 

assegurar o entendimento correto dos mesmos.     

O segundo passo desta etapa compreende as ações de planejamento, acompanhamento, 

avaliação e análise do contrato de prestação de serviços, apresentadas na figura 11 a seguir: 
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Figura 11 - Ações para o gerenciamento do contrato 
Fonte: O autor. 

 

 

As Listas de verificação que serão elaboradas e aplicadas levam em conta todos os 

requisitos técnicos previstos no contrato, que foram estabelecidos de acordo com o escopo e o 

enquadramento do risco da atividade que será desenvolvida pelo fornecedor do serviço.  

A etapa 5 do processo de contratação de serviços compreende as atividades de 

avaliação final do desempenho da contratada – que abrange principalmente a qualidade dos 

 

  Elaboração da lista de verificação  

Planejamento 

Acompanhamento 

  Preparação do programa de inspeções 

  Compatibilizar a gestão de mudanças 

 Verificar o cumprimento da legislação 

  Requisitar procedimentos da empresa 

  Realizar reuniões periódicas de SMS 

  Realizar auditorias 

Avaliação 

  Aplicar a lista de verificação  

Análise 

  Análise crítica de desempenho 

Ações para o gerenciamento e fiscalização do contrato 
 

 Revisão dos relatórios da empresa 

  Comunicar resultado para contratada 
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relatórios técnicos entregues – além da análise crítica do processo de contratação da empresa 

contratante. 

Em todas as etapas descritas, a pesquisa será exploratória, bibliográfica e documental. 

O estudo de caso irá possibilitar a análise qualitativa tanto desta sistemática de avaliação, bem 

como das etapas do processo de contratação aqui proposto.  

 
 

3.4 LIMITAÇÕES DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

 
 

De acordo com Yin (1981, p. 23 apud GIL, 2008), apesar do estudo de caso ser cada 

vez mais utilizado pelos pesquisadores, existem certos preconceitos com relação à adoção 

desta estratégia de pesquisa. A saber: 

 

• Falta de rigor metodológico;  

• Dificuldade de generalização;  

• Tempo destinado à pesquisa. 

 

No que diz respeito à preocupação com a metodologia, o presente estudo buscou 

embasar a pesquisa através de ampla revisão da literatura nos bancos de dados apresentados 

no item 3.1. No aspecto referente ao necessário levantamento de dados, a pesquisa foi 

embasada de forma exploratória e documental, através das informações existentes e 

disponibilizadas pela companhia estudada e por seus clientes. 

No entanto, é importante frisar que a ponderação utilizada para avaliar os aspectos dos 

fatores competitivos da Sistac nas inspeções de classe foi determinada de acordo com critérios 

subjetivos da companhia, sendo estes não revelados para o pesquisador. 

Com relação à questão da generalização científica, pode-se afirmar que o objetivo 

deste estudo de caso é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e enumerar 

frequências (generalização estatística).  

Sendo assim, a metodologia de avaliação de fornecedores proposta, a priori, se aplica 

apenas aos fornecedores da indústria de petróleo e gás que se assemelhem aos aqui descritos. 

No entanto, nada impede que um pesquisador a adapte e implemente em outros fornecedores, 

de outros segmentos da indústria. 

Ainda com relação ao aspecto de generalização e representatividade, a sistemática de 

avaliação dos aspectos dos fatores competitivos em uma empresa de inspeção em plataformas 
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de petróleo foi aplicada para apenas um fornecedor. Isto se deu devido ao fato de que uma 

análise de mais dados iria demandar muito mais tempo do que o viável em um estudo deste 

tipo. No entanto, esta análise serve como fonte para trabalhos futuros. 

No que se refere ao tempo demandado, este estudo faz parte das atribuições 

profissionais do pesquisador, que é também empregado da Sistac, o que facilitou o acesso às 

informações e dados necessários para o desenvolvimento da pesquisa e sua imersão no 

contexto da empresa estudada. 

Por último, a pesquisa visa fundamentalmente levantar informações sobre os assuntos 

investigados, buscando, como parte de seus objetivos, aprofundar e avançar o conhecimento 

existente sobre o tema. A idéia é dar início ao desenvolvimento de um estudo para 

identificação e análise da inter-relação dos elementos do gerenciamento de projetos de 

inspeção de plataformas, o que consiste no passo inicial para gestão dos mesmos, sem, 

contudo, objetivar propor o desenvolvimento de um método completo e robusto para gestão 

destes elementos dentro das empresas. 

 
 

3.5 DELINEAMENTO DA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 

 
 

O estudo bibliográfico realizado tem como foco a construção do conhecimento 

necessário para o alcance dos aspectos dos fatores competitivos em uma empresa de inspeção 

em plataformas de petróleo.  

Conforme vê-se no quadro 7, foi escolhida a base de dados eletrônica SCOPUS para 

proceder um ensaio bibliométrico que funciona como um recorte do momento atual da 

pesquisa. Considerando os periódicos de maior interesse, de acordo com o tema da pesquisa, 

foi obtido o quadro 8. 

 

SCOPUS 

� Ciência da Informação 
� Harvard Business Review 
� IEEE Engineering 

Management Review 

� European Management 
Journal 

� Journal of Management 
Information Systems 

� California Management 
Review 

� Journal of Knowledge 
Management 

 
Quadro 8 - Base de dados eletrônica SCOPUS e Periódicos 

Fonte: O autor, 2010. 
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A metodologia de pesquisa bibliográfica envolveu diversas etapas, sendo descritas de 

forma sucinta na figura 12. 

 

 
Figura 12 - Etapas da pesquisa bibliográfica 

Fonte: O autor, 2010. 
 

 

As palavras-chave utilizadas para o balizamento deste estudo – Matriz Importância x 

Desempenho; Fatores de competitividade; Atributos de qualidade – foram utilizadas no 

campo de “pesquisa” para serem localizadas nos campos: “título, resumo, palavras-chave” dos 

artigos desta base de dados. Estas palavras-chave foram combinadas entre si, conforme figura 

13. 

Definir palavras-chave do projeto 

Realizar pesquisa bibliográfica bruta 

Filtrar a pesquisa bruta 

Catalogar os artigos científicos  
 

Avaliar o material refinado 

Triagem dos artigos 

Plano de leitura 

Construir a base de artigos 
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Figura 13 - Árvore das palavras-chave 
Fonte: O autor. 

 
 

Ao longo da execução de um projeto, devido às necessidades específicas da pesquisa e 

visando atingir os objetivos, novos materiais poderão ser incluídos nesta base, bem como 

outros poderão ser retirados, por terem menor correlação com a delimitação do projeto. 

 
 

3.6 MODELO PROPOSTO 

 
 
Segundo Yin (2001), a investigação de estudo de caso baseia-se em várias fontes de 

evidências e beneficia-se do desenvolvimento prévio de proposições teóricas para conduzir a 

coleta e a análise de dados. Uma vez selecionado o tema, um estudo de caso compreende a 

execução das seguintes etapas: projetar o estudo de caso, conduzir o estudo de caso - 

envolvendo o preparo para a coleta de dados e a própria coleta das evidências, analisar as 

evidências do estudo de caso, e compor o relatório de estudo de caso. 

Neste último aspecto, para a empresa objeto do estudo de caso, esta pesquisa tem duas 

fases bem distintas: uma fase qualitativa e outra quantitativa. Para Malhotra (2004, p. 155), 

“A pesquisa qualitativa proporciona melhor visão e compreensão do contexto do problema, 

enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplica alguma forma de 

análise estatística”. 

 

atributos Fatores de 

competitividade 

qualidade 

perspectiva 

intrínseco 

serviços 

internos 

externos 

cliente 

funcionários 

1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 
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O desenvolvimento deste trabalho compreende as seguintes etapas: 

 

a) Revisão da literatura 

 

Que consiste na investigação em artigos e livros de autores que são referências em 

seus respectivos campos de conhecimento e atuação. O objetivo é compreender mais 

profundamente as principais teorias e conceitos envolvendo as questões fundamentais do 

estudo, que envolve o estudo teórico sobre aspectos relativos à importância e características 

dos serviços, satisfação dos clientes, atributos que influenciam a prestação do serviço, fatores 

de competitividade e desempenho. Além disso, espera-se encontrar embasamento teórico para 

ajudar na coleta e análise dos dados. 

 

b) Estudo do cenário da empresa 

 

Estudar o cenário onde a empresa está inserida, bem como suas características e 

fatores de desempenho. 

 

c) Pesquisa Qualitativa 

 

Realizar um diagnóstico através de uma pesquisa exploratória e qualitativa, que tem o 

propósito de gerar os atributos levados em consideração na prestação do serviço e que irão 

compor um instrumento de pesquisa para a segunda fase do projeto. 

Para Rossi e Slongo (1997), a geração dos atributos reveste-se de extrema importância, 

pois o cliente irá expressar sua satisfação ou insatisfação aos atributos que são importantes 

para eles. Caso a empresa parta do pressuposto de que os atributos que são importantes são 

aqueles que ela mesma julga, então haverá problemas de alinhamento entre o que o cliente 

espera e o que ele recebe em termos de produtos e serviços. 

A fase qualitativa será realizada através de um grupo de foco que, de acordo com 

Malhotra (2004, p. 156), é “uma entrevista realizada com um moderador, de uma forma não 

estruturada e natural, com um pequeno grupo de respondentes para obter uma visão 

aprofundada sobre o problema de interesse”. 

É necessário um local apropriado para a discussão, onde os entrevistados deverão falar 

e haverá uma pessoa que irá conduzir o grupo. A preparação desta pessoa, o moderador, é 

fundamental, pois este deverá estar inteirado do tema tratado pela pesquisa e ter muito claro 



68 
 

os objetivos do trabalho. Por esta razão, é recomendável que a discussão seja conduzida pelo 

próprio autor do projeto (MATTAR, 1996). 

Os elementos obtidos na fase qualitativa serão escolhidos através da técnica de 

amostragem por julgamento, onde tais elementos da população são escolhidos de acordo com 

o julgamento do pesquisador. Neste caso, os elementos incluídos na amostra são considerados 

representativos da população de interesse ou por algum outro motivo. (MALHOTRA, 2004). 

A análise do conteúdo, ou seja, tudo o que foi dito pelos participantes, deve ser 

transcrita e os principais indicadores devem ser quantificados para que seja verificado quantas 

vezes aparece cada um dos atributos. O ponto central desta análise é a geração dos atributos 

importantes para a satisfação dos clientes. 

 

d) Comparação dos resultados 

 

Consiste em comparar os resultados da análise da pesquisa qualitativa com os atributos 

levantados pela revisão bibliográfica. 

 

e) Pesquisa quantitativa 

 

A segunda etapa será de natureza quantitativa e descritiva, destinada a medir o grau de 

importância e o desempenho da empresa conforme a avaliação do cliente. Tais dados serão 

coletados através de um questionário. A pesquisa quantitativa deve vir após a qualitativa, pois 

esta não permite gerar resultados conclusivos ou ainda fazer generalizações. Para Mattar 

(1996), essas duas pesquisas são complementares, e não concorrentes. 

Este método, determinado survey, segundo Malhotra (2004) é realizado para obter 

informações específicas dos respondentes através de interrogatório. As perguntas podem ser 

formuladas verbalmente ou por escrito e, geralmente, utiliza-se o questionário estruturado. 

 

f) Definição da população-alvo 

 

“Uma população é o agregado, ou soma, de todos os elementos que compartilham 

algum conjunto de características comuns, conformando o universo para o problema de 

pesquisa de marketing” (MALHOTRA, 2004, p. 301). 
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g) Definição e tamanho da amostra 

 

De acordo com Mattar (1996), a amostragem visa pesquisar apenas uma parte da 

população para inferir conhecimento sobre o todo, baseando-se na premissa de que há 

singularidade suficiente entre os elementos para que uns poucos representem o todo. Entre as 

vantagens da amostragem estão: a economia de mão-de-obra e dinheiro, a economia de tempo 

e a possibilidade de coletar dados mais precisos. 

Para este estudo foi escolhida a técnica de amostragem probabilística sistemática, onde 

a amostra é escolhida selecionando-se um ponto de partida aleatório e tomando-se a cada 

iésimo elemento sucessivamente. Neste tipo de amostragem, cada elemento da população tem 

probabilidade igual e conhecida de seleção. Obtêm-se o intervalo amostral i, dividindo o 

tamanho N da população pelo tamanho n da amostra e fazendo o arredondamento para o 

inteiro mais próximo (MALHOTRA, 2004). 

Segundo Malhotra (2004), esta técnica tem como pontos fortes a possibilidade de 

aumentar a representatividade, fácil implementação e a dispensa de um arcabouço amostral. 

Isto é, não necessita de um conjunto de instruções para identificar a população-alvo. 

 

h) Formulação do questionário 

 

Mattar (1996) e Malhotra (2004) concordam que o tipo de questionário estruturado e 

direto é o mais utilizado na coleta de dados. Nos modelos mais populares, as perguntas são 

ordenadas e elaboradas de modo formal, onde a maior parte das questões é do tipo de 

alternativa fixa, com um conjunto predeterminado de respostas. 

Para Malhotra (Ibid), este método tem diversas vantagens, como sua facilidade de 

aplicação, produção de dados confiáveis, redução da variabilidade de resultados e, 

principalmente, tabulação, análise e interpretação simples. 

 

i) Pré-teste 

 

O pré-teste é tão importante para o aprimoramento do questionário quanto para a 

coleta de dados, tanto que nenhuma pesquisa deveria iniciar sem que este questionário tivesse 

sido testado (MATTAR, 1996; MALHOTRA, Ibid). 
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j) Coleta de dados 

 

De acordo com Malhotra (2004), a coleta de dados quantitativos ou informações 

através de questionários podem ser obtidas de quatro maneiras principais: entrevistas 

pessoais, entrevistas telefônicas, entrevistas pelo correio e entrevistas eletrônicas. 

Para este trabalho foi utilizada a pesquisa pessoal, pois oferece maior facilidade e 

custos acessíveis, já que o autor visita periodicamente as empresas. 

 

l) Tabulação e análise dos dados 

 

Para tabular e analisar os dados coletados através do questionário, utilizou-se a Matriz 

“Importância x Desempenho” de Slack et al. (2002), pois este modelo apresenta a 

possibilidade de analisar tanto os fatores de competitividade importantes na escolha de um 

produto ou serviço pelos consumidores, quanto verificar o desempenho da empresa nos 

mesmos fatores frente à concorrência. 

 

m) Apresentação de conclusões e sugestões 

 

Neste capítulo são feitas análises gerais quanto às técnicas de pesquisa utilizadas, 

quanto aos dados coletados e posicionados na matriz de Slack et al. (2002). Já no último 

capítulo, são apresentadas sugestões para trabalhos futuros. 

 
 

3.7 DETERMINAÇÃO DA POPULAÇÃO-ALVO 

 
 
A população da pesquisa é formada por todas as empresas armadores de plataformas 

de petróleo no Brasil que são clientes ativos da empresa Sistac. Ou seja, empresas localizadas 

geograficamente no Brasil, em sua maioria no Estado do Rio de Janeiro e, em específico, na 

cidade de Macaé. A escolha desta população deve-se ao fato de mais de 90% dos serviços 

prestados pela empresa ser realizado em plataformas de petróleo localizadas no Brasil. 
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3.8 PESQUISA QUALITATIVA 

 
 

3.8.1 Determinação da amostra da Fase Qualitativa 
 
 
A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador através de entrevistas com os clientes 

da empresa feitas pessoalmente, pois assim os entrevistados sentem-se mais a vontade para 

falar, há uma interação maior entre os elementos e os resultados são disponibilizados mais 

rapidamente. À medida que se verificou o não aparecimento de novos fatores, concluiu-se não 

ser necessária a realização de mais entrevistas. 

Os elementos que compõem a amostra foram selecionados dentre os clientes da 

empresa, que têm experiência com os serviços prestados e capacidade para expressar suas 

opiniões. 

Por se tratar de uma etapa qualitativa, o número de elementos da amostra deve ser 

pequeno. Foram selecionadas, pelo pesquisador, sete clientes da Sistac, localizados em 

Macaé, adotando-se o critério de escolha por julgamento, já que nesta fase qualitativa os 

participantes devem apresentar condições de contribuir para a pesquisa e discutir os 

indicadores de satisfação. 

 
 
3.9 PESQUISA QUANTITATIVA 

 
 

3.9.1 Elaboração do Instrumento de Pesquisa 
 
 
O questionário quantitativo utilizado na coleta de dados foi elaborado a partir da 

análise e comparação dos atributos de desempenho levantados na etapa exploratória. O 

instrumento de pesquisa foi dividido em duas etapas, a primeira com o objetivo de identificar 

o grau de importância que os clientes dispõem aos atributos identificados e a segunda, com o 

intuito de investigar o desempenho da empresa Sistac nos mesmos (MALHOTRA, 2004). 

Cada etapa possui um enunciado próprio, onde os entrevistados podem compreender 

claramente e facilmente os objetivos da questão. Logo após o enunciado virão os atributos 

relacionados, os mesmos atributos coletados na fase qualitativa, para que o entrevistado possa 

atribuir um grau de importância ou desempenho de acordo com a sua opinião. 

Para a avaliação dos atributos de qualidade, o questionário apresenta uma legenda que 

foi elaborada apresentando dez opções de resposta, tanto para o grau de importância quanto 
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para o desempenho da empresa em relação à concorrência. As opções de resposta variam de 9 

(maior importância e melhor desempenho) a 1 (menor importância e pior desempenho) 

oferecendo, assim, a opção neutra de resposta, além da “SA”, ou seja, sem avaliação o que 

possibilita aos respondestes não decidirem por algo que não têm conhecimento e evitando, 

assim, o risco de se obter respostas equivocadas (MATTAR, 1996). 

A pesquisa desenvolvida é composta por: 

 

a) Carta de encaminhamento, em cujo conteúdo consta o objetivo da pesquisa e o 

agradecimento pela participação, de acordo com o Apêndice A; 

b) Questionário, conforme Apêndice B, dividido em duas partes: importância e 

desempenho, bem como um espaço aberto para sugestões e/ou críticas; 

 
 

3.9.2 Pré-Teste 
 
 
Com o objetivo de verificar a consistência das perguntas elaboradas, um pré-teste do 

questionário foi realizado com três clientes da Sistac, sediados no centro do Rio de Janeiro. 

Como não foram detectadas inconsistências, tampouco dificuldades para o seu 

preenchimento, o questionário foi considerado aprovado para a aplicação da pesquisa. 

 
 

3.9.3 Coleta dos Dados 
 
 
Foram identificados os representantes dos clientes selecionados na geração da 

amostra, bem como os dados das empresas a serem visitadas. Os questionários começaram a 

ser enviados pessoalmente pelo autor a partir do dia 18 de agosto, com consultas agendadas 

previamente por telefone. Esta fase quantitativa se encerrou em 10 de setembro. 

A partir da coleta dos questionários foi iniciada a segunda fase da pesquisa. Os dados 

obtidos foram agrupados e posteriormente analisados através da Matriz “Importância X 

Desempenho” proposta por Slack et al. (2002). O tratamento dos dados coletados foi realizado 

durante a segunda quinzena de setembro de 2010 e mostra o grau de importância atribuído 

pelos clientes aos fatores e atributos, bem como o desempenho da empresa nos mesmos. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 
 
 
4.1 APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 
 

A Sistac Sistemas de Acesso S/A é uma empresa de prestação de serviços de capital 

aberto situada estrategicamente no eixo Rio-Macaé, mais precisamente no município de 

Itaboraí. Ela conta também com uma base de apoio em Macaé, um escritório no centro de 

Niterói, uma base de operações em Aracajú-Sergipe e uma subsidiária nos Estados Unidos da 

América chamada SSI-Robotics. 

A empresa atua no ramo de inspeção, reparo e manutenção em unidades marítimas e 

plantas industriais, utilizando para este fim quatro técnicas peculiares de acesso: Escalada 

Industrial, Mergulho Raso, ROV e Barco de Apoio. A empresa tem 15 anos de experiência 

em serviços marítimos realizados com segurança, respeito ao meio ambiente e 

responsabilidade social. A base operacional da Sistac está localizada no Km 3 da BR 493 

(Manilha-Magé) em um terreno próprio, cuja área total do terreno é de 5400 m2 e a área 

construída é de 1471 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Localização Regional da Sistac Sistemas de Acesso S/A 
Fonte: Sistac Sistemas de Acesso S/A, 2009. 
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A Sistac encontra-se em uma área urbana (de acordo com o zoneamento da região). 

Porém, trata-se de uma região muito carente e que, ao longo dos anos, vem crescendo muito 

graças ao apoio da empresa e da prefeitura de Itaboraí. Um exemplo disto é a recente chegada 

de saneamento e do asfalto ao local, o que promoveu desenvolvimento e valorização da 

região.  

A empresa vem crescendo de maneira sustentável e isto ocorre desde seu nascimento. 

Tudo começou em uma garagem, passando para um lote em Itaboraí – região onde hoje se 

encontra a base operacional – e foi crescendo, não só em número de clientes e serviços, mas 

também em pessoal e conseqüente área útil. A base de Macaé também está estrategicamente 

localiza em uma região onde todas as empresas importantes do mercado de petróleo também 

estão, bairro de Novo Cavaleiro em Macaé.  

Esta base tem importância fundamental uma vez que ela é a responsável pelo apoio 

aos equipamentos e funcionários que embarcam e desembarcam por aquela cidade ou 

proximidades, fato comum já que a maioria dos serviços realizados pela Sistac acontece na 

Bacia de Campos. Já o escritório em Niterói é onde a Sistac faz os contatos com os clientes do 

Rio de Janeiro, onde trabalha o Diretor Geral e onde acontecem as reuniões mais importantes 

da empresa.  

A Sistac foi fundada em 1995 e atua em todo o território nacional, além de já ter 

prestado serviços de inspeção em alguns países da Europa, África, Ásia e EUA. A empresa 

surgiu da necessidade de se buscar alternativas para aprimorar os serviços de mergulho 

existentes no Brasil. No ano de sua fundação, ela inovou o mercado ao apresentar à Petrobras 

a técnica de escalada industrial, através de diversos trabalhos experimentais, o que 

demonstrou a eficiência e confiabilidade da técnica. Além desta técnica de acesso, a Sistac 

trouxe também para o Brasil a técnica de inspeção de solda por ACFM (Alternated Current 

Field Measurement) que tem como principal atrativo o fato de permitir inspeções em juntas de 

solda com tinta sem a necessidade da retirada da mesma.   

A empresa conta com um quadro de funcionários de cerca de 250 pessoas, incluindo 

escaladores, mergulhadores, pilotos de ROV, marítimos, técnicos, pessoal das áreas 

administrativa, SMS e almoxarifado. 

O empreendimento é constituído por quatro principais divisões: 

 

• Mergulho Raso; 

• Escalada Industrial; 

• ROV; 
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• Embarcações de Apoio. 

 

Estas quatro divisões são apoiadas pelas áreas técnicas e de equipamentos além de 

todos os outros setores da empresa SMS, almoxarifado, compras, transporte, comercial e 

administrativo-financeiro.  Atualmente, 80% do quadro de funcionários trabalha no regime de 

embarque, ou seja, ficam 14 dias em plataformas e 14 dias em casa. Este fato faz com que a 

empresa tenha uma preocupação constante com o possível distanciamento que pode ser criado 

entre o dia-a-dia da empresa e os funcionários que trabalham neste regime de embarque. 

No caso dos mergulhadores a equipe que atua embarcada conta com 7 funcionários 

por equipe, além de um fiscal de serviços que é normalmente fornecido pelo cliente. A equipe 

é formada por: 

 

• 2 Supervisores de mergulho; 

• 4 Mergulhadores-inspetores; 

• 1 Engenheiro de planejamento 

 

Os supervisores são os responsáveis pela frente de serviço, o que não é uma tarefa 

muito fácil uma vez que a atividade de mergulho é reconhecida por ser a 2a atividade mais 

perigosa e com maior risco, perdendo apenas para a mineração. Portanto, este profissional 

deve ser um mergulhador muito experiente, deve possuir profundo conhecimento das normas 

e equipamentos relativos à atividade de mergulho e, além disto, ter uma boa capacidade de 

liderança. 

Os mergulhadores-inspetores precisam passar por testes e treinamentos rigorosos 

ministrados por entidades reconhecidas pelo governo, em especial a Marinha, além de ser 

imprescindível para o sucesso da carreira, ser inspetores de ensaios não destrutivos. Inspeção 

pelos métodos de ensaio não destrutivo consiste, resumidamente, em técnicas de avaliação de 

integridade de estruturas sem que seja necessário danificar a estrutura. 

O engenheiro de planejamento é o responsável pela confecção dos relatórios técnicos, 

procedimentos, instruções de trabalho e planejamento dos serviços. Este profissional também 

deve demonstrar uma boa capacidade de se relacionar com a equipe e clientes, além de ser 

fundamental um bom conhecimento técnico de estruturas navais. 

Já no caso da divisão de escalada industrial, cada equipe embarcada conta com 4 

funcionários sendo estes relacionados da seguinte forma:  
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• 1 Supervisor de equipe; 

• 2 Escaladores-inspetores; 

• 1 Técnico de planejamento. 

 

O supervisor de equipe deve, em primeiro lugar, ser certificado pelo IRATA 

(International Rope Access Trade Association) como escalador e ser classificado como nível 

III. O IRATA é uma organização internacional de acesso por cordas, reconhecida pela sua 

preocupação constante com a segurança e o consequente baixo índice de acidentes.  

Seus critérios de avaliação são rígidos e suas normas de equipamentos, operação e 

pessoal têm de ser seguidas sem exceções. O profissional, para alcançar o nível III e, assim, 

estar apto para atuar como supervisor deve – além de passar pelos treinamentos e avaliações 

do sistema IRATA – ter experiência comprovada em manutenção reparo e inspeção em 

plataformas de petróleo usando o método de acesso por cordas. Deve também ter boa 

capacidade de liderança, facilidade na comunicação com o cliente e bons conhecimentos de 

informática. 

Além de ser certificado pelo sistema IRATA, pelo menos como escalador nível I, o 

escalador-inspetor precisa ser qualificado em, no mínimo, uma técnica de inspeção por ensaio 

não destrutivo. Vale lembrar ainda que, quanto mais qualificado for o profissional, maior será 

o seu salário, uma vez que existem benefícios e prêmios específicos para cada tipo de 

qualificação. 

O técnico de planejamento é o responsável pela confecção dos relatórios, ele garante a 

consistência das informações técnicas fornecidas pelos inspetores. Além disto, ele deve se 

certificar que toda a documentação necessária para a execução dos serviços está atualizada e 

disponível para consulta. Este profissional também deve ser certificado pelo sistema IRATA. 

É importante lembrar que, para que o trabalho seja realizado com êxito na ponta, é 

necessário que toda a estrutura da empresa esteja sólida e ciente dos seus afazeres. Isto deve 

ser um conceito disseminado em toda a cadeia, partindo sempre da alta direção da empresa. 

Assim, a idéia será internalizada pelos funcionários, o que facilitará para que seja de fato 

posta em prática.    
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Figura 15 - Organograma da empresa Fonte: Sistac, 2009 
Fonte: Sistac Sistemas de Acesso S/A, 2006. 

 

 

No que se refere às atividades empreendidas pela Sistac S/A, o primeiro serviço 

aconteceu na unidade SS-06, há 11 anos. Para realizar o serviço era necessária uma equipe de 

mergulho, porém, parte do trabalho era emerso e, na ocasião, não havia nenhuma empresa 

capaz de realizar ambos os serviços. Esta foi a oportunidade na qual a Sistac pôde mostrar seu 

diferencial, realizando com êxito o empreendimento e dando início a sua história no mercado 

de petróleo. 

Hoje o portifólio de clientes é extenso e abrange algumas das maiores e mais 

importantes empresas do mercado, dentre as quais podemos citar: 

 

• PETROBRAS; 

• PETROSERV; 

• PRIDE DE BRASIL; 

• QUEIROZ GALVÃO; 

• TRANSOCEAN SECO FOREX; 

• TRANSPETRO; 

• ODEBRECHT; 

• BRASDRILL; 

• NOBLE DO BRASIL. 



78 
 

Os principais serviços oferecidos pela Sistac para seguimento offshore são: 

 

• INSPEÇÃO 

 

o Inspeção de solda com ACFM 

o Inspeção de solda com partículas magnéticas 

o Inspeção de solda com líquido penetrante 

o Medição de espessura 

o Medição de potencial eletroquímico 

o Inspeção visual 

o Testes de cargas em baleeiras 

o Inspeção e testes de carga em equipamentos de elevação (lifting gear) 

o Filmagem e Fotografia 

 

• MANUTENÇÃO 

 

o Limpeza e Pintura 

o Reparos de cortes e soldas 

o Substituição de perfis em torres de perfuração 

o Aplicação de massa epóxi 

o Soldagem seca com uso de campânula (cofferdam) 

o Soldagem molhada 

o Limpeza com lixadeira hidráulica e jato de água de alta pressão  

o Polimento de hélices 

o Montagem e desmontagem de estruturas 

o Pull-In e Pull-Out de risers flexíveis  

o Reparos em geral 

 

 
• SOLUÇÕES DE ENGENHARIA 

 
 

Inovação é a marca dos projetos de engenharia. As soluções oferecidas pela Sistac 

visam suprir as necessidades do mercado, de modo a maximizar o retorno dos investimentos 

dos clientes. Exemplo recente disto é a utilização de cofferdam na execução de soldas em 
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ambos os lados de componentes estruturais de plataformas, o que ocorre sem interrupção da 

produtividade. A diversidade de soluções inclui ainda: remoção e instalação de thrusters, 

soldagem de inserts e reparos de trincas em costados e prolongamento de atracadouros. 

 
 
4.2 ESTRATÉGIAS DE DIFUSÃO E MANUTENÇÃO DO CONHECIMENTO NA 

EMPRESA 

 
 

A Sistac Sistemas de Acesso Ltda é uma empresa credenciada segundo os critérios das 

normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Estas certificações atestam que a empresa 

funciona segundo os mais rigorosos padrões de qualidade, meio ambiente e segurança. 

Contudo, para que este objetivo tenha sido alcançado e mantido é necessário um esforço 

diário de todos os colaboradores, em especial do setor de SGI (Sistema de Gestão Integrado), 

que mantém uma estrutura de normas, procedimentos e instruções sempre atualizada e 

conhecida por toda a empresa. 

Para que a empresa possa participar de algumas licitações nacionais e internacionais, é 

imprescindível que ela tenha estas certificações. Porém, de nada adianta ter o papel pendurado 

na parede se os preceitos das normas não forem seguidos, e é aí que reside a tarefa mais 

importante do SGI: garantir que todos os funcionários estejam cientes da importância destas 

certificações e que, no dia-a-dia de cada um, seus conceitos sejam aplicados a seus trabalhos, 

permitindo assim que a empresa obtenha uma melhoria contínua em seus processos. 

Toda a documentação do SGI fica em uma pasta compartilhada no servidor da 

empresa a qual todos têm acesso para consulta, apenas a permissão para alteração destes 

documentos é restrita ao setor de SGI. Esta pasta é organizada em subpastas de acordo com os 

assuntos afins, o que torna fácil a procura por informações. A atualização dos documentos 

tem de ser comunicada a todos, de forma a garantir que os funcionários estejam sempre 

usando a última revisão dos mesmos e isto é feito através de comunicação interna (e-mail 

interno) ou externa. 

A Sistac possui em seu site um link que permite o acesso a essa pasta através de uma 

VPN (Virtual Private Network), assim, qualquer funcionário, desde que munido de uma 

senha, pode, de qualquer computador do mundo com acesso à internet, consultar e fazer uso 

de qualquer documento do SGI. Isto é uma vantagem tecnológica interessante, entretanto, 

infelizmente a empresa não consegue atingir seu alvo principal, que seriam os funcionários 

embarcados. O problema é que o acesso à internet a bordo das plataformas é restrito, 
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impossibilitando o uso da VPN. Para amenizar os efeitos desta problemática foi criado o 

conceito do KIT embarque. 

O Kit embarque nada mais é que um CD que contém a documentação do SGI mais 

utilizada pelos funcionários embarcados. Periodicamente esta mídia sofre revisões, assim sua 

documentação será sempre um espelho do SGI e sua atualização será garantida. Todo 

supervisor de escalada industrial, técnico de planejamento, supervisor de mergulho e 

engenheiro de planejamento tem que embarcar com a última revisão do CD. Além disto, os 

computadores das frentes de serviço têm de conter esta revisão. A troca deste CD, bem como 

sua utilização é uma tarefa controlada pelo SGI. 

Portanto, através do SGI, todos os conceitos da empresa e todo o conhecimento 

adquirido ao longo destes 11 anos podem ser consultados por qualquer funcionário, esteja ele 

onde estiver. Disseminar o conhecimento, não reter aprendizado é um dos itens que compõe a 

cultura da Sistac. 

A Sistac tem como seu principal cliente a PETROBRAS e isto traz alguns benefícios 

tais como o fato de sua preocupação constante com a segurança, o que faz com que os 

treinamentos e simulados de emergência sejam sempre cobrados e, portanto sempre efetuados.  

Além disto, a empresa investe em treinamentos técnicos para capacitar seus 

funcionários, o que incluí alguns convênios com instituições importantes como: Senai, UFF e 

etc.. Alguns destes treinamentos são ministrados na própria base operacional, outros são 

ministrados nas instituições contratadas. A mão de obra necessária para efetuar os serviços 

nos quais a empresa se envolve é muito específica e, portanto, algumas vezes precisamos 

formá-la na própria companhia, correndo sério risco de perder o investimento em caso de 

pedido de demissão do funcionário. Muitas vezes é necessário contratar técnicos e transformá-

los em escaladores, com certificação internacional e inspetores de técnicas de ensaios não 

destrutivos, por exemplo. 

Para evitar o êxodo de funcionários, o pacote de benefícios oferecido pela empresa é 

bem atrativo e inclui, além de salário compatível com o mercado, plano de saúde médico e 

dental, vale refeição e alimentação, plano de previdência privada, além de participação nos 

lucros da companhia. Além disto, o momento da contratação é muito importante, selecionar 

pessoas comprometidas e que compartilhem os ideais da empresa é fundamental para o 

sucesso do funcionário e do empreendimento. 

Contratar, formar e reter capital intelectual é uma das tarefas mais difíceis das 

empresas modernas, mas, ainda assim, é uma das mais diretamente ligadas ao sucesso da 

companhia – independentemente do mercado no qual ela está inserida. Por isto, investir em 
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treinamento, criar e manter o processo mais adequado de seleção de candidatos e oferecer 

uma gama de benefícios atraentes aos funcionários deixou de ser um luxo ou uma vantagem 

competitiva para empresas de vanguarda. Hoje esta é uma condição necessária para a 

sobrevivência da companhia.  

O envolvimento da alta direção nos diálogos sobre segurança, treinamentos internos e 

afins, junto aos funcionários de nível hierárquico mais baixo na estrutura da Sistac é muito 

positivo, pois, além de demonstrar interesse no assunto, agrega valor ao treinamento. Outro 

ponto que deve ser destacado é o fato de qualquer funcionário poder ministrar palestras desde 

que o assunto seja de interesse da empresa, o que demonstra que o espaço não fica restrito aos 

diretores, gerentes e supervisores. 

Consultores externos também são contratados para manter os técnicos da Sistac 

sempre atualizados ao que está acontecendo no mercado. Na empresa existem áreas de 

treinamento que simulam o ambiente de trabalho nas plataformas, o que facilita a preparação 

dos funcionários, bem como os testes dos projetos de P&D desenvolvidos na empresa, uma 

vez que inovação é um traço importante da Sistac, o que sempre é lembrado pelos principais 

clientes da empresa e, por isto, conta com uma boa fatia dos investimentos. 

 
 
4.3 TECNOLOGIA 

 
 

Apesar de não se tratar de uma empresa cujo produto final é a tecnologia, a Sistac 

investe neste segmento por entender que nos dias de hoje, qualquer que seja o mercado, 

tecnologia sempre terá um papel decisivo no desempenho da companhia. Portanto, a empresa 

mantém uma equipe de TI que conta com profissionais qualificados e comprometidos com os 

objetivos da Sistac. 

Exemplos disto são os softwares desenvolvidos internamente que proporcionam 

captação e disseminação dos conhecimentos e informações relevantes para os funcionários. O 

controle de compras é um software que facilita o gerenciamento dos pedidos de materiais e o 

processo de compras da empresa, deixando todo o trabalho transparente e ágil, o que traz uma 

vantagem considerável sobre a concorrência. 

Outro exemplo é o software de controle patrimonial e expedição de equipamentos, o 

“Afix Code”. Este é um software de terceiros que controla todo o patrimônio da empresa e 

responde as perguntas mais importantes para o setor de almoxarifado: O que a empresa tem? 

Onde os equipamentos estão? 
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Outros softwares que merecem destaque são os de lifting gear e o de controle de 

equipamentos de escalada industrial. O primeiro é uma novidade no mercado, a equipe de 

inspeção embarca com este software, faz a inspeção nos equipamentos de içamento de carga e 

coloca os dados no sistema, que emite os relatórios e os certificados do serviço. Assim, além 

de fazer o serviço e gerar os relatórios, o cliente recebe um software que permite uma consulta 

mais rápida às informações, além de informá-lo automaticamente sobre os vencimentos dos 

certificados dos equipamentos. O segundo software permite um controle completo e 

instantâneo sobre os equipamentos de escalada industrial. 

Toda a área administrativa usa softwares de um parceiro da empresa, Alterdata, o que 

proporciona total integração entre a área contábil, financeira e pessoal, facilitando assim seus 

processos. Todos os relatórios técnicos são armazenados de acordo com o ano de execução, 

plataforma e tipo de serviço, o que facilita sobremaneira sua consulta. Os procedimentos de 

backups são complexos e permitem aos funcionários total confiança de que, 

independentemente do imprevisto que possa acontecer, todos os seus dados importantes vão 

estar salvos em um lugar seguro. 

Dentre os sistemas existentes, o mais importante é o de controle administrativo, 

software desenvolvido internamente que controla todos os dados dos funcionários, 

vencimentos de certificações, equipamentos e serviços. 

O software tem controle de usuários, controle de acesso, envio automático de e-mails, 

controle de tarefas e acesso remoto. Ele foi desenvolvido com o uso da linguagem de 

programação Visual Basic 6 com acesso à base de dados MS Access. 

Antes de seu desenvolvimento, as informações sobre os funcionários eram mantidas 

em planilhas separadas e de difícil acesso. Após a implementação do cadastro de 

colaboradores, é possível visualizar rapidamente todas as informações que a senha do usuário 

permitir sobre os funcionários da empresa. 

Os serviços também são controlados pelo sistema que, além de saber quais os 

funcionários que participaram da obra em cada período de tempo, emite relatórios gerenciais 

que podem elucidar cenários e facilitar decisões que precisam ser tomadas pelos gestores da 

companhia. Saber qual serviço foi prestado, qual foi o cliente, quanto tempo durou e quem 

participou pode parecer uma informação óbvia, porém antes da implantação do sistema obter 

respostas para estas perguntas dependiam de para quem elas eram feitas, agora basta acessar o 

sistema. 

O controle administrativo também controla os equipamentos da Sistac, indicando 

dados como fabricante, modelo, dependência dimensão e etc.. Além disto, mas não menos 
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importante, o sistema indica sua localização e o vencimento de sua certificação, bem como 

seu prazo para manutenção. No mergulho, por exemplo, manter equipamentos certificados e 

com evidências de execução das manutenções preventivas define a autorização de uso dos 

equipamentos. Pois ter equipamentos e não poder usar, além de ser uma prática pouco 

inteligente, abre espaço para a concorrência. 

 
 

4.4 PRÊMIOS 

 
 

Nos últimos anos a Sistac vem colhendo os frutos de seus investimentos e, mais 

importante que isto, o mercado vem sinalizando que este é o modelo de empresa que deve ser 

seguido. Poucas são as empresas que desfrutam do privilégio de serem indicadas para 

participar de premiações dos fornecedores da PETROBRAS, ser premiado então é motivo de 

orgulho e alegria que deve ser compartilhado por todos os funcionários.  

Dentre as premiações obtidas podemos destacar o premio SMS conquistado em 2005 

como 3o lugar dentre as empresas fornecedoras de serviços para a PETROBRAS na Bacia de 

Campos. Este prêmio mostra o completo alinhamento de idéias entre a Sistac e o seu principal 

cliente. 

No ano de 2006 a indicação e a premiação se repetiram. Porém, desta vez, a Sistac, 

além de ter repetido o 3o lugar foi indicada para participar de uma premiação nacional que 

escolheu as melhores empresas fornecedoras de serviços da PETROBRAS.  

Esta premiação foi dividida de acordo com o valor dos contratos e, conseqüentemente, 

com o tamanho das empresas. Para a felicidade e constatação irrefutável de estar no caminho 

certo, a Sistac Sistemas de Acesso Ltda foi agraciada com o prêmio de 3o colocado entre todas 

as empresas prestadoras de serviço para a maior empresa do Brasil, entre as empresas de 

maior contrato. Ou seja, a Sistac foi a 3a colocada entre as maiores empresas nacionais ou 

internacionais que atuam no mercado de petróleo brasileiro. 

 
 

4.5 INVESTIGAÇÃO DOS FATORES COMPETITIVOS 

 
 
A pesquisa qualitativa, através de entrevistas, foi desenvolvida no mês de setembro de 

2010. O próprio autor deste trabalho conduziu as entrevistas, pois por ter conhecimento do 

assunto e objetivos da pesquisa considera-se como melhor moderador. As entrevistas foram 
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realizadas nas sedes das empresas entrevistadas, em Macaé, em dias diferentes e com duração 

de aproximadamente meia hora. 

As entrevistas contribuíram para obter importantes informações sobre o 

comportamento dos clientes e os atributos valorizados no processo de decisão sobre qual 

empresa de serviços de inspeção deve ser contratada. As entrevistas foram realizadas com 

representantes de sete empresas armadoras, representando os clientes da Sistac, caracterizados 

como usuários bastante experientes em relação ao tipo de serviço investigado. 

Essa investigação dos critérios junto aos clientes identificou aspectos relacionados a: 

 

1. Aptidão e competência na realização dos serviços 

2. Reputação da empresa 

3. Prazo para conclusão da obra 

4. Qualidade técnica do QSMS 

5. Qualidade técnica dos profissionais 

6. Tempo para mobilização 

7. Preço do serviço 

8. Flexibilidade de negociação 

9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as necessidades do cliente e da 

classificadora 

10. Qualidade do produto final 

11. Atendimento do responsável pelo projeto 

12. Atendimento ao cliente durante o projeto 

 
 

4.6 COMPARAÇÃO DOS FATORES COMPETITIVOS 

 
 
Levando em consideração o desenvolvimento deste trabalho, que busca identificar os 

atributos valorizados pelos clientes, a análise dos dados constitui um ponto crucial para a 

geração destes fatores. 

A comparação dos diversos fatores de desempenho investigados junto aos clientes e os 

revistos na literatura permite verificar quais influenciam as atividades da empresa. O quadro 9 

apresenta as informações comparadas. 
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CLASSIFICAÇÃO FATORES COMPETITIVOS COLETADOS NA FASE 
QUALITATIVA 

QUALIDADE 1. Aptidão e competência na realização dos serviços 

4. Qualidade técnica do QSMS 

5. Qualidade técnica dos profissionais 

CONFIABILIDADE 2. Reputação da empresa 

3. Prazo para conclusão da obra 

RAPIDEZ             6. Tempo para mobilização 
CUSTO 7. Preço do serviço 

8. Flexibilidade de negociação 

CONFORMIDADE 9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as 

necessidades do cliente e da classificadora 

ATENDIMENTO 10. Qualidade do produto final 

11. Atendimento do responsável pelo projeto 

12. Atendimento ao cliente durante o projeto 

 
Quadro 9 - Relação entre informações coletadas e revisão dos atributos na literatura 

Fonte: O autor. 
 

 

4.7 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
Em relação à matriz original proposta, foram realizadas alterações em relação à 

pontuação, que, ao invés de para valores maiores, tem-se “menor importância” e “pior 

desempenho”, como estabelece Slack et al. (2002). Determinou-se que valores maiores 

significam “maior importância” e “melhor desempenho”, semelhantemente à proposta de 

Martilla e James (1977), conforme já visto. A partir do cruzamento dos resultados obtidos nos 

questionários aplicados, desenvolveu-se a Matriz “Importância x Desempenho” proposta por 

Slack et al. (2002). 

O índice de retorno da pesquisa foi de 100%, já que todas as empresas se dispuseram a 

responder os questionários levados pelos consultores, sendo todos aproveitados total ou 

parcialmente. Não houve questões não respondidas (em branco) ou respondidas com a opção 

“SA” (sem avaliação). 
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Os resultados obtidos foram agrupados e, posteriormente, analisados através da média 

aritmética das respostas relativas a cada atributo. Assim, obteve-se as médias da importância e 

do desempenho. 

 
 

4.8 FATORES COMPETITIVOS VALORIZADOS PELO CLIENTE 

 
 
Através do quadro 10, que apresenta a média do grau de importância geral de cada 

fator de desempenho, é possível realizar algumas análises a respeito dos critérios considerados 

importantes pelos consumidores de acordo com Slack et al. (2002). 

O tratamento dos dados coletados na pesquisa quantitativa referente à importância, 

mostra que todos os fatores são considerados importantes pelos questionados, já que as 

médias ficaram entre 6,20 e 8,46, estando entre os fatores competitivos considerados 

ganhadores de pedidos e fatores competitivos qualificadores. 

A média geral da importância dos fatores de desempenho está em 7,52 pontos, ou seja, 

entre os fatores competitivos ganhadores de pedido. 

Nenhum dos fatores competitivos avaliados localizou-se na faixa dos fatores 

competitivos menos importantes, ou seja, apresentando média inferior a 3,00. Significa que, 

entre os fatores comparados, não há algum que seja desconsiderado ou pouco considerado na 

tomada de decisão sobre a escolha dos serviços de inspeção de classe em plataformas de 

petróleo. 

 

FATORES IMPORTÂNCIA 
MÉDIA 

1. Aptidão e competência na realização dos serviços 8,46 

2. Reputação da empresa 8,16 

3. Prazo para conclusão da obra 8,07 

4. Qualidade técnica do QSMS 8,07 
5. Qualidade técnica dos profissionais 7,73 

6. Tempo para mobilização 7,89 
7. Preço do serviço              6,60 

8. Flexibilidade de negociação 6,77 
9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as necessidades do 

cliente e da classificadora 
7,67 

10. Qualidade do produto final 7,26 
11. Atendimento do responsável pelo projeto 6,20 
12. Atendimento ao cliente durante o projeto 7,36 

Quadro 10 - Grau de importância dos fatores 
Fonte: O autor, 2010. 
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Como todos os fatores obtiveram média de importância consideravelmente alta, 

identificou-se a existência de um grupo desses fatores considerados mais importantes que 

outros, ou seja, considerados principais na tomada de decisão de compra. Neste trabalho, com 

base na lei de Paretto, para a análise da média de importância, a linha de corte considerada é o 

valor de 8,00. A Figura 16 ilustra a média da importância de cada fator de desempenho e 

identifica o conjunto que está acima desta média. 

 

 
Legenda  
1. Aptidão e competência na realização dos 

serviços  
2. Reputação da empresa 
3. Prazo para conclusão da obra 
4. Qualidade técnica do QSMS 
5. Qualidade técnica dos profissionais 
6. Tempo de resposta para mobilização 

7. Preço do serviço 
8. Flexibilidade de negociação 
9. Serviço de acordo com as normas 

estabelecidas e as necessidades do cliente 
e da classificadora 

10. Qualidade do produto final 
11. Atendimento do responsável pelo projeto 
12. Atendimento ao cliente durante o projeto 

 
 

Figura 16 - Grau de importância dos fatores 
Fonte: O autor. 
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O fator competitivo “1. Aptidão e competência na realização dos serviços”, obteve 

8,46 pontos, a maior média

projeto” obteve a menor média geral de importância, 6,20.

Foram quatro fatores competitivos considerados principais na tomada de decisão, isto 

é, com média igual ou superior a 8,00, como mostr

de pontos dos fatores ganhadores de pedido ficou entre 8,07 e 8,46.

Como dito anteriormente,

serviços” obteve a maior média de importância

distribuição das respostas, onde todos os respondentes consideraram o fator muito importante, 

sendo que 88 % deles atribuíram pontos entre 8,00 e 9,00.

 

Figura 16 - Importância para “1. Aptidão e competênci
 

 

Em segundo lugar, com uma pontuação média de importância levemente inferior ao 

primeiro fator, ficou o item “2. Reputação da empresa”, que apresentou média

figura 18 apresenta a distribuição das respostas, onde 75

fator entre 8,00 e 9,00 graus.
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O fator competitivo “1. Aptidão e competência na realização dos serviços”, obteve 

8,46 pontos, a maior média de importância. Já o item “11. Atendimento do responsável pelo 

projeto” obteve a menor média geral de importância, 6,20. 

Foram quatro fatores competitivos considerados principais na tomada de decisão, isto 

é, com média igual ou superior a 8,00, como mostra a área circulada na f

de pontos dos fatores ganhadores de pedido ficou entre 8,07 e 8,46. 

Como dito anteriormente, o item “1. Aptidão e competência na realização dos 

média de importância: 8,46 pontos na escala. A f

distribuição das respostas, onde todos os respondentes consideraram o fator muito importante, 

sendo que 88 % deles atribuíram pontos entre 8,00 e 9,00. 

Importância para “1. Aptidão e competência na realização dos serviços”

Em segundo lugar, com uma pontuação média de importância levemente inferior ao 

primeiro fator, ficou o item “2. Reputação da empresa”, que apresentou média

apresenta a distribuição das respostas, onde 75% dos respondentes consideraram o 

fator entre 8,00 e 9,00 graus. 

Figura 17 - Importância para “2. Reputação da empresa” 
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circulada na figura 16. A variação 
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Em segundo lugar, com uma pontuação média de importância levemente inferior ao 

primeiro fator, ficou o item “2. Reputação da empresa”, que apresentou média de 8,16. A 

% dos respondentes consideraram o 

 

9

8

7

6

5

4

9

8

7

6

5

4



 

Empatadas, com a mesma média de importância de 8,07, estão os fatores “3. Prazo 

para conclusão da obra” e “4

fatores de desempenho considerados como principais na decisão de compra de um serviço

Estão representadas respectivamente

distribuições das respostas.

 

Figura 18
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Os outros oito fatores, por não estarem elencadas na escala acima de 8,00, 

apresentados com maior detalhamento

importância de todos estão apresentadas n

Salienta-se que os itens “6. Tempo para mobilização”

técnica dos profissionais”

estabelecidas e as necessidades do cliente e da classificadora”

próximos das médias obtidas pelas variáveis circuladas como principais, o que significa que 

estas também podem proporcionar vantagem importante.

9%

9%

Empatadas, com a mesma média de importância de 8,07, estão os fatores “3. Prazo 

para conclusão da obra” e “4. Qualidade técnica do QSMS”, que completam o grupo de 

fatores de desempenho considerados como principais na decisão de compra de um serviço

respectivamente nas figuras 18 e 19, onde são apresentadas as 

distribuições das respostas. 

18 - Importância para “3. Prazo para conclusão da obra

19 - Importância para “4. Qualidade técnica do QSMS

Os outros oito fatores, por não estarem elencadas na escala acima de 8,00, 

apresentados com maior detalhamento. Porém, as informações relativas à média de 

importância de todos estão apresentadas no quadro 10 e na figura 16. 

se que os itens “6. Tempo para mobilização”, com média 7,89, “5. Qualidade 

fissionais”, com média 7,73 e “9. Serviço de acordo com as normas 

estabelecidas e as necessidades do cliente e da classificadora”, com média 7,67 chegaram bem 

próximos das médias obtidas pelas variáveis circuladas como principais, o que significa que 

também podem proporcionar vantagem importante. 
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Sendo assim, inclusive os fatores que obtiveram médias abaixo de 7,50 pontos podem 

proporcionar uma vantagem útil ou, pelo menos precisam estar dentro de um bom padrão 

competitivo em relação ao mercado prestador de serviços na área de segurança. 

 
 

4.9 ATRIBUTOS COMPETITIVOS VALORIZADOS PELO CLIENTE 

 
 
Através do quadro 11, que apresenta a média do grau de importância geral de cada 

atributo de desempenho para os entrevistados, é possível realizar também a análise dos 

atributos competitivos relacionados aos fatores competitivos, conforme o já mostrado 

anteriormente. 

 

ATRIBUTOS IMPORTÂNCIA 
MÉDIA 

1. Qualidade 8,08 

2. Confiabilidade 8,12 

3. Rapidez 7,89 

4. Custo 6,69 

5. Conformidade 7,67 

6. Atendimento 6,94 

Quadro 11 - Grau de importância dos atributos 
Fonte: O autor, 2010. 

 

 

De acordo com a figura 21, os dados coletados na pesquisa quantitativa referente à 

importância, mostram que todos os atributos são considerados muito importantes pelos 

questionados, já que as médias ficaram entre 6,69 e 8,08, estando entre os fatores 

competitivos considerados ganhadores de pedidos e fatores competitivos qualificadores. Não 

há atributo que seja desconsiderado ou pouco considerado na tomada de decisão sobre a 

escolha dos serviços de inspeção de classe em plataformas de petróleo. A diferença entre o 

fator considerado mais importante e o considerado menos importante é de 1,39 pontos em 

uma escala de 9,00 pontos, isto é, a variação é baixa. 
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Figura 21 - Grau de importância dos atributos 

Fonte: O autor, 2010. 
 

 

Como todos os atributos obtiveram média de importância bastante alta, dividiram-se 

os fatores em três grupos de acordo com o grau de importância atribuído pelos entrevistados, 

como mostra a figura 22. 

 

 
Figura 20 - Grupos de importância dos atributos 
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Para a análise da média de importância do primeiro grupo, partindo do princípio 80-20 

de Paretto, a linha de corte considerada para a análise na média de importância é o valor de 

8,00. Os atributos “2. Confiabilidade” e “1. Qualidade” obtiveram as maiores médias de 8,12 

e 8,08 respectivamente. Esses fatores competitivos são considerados ganhadores de pedidos e 

podem apresentar vantagens muito importantes, quase cruciais. 

Para o Grupo 2, seguindo o mesmo princípio, a linha de corte considerada para a 

análise da média de importância tem valor 7,00. Os atributos “3. Rapidez” e “5. 

Conformidade” obtiveram médias levemente inferiores, de 7,89 e 7,67 respectivamente, 

localizando-se bem próximos dos atributos principais – que compões o Grupo 1. Os atributos 

competitivos do Grupo 2 são também considerados ganhadores de pedidos e podem 

apresentar vantagem útil ou importante. 

Já para o terceiro e último grupo, a linha de corte considerada para a análise da média 

de importância tem valor 6,00. Os atributos “6. Atendimento” e “4. Custo” obtiveram médias 

de 6,94 e 6,69 respectivamente, localizando-se entre os fatores competitivos ganhadores de 

pedido e os fatores competitivos qualificadores. Esses atributos precisam estar com bom 

desempenho em relação ao mercado para que a empresa não perca projetos ou para garantir 

uma vantagem útil. 

 
 

4.10 DESEMPENHO DA EMPRESA NOS FATORES IDENTIFICADOS 

 
 
Através do quadro 12, que apresenta a média do grau de desempenho geral da empresa 

em cada fator, é possível julgar se o desempenho atingido por uma operação é melhor, igual 

ou pior do que o de seus concorrentes (SLACK et al., 1999). Os resultados da pesquisa 

permitem visualizar que a Sistac possui desempenho semelhante ou superior aos seus 

concorrentes em todos os fatores pesquisados, já que as médias para os fatores competitivos 

ficaram entre 5,30 e 8,16 pontos. 

A média geral de desempenho da empresa em relação aos seus concorrentes é de 6,70 

pontos, ou seja, pode ser julgada no geral como pouco melhor que seus concorrentes. Já a 

diferença entre o fator considerado com maior desempenho e o considerado com pior 

desempenho é de 2,86 pontos em uma escala de 9,00 pontos. Isto é, praticamente, um terço de 

variação em relação à escala, o que sugere cuidado ao considerar-se a média geral de 

desempenho obtida. 
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Nenhum dos fatores avaliados localizou-se na faixa dos fatores competitivos com 

desempenho pior do que os concorrentes, ou seja, apresentando média inferior a 3,00. 

Isto significa que, entre os fatores comparados, não há nenhum em que a empresa 

apresente grande desvantagem em relação ao mercado. 

 

FATORES DESEMPENHO 
MÉDIA 

1. Aptidão e competência na realização dos serviços 8,07 

2. Reputação da empresa 6,45 

3. Prazo para conclusão da obra 5,30 

4. Qualidade técnica do QSMS 8,16 

5. Qualidade técnica dos profissionais 7,22 

6. Tempo para mobilização 6,49 

7. Preço do serviço            6,10 

8. Flexibilidade de negociação 6,27 

9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as 
necessidades do cliente e da classificadora 

7,11 

10. Qualidade do produto final 6,74 

11. Atendimento do responsável pelo projeto 5,70 

12. Atendimento ao cliente durante o projeto 6,86 

 
Quadro 12 - Grau de desempenho dos fatores 

Fonte: O autor, 2010. 
 

 

Como todos os fatores obtiveram médias de desempenho consideravelmente altas, 

identificou-se a existência de um grupo de fatores considerados com melhor desempenho do 

que outros. Para este trabalho, a linha de corte definida para a média do desempenho da 

empresa é o valor de 7,00, pois Slack et al. (2002) considera que os fatores com médias acima 

deste valor têm desempenho competitivo melhor do que os concorrentes. A figura 22 ilustra a 

média do desempenho em cada fator e identifica aqueles em que a Sistac apresenta 

desempenho superior a esta média. 
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Legenda  

1. Aptidão e competência na realização 
dos serviços  

2. Reputação da empresa 
3. Prazo para conclusão da obra 
4. Qualidade técnica do QSMS 
5. Qualidade técnica dos profissionais 
6. Tempo de resposta para mobilização 

7. Preço do serviço 
8. Flexibilidade de negociação 
9. Serviço de acordo com as normas 

estabelecidas e as necessidades do 
cliente e da classificadora 

10. Qualidade do produto final 
11. Atendimento do responsável pelo 

projeto 
12. Atendimento ao cliente durante o 

projeto 
 

Figura 21 - Grau de desempenho dos fatores 
 

 

O fator “4. Qualidade técnica do QSMS”, obteve 8,16 pontos, a maior média de 

desempenho. Já o item “3. Prazo para conclusão da obra” obteve o pior desempenho, 5,30 

pontos. Foram quatro fatores considerados com desempenho melhor que a concorrência, isto 

é, com média igual ou superior a 7,00, como mostra a área circulada na figura 22. A variação 

de pontos entre esses fatores está entre 7,11 e 8,16. 

A figura 23 mostra a distribuição das respostas, onde 85% dos respondentes atribuíram 

pontos superiores a 7,00. 
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Figura 22
 

 

Com uma pontuação de desempenho um pouco inferior, o fator

competência na realização dos serviços” apresenta média de 8,07. A 

distribuição das respostas para esse fator, onde também 85% dos respondentes atribuíram 

mais de 7,00 pontos. 

 

Figura 23 - Desempenho para “1. Aptidão e c
 

 

Os fatores “5. Qualidade técnica dos profissionais” e “9. Serviço de acordo com as 

normas estabelecidas e as necessidades do cliente e da classificadora” completam o grupo de 

fatores com desempenho superior a 7,00, apresentando médias de desempenho

As figuras 26 e 27 mostram as distribuições das respostas
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Com uma pontuação de desempenho um pouco inferior, o fator

competência na realização dos serviços” apresenta média de 8,07. A 

distribuição das respostas para esse fator, onde também 85% dos respondentes atribuíram 

empenho para “1. Aptidão e competência na realização dos serviços”

Os fatores “5. Qualidade técnica dos profissionais” e “9. Serviço de acordo com as 

normas estabelecidas e as necessidades do cliente e da classificadora” completam o grupo de 

desempenho superior a 7,00, apresentando médias de desempenho

mostram as distribuições das respostas. 
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QSMS” 

Com uma pontuação de desempenho um pouco inferior, o fator “1. Aptidão e 

competência na realização dos serviços” apresenta média de 8,07. A figura 24 apresenta a 

distribuição das respostas para esse fator, onde também 85% dos respondentes atribuíram 

 
ção dos serviços” 

Os fatores “5. Qualidade técnica dos profissionais” e “9. Serviço de acordo com as 

normas estabelecidas e as necessidades do cliente e da classificadora” completam o grupo de 

desempenho superior a 7,00, apresentando médias de desempenho de 7,22 e 7,11. 
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Figura 24 -
 

 

 

Figura 25 - Desempenho para “9. 

 

 

As informações relativas à média da empresa Sistac para os demais fatores não estão 

detalhadas, por não estarem elencadas na escala acima de 7,00 pontos.

Salienta-se que os itens “12. Atendimento ao cliente durante o projeto“ com média 

6,86 e “10. Qualidade do produto final” com média

obtidas pelos fatores assinalados

Contudo, mesmo os fatores que obtiveram média entre 6,00 e 6,50 pontos estão entre 

os fatores que proporcionam desempenho marginalmente maior do que o mercado

mesmo os fatores localizados abaixo da média

com desempenho igual ao das
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 Desempenho para “5. Qualidade técnica dos profissionais”

Desempenho para “9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as necessidades do
 cliente e da classificadora” 

As informações relativas à média da empresa Sistac para os demais fatores não estão 

estarem elencadas na escala acima de 7,00 pontos. 

se que os itens “12. Atendimento ao cliente durante o projeto“ com média 

6,86 e “10. Qualidade do produto final” com média 6,74 chegaram bem próximos das médias 

assinalados com desempenho melhor que os concorrentes.

os fatores que obtiveram média entre 6,00 e 6,50 pontos estão entre 

os fatores que proporcionam desempenho marginalmente maior do que o mercado

mesmo os fatores localizados abaixo da média de 6,00 pontos ainda podem ser considerados 

o das outras empresas concorrentes. 
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4.11 DESEMPENHO DA EMPRESA NOS ATRIBUTOS IDENTIFICADOS 

 
 
Através do quadro 13, que apresenta a média do grau de desempenho geral de cada 

atributo para os entrevistados, é possível realizar também a análise do desempenho da 

empresa Sistac nos atributos competitivos relacionados aos fatores competitivos, conforme já 

mencionado na tabela do quadro 9. 

 

ATRIBUTOS DESEMPENHO 
MÉDIA 

1. Qualidade 7,82 

2. Confiabilidade 5,88 

3. Rapidez 6,49 

4. Custo 6,19 

5. Conformidade 7,11 

6. Atendimento 6,44 

 
Quadro 13 - Grau de desempenho dos atributos 

Fonte: O autor, 2010. 
 

 

De acordo com a figura 28, os dados coletados na pesquisa quantitativa, referente ao 

desempenho, mostram que todos os atributos são considerados com desempenho melhor ou 

ligeiramente melhor que os concorrentes – já que as médias ficaram entre 6,44 e 7,82. Não há 

atributo com desempenho pior do que os concorrentes. A diferença entre os atributos com 

melhor e pior desempenho é somente de 1,38 pontos, que além de ser uma variação muito 

baixa é bem semelhante à variação da importância. 
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Figura 26 - Grau de desempenho dos atributos 

 

 
Todos os atributos obtiveram média de desempenho relativamente alta. Para a análise 

das médias de desempenho também se dividiu os fatores em três grupos de acordo com o grau 

atribuído pelos entrevistados, como mostra a figura 29. 

 

 
Figura 27 - Grupos de desempenho dos atributos 

 

 

Para a análise da média de importância do primeiro grupo, a linha de corte considerada 
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“1. Qualidade” e “5. Conformidade” e obtiveram as maiores médias, de 7,82 e 7,11 

respectivamente. Estes atributos competitivos têm desempenho melhor que os concorrentes. 

Para o Grupo 2, a linha de corte considerada para a análise da média de desempenho 

tem valor 6,00. Os atributos “3. Rapidez”, “6. Atendimento” e “4. Custo” obtiveram médias 

de 6,49; 6,44 e 6,19 respectivamente, localizando-se entre o grau de desempenho melhor e 

igual aos concorrentes. Ou seja, levemente melhor do que o mercado. 

Já para o terceiro e último grupo, a linha de corte considerada para a análise da média 

de desempenho tem valor 6,00 e somente um atributo localiza-se neste grupo. O atributo “2. 

Confiabilidade” obteve 5,88 pontos na escala de desempenho. Apesar de este atributo ser 

considerado pouco melhor ou igual aos concorrentes, foi o atributo com pior desempenho. 

 
 

4.12 POSICIONAMENTO DOS FATORES MATRIZ “IMPORTÂNCIA X 

DESEMPENHO” 

 
 
Através do cruzamento dos resultados apresentados isoladamente nos quadros 10 e 12, 

foi formulado o quadro 14, que relaciona os dados referentes à importância média dos fatores 

ao desempenho médio da Sistac nos mesmos, comparados à concorrência. Esta tabela serve de 

base para elaborar a Matriz “Importância x Desempenho”. 

 
FATORES DESEMPENHO 

IMPORTÂNCIA DESEMPENHO 
1. Aptidão e competência na realização dos serviços 8,46 8,07 

2. Reputação da empresa 8,16 6,45 

3. Prazo para conclusão da obra 8,07 5,30 

4. Qualidade técnica do QSMS 8,07 8,16 

5. Qualidade técnica dos profissionais 7,73 7,22 

6. Tempo para mobilização 7,89 6,49 

7. Preço do serviço 6,60 6,10 

8. Flexibilidade de negociação 6,77 6,27 

9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as 
necessidades do cliente e da classificadora 

7,67 7,11 

10. Qualidade do produto final 7,26 6,74 

11. Atendimento do responsável pelo projeto 6,20 5,70 

12. Atendimento ao cliente durante o projeto 7,36 6,86 

Quadro 14 - Relação Importância X Desempenho 
Fonte: O autor, 2010. 

 



100 
 

Para uma análise simplificada, o cruzamento dos dados permite identificar o 

posicionamento de cada fator na matriz, bem como apresenta a necessidade de ação em cada 

um deles. A figura 30 apresenta a localização dos fatores. 
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  Legenda 

 1. Aptidão e competência na realização dos serviços 
 2. Reputação da empresa 
 3. Prazo para conclusão da obra 
 4. Qualidade técnica do QSMS 
 5. Qualidade técnica dos profissionais 
 6. Tempo de resposta para mobilização 
 7. Preço do serviço 
 8. Flexibilidade de negociação 
 9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as necessidades do cliente e da 

classificadora 
 10. Qualidade do produto final 
 11. Atendimento do responsável pelo projeto 
 12. Atendimento ao cliente durante o projeto 

 

Figura 28 - Matriz “Importância x Desempenhos” dos fatores 
 

 

Os fatores “1. Aptidão e competência na realização dos serviços”, “4. Qualidade 

técnica do QSMS”, “5. Qualidade técnica dos profissionais”, “7. Preço do serviço”, “8. 

Flexibilidade de negociação”, “9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as 

necessidades do cliente e da classificadora” e “12. Atendimento ao cliente durante o projeto” 

estão localizadas acima do “Limite mínimo de desempenho”, na “Região apropriada” onde 

não há necessidade de ação imediata. 

Os fatores “2. Reputação da empresa”, “6. Tempo para mobilização” e “11. 

Atendimento do responsável pelo projeto” estão localizadas bem próximas ao “Limite mínimo 

de desempenho”, entrando na “Região aprimorar”, onde se verifica a necessidade de 
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movimentar verticalmente para cima estas variáveis através do aumento de seus 

desempenhos. 

Já o fator “3. Prazo para conclusão da obra” está localizado na “Região de ação 

urgente” e necessita de ação urgente para movimentar-se verticalmente para cima, a fim de 

tornar-se competitiva. 

Para uma análise mais aprofundada, pode-se verificar nesta matriz a existência de três 

grupos, identificados na Matriz “Importância x Desempenho” da figura 31. 
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Figura 29 - Matriz “Importância x Desempenhos” por grupos de fatores 
 
 

O Grupo 1 identifica os fatores que se destacam pela sua importância, ou seja, aqueles 

considerados como principais ganhadores de pedidos pelos clientes e que são, portanto, os 

maiores responsáveis pelas contratações de serviços de inspeção em plataformas. Neste grupo 

encontram-se os fatores “1. Aptidão e competência na realização dos serviços”, “2. Reputação 

da empresa”, “3. Prazo para conclusão da obra” e “4. Qualidade técnica do QSMS”. 

Desses fatores dois se enquadram na “Região apropriada”, são eles “1. Aptidão e 

competência na realização dos serviços” e “4. Qualidade técnica do QSMS”, sendo que este 

último apresenta desempenho levemente superior ao primeiro. Considerando-se o modelo 

proposto por Slack et al. (2002), estes fatores garantem uma vantagem competitiva 

significativa, já que possuem desempenho claramente melhor do que seus concorrentes em 

fatores considerados importantes pelos clientes e podem aumentar as chances da empresa de 

ganhar mais negócios. 
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Apesar de serem considerados satisfatórios a curto e médio prazo, é interessante para 

as organizações sempre elevar o desempenho no sentido da fronteira superior da região. 

O fator “2. Reputação da empresa” localiza-se próximo ao “Limite mínimo de 

desempenho” e, apesar de não estar ainda na “Região aprimorar”, necessita de uma atenção 

especial, pois é o segundo fator competitivo levado em consideração pelos consumidores na 

escolha da empresa prestadora dos serviços de inspeção de classe em plataformas. É um 

candidato ao aprimoramento e verifica-se a possibilidade de movimentar-se verticalmente 

para cima este fator através de ações que aumentem seu desempenho, levando-o para um 

patamar mais alto dentro da “Região apropriada”. 

Atenção especial necessita o fator “3. Prazo para conclusão da obra”, pois é o fator 

competitivo com desempenho mais crítico. Apesar da notória interferência das condições 

climáticas para as realizações de atividades como mergulho e escalada industrial, este fator é 

considerado entre os principais ganhadores de projetos. Ou seja, é um critério importante 

avaliado pelo cliente no momento de contratar o serviço e está localizada na “Região de ação 

urgente”. Este aspecto de desempenho está muito abaixo do que deveria e dada a sua 

importância para o consumidor, pode comprometer a contratação da Sistac em projetos 

futuros. O objetivo mais urgente da empresa deve ser melhorar o desempenho a curto prazo, 

pelo menos até a “Região aprimorar” e logo que possível elevá-lo verticalmente acima do 

“Limite mínimo de desempenho”, para a “Região apropriada”. 

Dentro do Grupo 2 estão os fatores que têm média de importância entre 7,00 e 8,00 

pontos. Sendo assim, são considerados importantes ou muito importantes pelos entrevistados. 

Com exceção do fator “6. Tempo para mobilização”, todos os outros fatores possuem 

desempenho ligeiramente melhor do que a concorrência. O que significa que são satisfatórios 

e não necessitam de ação imediata. Entretanto, a empresa deve sempre tentar elevar o grau de 

desempenho no sentido da fronteira superior da região. Apesar de os graus de pontuação 

serem próximos, os fatores “5. Qualidade técnica dos profissionais” e “9. Serviço de acordo 

com as normas estabelecidas e as necessidades do cliente e da classificadora” têm 

desempenho levemente superior ao “10. Atendimento dos consultores” e “12. Orientação aos 

clientes”. 

Porém, somente o fator “6. Tempo para mobilização”, está localizado próximo ao 

“Limite mínimo de desempenho”, praticamente entrando na “Região aprimorar” e precisa de 

atenção a médio prazo, pois é um fator competitivo com razoável importância para os 

consumidores. Movimentar este fator verticalmente para cima, a fim de aumentar seu grau de 
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desempenho, elevando-o para um patamar mais alto dentro da “Região apropriada” deve ser 

considerado. 

O terceiro grupo apresenta os demais fatores, ou seja, aqueles que receberam 

pontuação de importância inferior a 7,00 pontos, menos considerados na escolha do serviço de 

inspeção. Neste grupo enquadram-se “8. Flexibilidade de negociação”, com importância e 

desempenho um pouco superior, “7. Preço do serviço” logo atrás nos dois critérios e “11. 

Atendimento do responsável pelo projeto”, que apesar de ser o fator considerado menos 

importante entre os doze apontados pelos entrevistados, precisa ser observado, pois está 

praticamente sobre o “Limite mínimo de desempenho”. Portanto, embora não seja primeira 

prioridade, precisa de melhoramentos. 

De acordo com os resultados da pesquisa, os clientes, de forma geral, consideram o 

desempenho da Sistac dentro da “Região apropriada” e superior à concorrência nos fatores 

pesquisados. Entretanto, considerando-se o modelo proposto por Slack et al. (2002), alguns 

fatores competitivos localizam-se abaixo do “Limite Mínimo de Desempenho”. Para 

proporcionar vantagem competitiva, ações de melhoria devem ser consideradas na estratégia 

da empresa, possibilitando o aumento ou manutenção do seu desempenho nos fatores 

investigados. 

Segundo Slack et al. (2002), outra alternativa estratégica pode estar em movimentar 

horizontalmente, ou seja, mover para direita ou esquerda os fatores dentro da matriz, 

mudando a percepção do consumidor acerca dos fatores competitivos. Desta forma pode-se 

persuadir o cliente a valorizar os fatores de acordo com os interesses da empresa. 

 
 

4.13 ANÁLISE CRÍTICA DO ESTUDO 

 
 
Através do cruzamento dos resultados apresentados isoladamente nos quadros 11 e 13, 

foi formulado o quadro 15, que relaciona os dados referentes à importância média dos 

atributos ao desempenho médio da Sistac nos mesmos, comparados à concorrência. Esta 

tabela serve de base para elaborar-se a Matriz “Importância x Desempenho”. 
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ATRIBUTOS RELAÇÃO 
IMPORTÂNCIA  DESEMPENHO 

1. Qualidade 8,08 7,82 

2. Confiabilidade 8,12 5,88 

3. Rapidez 7,89 6,49 

4. Custo 6,69 6,19 

5. Conformidade 7,67 7,11 

6. Atendimento 6,94 6,44 

 
Quadro 15 - Relação Importância X Desempenho 

Fonte: O autor, 2010. 
 

 

A figura 32 apresenta a localização dos atributos. De maneira mais simples, o 

cruzamento desses dados permite identificar o posicionamento de cada atributo na matriz, 

bem como apresenta a necessidade de ação em cada um deles. 
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Figura 30 - Matriz “Importância x Desempenhos” dos atributos 
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Os atributos “1. Qualidade”, “5. Conformidade” e “6. Atendimento” estão localizados 

acima do “Limite mínimo de desempenho”, na “Região apropriada” onde não há necessidade 

de ação imediata. 

Já os atributos “3. Rapidez” e “4. Custo” estão localizados próximos ao “Limite 

mínimo de desempenho”, pouco antes da “Região aprimorar”, onde se verifica a necessidade 

de movimentar verticalmente para cima estes atributos através do aumento de seus 

desempenhos. 

O atributo “2. Confiabilidade” necessita de maior atenção, já que está localizado na 

“Região aprimorar” e, apesar de não ser um caso urgente, certamente é o que mais necessita 

de melhoramento. 

Para uma análise mais complexa das necessidades da empresa, verifica-se a existência 

de três grupos nesta matriz, identificados na Matriz “Importância x Desempenho” da figura 

33. 
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Figura 31 - Matriz “Importância x Desempenhos” por grupos de atributos 
 

 

O primeiro grupo identifica os atributos que se destacam pela sua importância, ou seja, 

aqueles principais ganhadores de pedidos pelos clientes, o que significa dizer que são os 

maiores responsáveis pelas contratações de serviços de inspeção de classe. Neste grupo 

encontram-se: “1. Qualidade” e “2. Confiabilidade”. Destes atributos, o primeiro se enquadra 

na “Região apropriada”, e, de acordo com Slack et al. (2002), pode garantir vantagem 

competitiva significativa, já que possui desempenho claramente melhor do que seus 
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concorrentes em um atributo considerado o segundo mais importantes pelos consumidores, 

podendo aumentar as chances da empresa de ganhar mais negócios. No médio prazo é 

interessante para a empresa elevar o desempenho no sentido da fronteira superior da região, 

mesmo que o desempenho seja considerado satisfatório. 

Localizado abaixo do “Limite mínimo de desempenho” está o atributo “2. 

Confiabilidade” na “Região aprimorar”, e apesar de não estar na “Região de ação urgente” 

necessita de uma atenção muito especial, pois é o fator competitivo mais levado em 

consideração pelos consumidores na escolha da empresa prestadora dos serviços de inspeção. 

Portanto, é o principal candidato ao melhoramento e é fundamental para o sucesso da empresa 

que se movimente verticalmente para cima este atributo, aumentando seu desempenho e 

elevando-o para um patamar mais alto, dentro da “Região apropriada”. 

Compõe o Grupo 2 os atributos com média de importância entre 7,00 e 8,00 pontos, ou 

seja, considerados importantes. São eles: o item “5. Conformidade”, que se localiza na 

“Região apropriada” e não apresenta necessidade imediata de ação, mas que no futuro deve 

ser elevado verticalmente na matriz, através de seu desempenho. Já o item “3. Rapidez” 

encontra-se muito próximo ao “Limite mínimo desempenho” e é um importante candidato à 

melhoria. 

O Grupo 3 apresenta os atributos restantes, ou seja, os que receberam pontuação de 

importância inferior a 7,00 pontos – menos considerados na escolha do serviço pelos clientes. 

Nesse grupo enquadram-se “4. Custo”, que apesar de ser o atributo considerado de 

menor importância pelos respondentes, precisa ser observado, pois está descendo para a 

“Região aprimorar”, quase no “Limite mínimo de desempenho”, e mesmo não sendo primeira 

prioridade, precisa de melhorias. O atributo “6. Atendimento”, com importância e 

desempenho um pouco superior, não é preocupante a médio prazo. 

No geral, os entrevistados consideram o desempenho da empresa Sistac dentro da 

“Região apropriada” e superior ao desempenho concorrência, de acordo com os resultados da 

pesquisa. 

Entretanto, considerando-se o modelo proposto por Slack et al. (2002), os fatores 

competitivos precisam de ações de melhoria que possibilitem o aumento ou manutenção do 

seu desempenho nos atributos pesquisados. 
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A principal preocupação, é claro, é sempre ir movendo o desempenho verticalmente 
para cima. Mas empresas que falham em, pelo menos explorar as dimensões de 
marketing do posicionamento competitivo, ilustrados pelo movimento horizontal na 
matriz, estão desnecessariamente limitando suas opções. (SLACK, 2002, p. 185) 

 
 
Considerar estratégias neste sentido, de movimentação dentro da matriz pode reforçar 

a importância de atributos que já tenham desempenho melhor do que a concorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÕES 

 
 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 
Este estudo de caso demonstrou o quanto é importante para a empresa Sistac S/A – e 

também para qualquer empresa – analisar a opinião de seus consumidores sobre os serviços 

de inspeção de classe prestados por ela. Viu-se também a necessidade de posicionar os 

atributos em relação à sua importância e desempenho a fim de orientar ações e estratégias e 

obter subsídios para a melhoria do processo do negócio da empresa, buscando construir uma 

vantagem competitiva. 

A análise dos resultados da pesquisa, realizada com base no método proposto por 

Slack et al. (2002), conduz a importantes informações a respeito dos fatores que podem 

proporcionar maior competitividade ou que necessitam ser aprimorados. 

 
 

5.1.1 Conclusões quanto ao Método Utilizado 
 
 
A metodologia utilizada neste trabalho, em sua fase qualitativa, tinha como objetivo 

identificar os atributos de qualidade. Já na fase quantitativa da pesquisa, o objetivo era 

investigar o grau de importância de tais atributos para os consumidores e o desempenho em 

relação à concorrência. Os resultados obtidos a partir da análise, utilizando-se a Matriz 

“Importância x Desempenho” proposta por Slack et al. (2002), em conjunto com as 

adaptações efetuadas, demonstrou atender aos objetivos deste estudo de caso. 

A coleta de dados, realizada através de questionários objetivos e simples entregues aos 

clientes pessoalmente pelo autor, apresenta como vantagem a possibilidade de ser respondido 

por alguém qualificado. Assim como reduz muito o índice de questões não respondidas, 
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evitando problemas com baixo retorno de questionários. Porém, este método apresenta um 

custo maior e a coleta de dados é um pouco mais demorada. 

Não utilizar a entrevista pessoal é uma boa opção para evitar o possível embaraço do 

respondente em determinadas questões. O fato de se utilizar questionários quantitativos torna 

mais simples e rápida a análise dos resultados, assim como a sua tabulação. 

O resultado da aplicação da pesquisa poderia ter sido mais amplo, caso houvesse a 

possibilidade de ser realizada em âmbito internacional e com um número maior de dados, ou 

ainda em outras áreas de atuação da empresa, não somente o de armadores. 

É importante destacar que uma limitação da Matriz “Importância x Desempenho” é a 

produção de resultados de importância normalmente elevados em função dos clientes 

considerarem todos os atributos de qualidade importantes. Isso ocorre em função da análise 

individual que o cliente faz de cada atributo. 

Seria ideal que os atributos fossem analisados conjuntamente no que diz respeito à 

importância, pois estão correlacionados e muitas vezes podem ser excludentes. Este é o caso 

da Análise Conjunta, técnica mais indicada para analisar a importância de diversos atributos 

simultaneamente. 

Uma boa opção seria utilizar a técnica de Análise Conjunta para avaliar a importância 

e a seguir utilizar a Matriz Importância X Desempenho, para correlacionar estes dois índices 

propostos por Slack et al. (2002). 

 
 

5.1.2 Conclusões quanto aos Objetivos da Pesquisa 
 
 
Foi implementada uma pesquisa de mercado para identificação dos fatores 

competitivos considerados importantes pelos clientes. Através de uma etapa qualitativa foi 

possível levantar os principais fatores competitivos que pesam nas decisões que os clientes 

utilizam para avaliar os serviços. Posteriormente, já identificados tais atributos, foi possível 

desenhar uma pesquisa quantitativa para avaliar o grau de importância dos fatores 

competitivos. Desta forma, implementou-se uma pesquisa conforme previsto no objetivo 

principal deste trabalho, atingindo-o plenamente. 

Ao mesmo tempo, essa pesquisa permitiu identificar como estava o desempenho de 

cada um destes fatores competitivos identificados. Com a realização da etapa quantitativa da 

pesquisa, os clientes apontaram como eles avaliam o desempenho da empresa. Com estas 

informações foi possível identificar os fatores que estavam melhores ou piores em relação à 
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concorrência. Essa identificação permite o desenvolvimento de um plano gerencial de 

melhorias para aqueles fatores em que os clientes consideram o desempenho da Sistac pior 

que o dos seus concorrentes. Esta etapa atinge o primeiro objetivo específico, que era 

mensurar o desempenho da empresa para os fatores competitivos identificados. 

Por fim, e em alinhamento com o segundo e último objetivo específico, foi possível 

posicionar os atributos da empresa Sistac na Matriz de “Importância x Desempenho”. Com os 

resultados obtidos a partir da implementação dos objetivos específicos anteriores se 

desenvolveu uma análise dos dados através da Matriz “Importância X Desempenho”, que 

gerou importantes informações relativas ao posicionamento da Sistac frente ao mercado. 

Entretanto, a comparação entre a importância e o desempenho dos atributos dos serviços de 

inspeção utilizando esta matriz fornece somente dados quanto ao que deve ser melhorado e 

não indica nenhum procedimento ou ação. 

Contudo, a partir da identificação e avaliação dos atributos apresentados como 

resultados deste trabalho e o posicionamento dos fatores competitivos na matriz, a empresa 

poderá traçar metas e estratégias melhor orientadas, visando a melhoria de seus serviços de 

acordo com a opinião dos clientes. O que possibilitará satisfazê-los cada vez mais, buscando a 

excelência nos serviços prestados. 

Quanto à importância das variáveis e atributos pesquisados, os resultados mostram que 

todos são considerados importantes pelos clientes, com pontuações sempre superiores a 6,00 

pontos na escala. Este resultado demonstra que a pesquisa de importância proposta por Slack 

et al. (2002) apresenta a possibilidade de todos os fatores serem considerados com graus 

muito próximos de importância, dificultando a hierarquização dos mesmos. Há a 

possibilidade das variáveis, que poderiam ser consideradas pelos respondentes como menos 

relevantes, não terem sido investigadas na fase qualitativa, já que são pouco importantes como 

critérios de escolha de um serviço ou produto, podem não ter sido sugeridas pelos 

participantes, o que pode comprometer os resultados. 

Com relação ao desempenho da Sistac nos fatores e atributos pesquisados, em todos a 

empresa é considerada pelos respondentes como superior ou igual à concorrência. 

A análise segmentada das respostas no que diz respeito aos fatores e atributos 

demonstrou a concordância entre elas quanto ao desempenho dentro da matriz de Slack et al. 

(2002). A Matriz “Importância x Desempenho”, obtida através do cruzamento dos resultados 

de importância e desempenho para os fatores e atributos pesquisados, conduz a conclusões 

acerca do posicionamento de cada fator e permite uma análise combinada. 



111 
 

As variáveis “5. Qualidade técnica dos profissionais”, “7. Preço do serviço”, “8. 

Flexibilidade de negociação”, “9. Serviço de acordo com as normas estabelecidas e as 

necessidades do cliente e da classificadora”, “10. Qualidade do produto final” e “12. 

Atendimento ao cliente durante o projeto” e os atributos “5. Conformidade” e “6. 

Atendimento” localizam-se na “Região apropriada”, o que significa que ambas têm 

desempenho satisfatório e não necessitam de ação imediata. De qualquer forma, a médio 

prazo a empresa deve sempre tentar elevar o grau de desempenho verticalmente na matriz no 

sentido da fronteira superior da região. 

O fator “2. Reputação da empresa” é o segundo fator competitivo levado em 

consideração pelos consumidores na escolha da empresa prestadora dos serviços de inspeção 

de classe, o fator “6. Tempo para mobilização” é um fator com razoável importância, e o 

atributo “3. Rapidez”, todos localizam-se próximos ao “Limite mínimo de desempenho” e, 

apesar de não estarem ainda na “Região aprimorar”, precisam de atenção especial, pois são 

candidatos a melhora. Movimentar estes fatores verticalmente para cima e aumentar seu grau 

de desempenho, elevando-a para um patamar mais alto dentro da “Região apropriada” deve 

ser considerado. 

Tanto o fator “11. Atendimento do responsável pelo projeto”, quanto o atributo “4. 

Custo”, apesar de serem considerados de menor importância pelos entrevistados, precisam ser 

observados, pois estão praticamente sobre o “Limite mínimo de desempenho”, descendo para 

a “Região aprimorar”. Embora não sejam prioritários, necessitam melhoramentos. 

Apesar de o atributo “4. Custo” obter desempenho relativamente baixo, observa-se que 

não faz parte das políticas da empresa competir em preços e nem mesmo é considerado como 

um fator determinante na escolha pelos clientes. Esse fato reflete a realidade do mercado em 

que a Sistac está inserida, onde o principal objetivo, a qualidade e a segurança nas operações 

são baseados em qualidade técnica de última geração e esta tecnologia é escassa e 

dispendiosa. 

Deve ser dada atenção ao fator “3. Prazo para conclusão da obra” e ao atributo “2. 

Confiabilidade”, que, como demonstram os resultados da pesquisa, estão diretamente 

relacionados e têm desempenho crítico. O fator 3 é considerado um dos principais ganhadores 

de projetos e o atributo é o fator competitivo mais levado em consideração pelos 

consumidores na escolha da empresa prestadora dos serviços de sistema de segurança e estão 

localizados na “Região de ação urgente”. 

Principais candidatos à melhoria, e fundamentais para o sucesso da empresa, é 

necessário que esses fatores sejam movimentados verticalmente para cima, através do 
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aumento do seu desempenho. Este aspecto está muito abaixo do que deveria e dada a sua 

importância para o cliente, pode acarretar em perda de negócios para a Sistac. O objetivo mais 

urgente da empresa deve ser levantar o desempenho a curto prazo, pelo menos até a “Região 

aprimorar”, e logo que possível elevá-lo verticalmente acima do “Limite mínimo de 

desempenho”, para a “Região apropriada”. 

Fica clara a relação entre os fatores e os atributos, pois tanto o atributo “1. Qualidade”, 

que está entre os que se destacam pela sua importância, ou seja, aqueles principais ganhadores 

de pedidos pelos clientes e maiores responsáveis pelas contratações de serviços de inspeção 

de classe, como os dois fatores “1. Aptidão e competência na realização dos serviços” e “4. 

Qualidade técnica do QSMS”, se enquadram na “Região apropriada”.  

Considerando-se o modelo proposto por Slack et al. (2002), ambos garantem 

vantagem competitiva significativa, já que possuem desempenho claramente melhor que seus 

concorrentes em fatores considerados importantes pelos clientes e podem aumentar as chances 

da empresa de conquistar mais negócios. Apesar de serem considerados satisfatórios a curto e 

médio prazo, é interessante para as organizações sempre elevar o desempenho no sentido da 

fronteira superior da região e se enquadra na “Região apropriada”. 

Outra alternativa estratégica pode estar em movimentar horizontalmente, ou seja, 

mover para direita ou esquerda os fatores dentro da matriz, mudando a percepção do 

consumidor a cerca dos fatores competitivos. Desta forma pode-se persuadir o consumidor a 

valorizar os critérios de acordo com os interesses da empresa (SLACK et al., 1999). 

 
 

5.2 RESPOSTA À QUESTÃO DA PESQUISA 

 
 
No que se refere à questão em investigação no presente estudo, sobre quais são os 

aspectos dos fatores competitivos em uma empresa de inspeção em plataformas de petróleo 

sob a ótica do cliente, foi possível verificar que a empresa apresenta situação favorável em 

relação aos seus concorrentes – apesar de ter a oportunidade de tomar algumas ações no 

sentido de melhorar alguns processos internos, garantindo assim sua posição de mercado. 

 
 

5.3 SUGESTÃO DE DESDOBRAMENTOS FUTUROS 
 
 
Como desdobramentos dos resultados obtidos na presente dissertação e com o objetivo 

de aplicar os dados coletados com esta pesquisa, destaca-se o desenvolvimento de ações de 
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melhoria, aplicáveis aos fatores e atributos destacados na Matriz “Importância x 

Desempenho”. 

Por ser realizado apenas levando-se em consideração os serviços de inspeção de classe 

em plataformas, sugere-se que trabalhos semelhantes sejam realizados levando-se em 

consideração as outras áreas do mercado, tais como manutenção, instalação e 

desenvolvimento de produtos para plataformas de petróleo. 

Sugere-se também a utilização de uma nova pesquisa a ser realizada com uma 

quantidade de clientes que permita avaliar o comportamento da empresa em nível 

internacional, levando-se em consideração o contexto de outros países, pois esta pesquisa 

restringiu-se apenas ao território nacional, em especial o estado do Rio de Janeiro. 

Considerando-se que este estudo reflete a situação da empresa na data atual da 

pesquisa e que as opiniões dos consumidores mudam à medida que o mercado desenvolve-se, 

bem como a empresa também se modifica e o ambiente econômico sofre algumas alterações, 

sugere-se a realização de pesquisas regulares para manter as informações atualizadas e 

adquirir novos dados. 

Para conhecer melhor o mercado em que atua empresa, a pesquisa deve ser aplicada 

também a clientes potenciais e não somente aos já clientes da Sistac, buscando identificar 

outros fatores competitivos não apontados pelo grupo pesquisado dos que já são clientes.  

Por último, com o objetivo de avançar no tema proposto, sugere-se que novas 

pesquisas sejam realizadas com outras empresas prestadoras de serviço de inspeção em 

plataformas de petróleo, para que seus resultados possam ser comparados e analisados em 

conjunto. 
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