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                                                          RESUMO  

 

 

 

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) tem modificado o relacionamento entre 

empresas, governo e sociedade civil e a adoção de práticas de governança e gerenciamento de 

serviços de TIC vem sendo, cada vez mais, utilizadas em busca do alinhamento com as 

estratégias de negócio, seja no setor público ou privado. No contexto da operação de serviços 

de TIC, uma Central de Serviços (Service Desk) é uma unidade funcional de vital importância, 

responsável por lidar com uma ampla variedade de demandas e deve ser o único ponto de 

contato para os usuários de TIC, tratando de todos os incidentes e requisições de serviço. Esta 

pesquisa apresenta como principal foco a necessidade de identificação da percepção dos níveis 

de exigências dos usuários internos quanto à importância e desempenho do Service Desk. A 

Análise Importância-Desempenho revelou ser uma técnica simples e de bastante utilidade, 

facilitando a análise dos resultados. Utilizando declarações do modelo SERVQUAL adaptadas 

para o presente estudo e, utilizando um questionário eletrônico, 130 usuários (40 da área 

finalística, 68 da área de gestão e 22 do staff da presidência) responderam a pesquisa.  Os 

resultados finais revelaram que existe uma pequena diferença na percepção dos usuários (entre 

as áreas) e que todos os critérios de qualidade foram considerados como de moderada à grande 

importância, com a particularidade de que o desempenho ficou ligeiramente abaixo da 

importância, revelando necessidade de ações para promover melhoria da qualidade de serviços.  

 

 

Palavras-Chave: Análise Importância-Desempenho, Qualidade de Serviço, Central de 

Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, Service Desk, SERVQUAL 

 



 

                                                      ABSTRACT 

 

 

The Information Technology and Communication (ICT) area has changed the relationship 

between business, government and civil society. The adoption of corporate governance 

practices and management of ICT services has been used in pursuit of the alignment with 

business strategies, both in public and private sectors. In the context of the operation of ICT 

services, the Service Desk is a functional unit of vital importance, responsible for dealing with 

a variety of events and services and should be the single point of contact for ICT users, dealing 

with all incidents and service requests. This study presents as its main focus the need to survey 

the perception of the requirement levels of internal users on the importance and performance of 

the Service Desk. The Importance-Performance Analysis showed that the technique is simple 

and very useful, facilitating the analysis of the results. Using SERVQUAL statements adapted 

for this study, and an electronic questionnaire, 130 users (68 from technical area, 40 from 

management and 22 from presidency staff) responded to the survey. The final results revealed 

that there is little difference in users' perception and revealed that all quality criteria were 

considered moderate to high importance with the peculiarity that the performance was slightly 

below the importance, revealing the need for actions to promote improved quality of services.  

 

Keywords: Importance-Performance Analysis, Service Quality, Service Desk, SERVQUAL 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A área do conhecimento denominada de Processamento de Dados, por volta de 1960, 

posteriormente, conhecida como Informática, a partir da década de 1970, Tecnologia da 

Informação, na década 1980 e, mais recentemente, a partir de meados dos anos 1990, como 

Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), são formas pelas quais são referenciados os 

assuntos ligados aos recursos tecnológicos e computacionais utilizados na geração e uso de 

informações. A importância das áreas do conhecimento ligadas ao processamento de 

informações no mundo contemporâneo é um tema de pesquisa que vem se evidenciando ao 

longo dos últimos anos e os principais estudos vêm buscando avaliar o impacto do uso de TIC 

de forma a identificar o seu valor para as organizações. 

O uso de TIC em todos os setores da sociedade, seja em organizações privadas ou 

públicas vêm modificando as formas de relacionamento entre governo, empresas e sociedade. 

O Governo Eletrônico, a Inclusão Digital, e a Transparência Pública são desafios que o Brasil 

está enfrentando de forma a produzir resultados que, por fim, serão desdobrados em 

oportunidades de melhoria na qualidade de vida da população. Nesse contexto a infraestrutura 

de TIC acaba se constituindo em componente estratégico para os processos de negócio de 

instituições da Administração Pública Federal (APF). Os sistemas estruturantes do Governo 

Federal para administração financeira, patrimonial, de pessoal, de serviços gerais, de 

informações organizacionais, gerenciais e de planejamento compõem um leque de ferramentas 

de software que contribuem para o controle das ações do governo. Além dessas ferramentas, os 

órgãos da APF utilizam sistemas de software específicos para os seus processos de negócio. 

Para suportar o uso dos sistemas de informações é necessário uma infraestrutura de serviços de 

TIC que apresente padrões mínimos de disponibilidade e qualidade para que os órgãos 

cumpram as suas missões institucionais. 

Com o objetivo de ampliar a transparência e o controle social sobre as ações do 

Governo Federal, a Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação (SLTI/MP) do 

Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, responsável pelas normas relacionadas ao uso 

de TIC na Administração Pública Federal, expediu a Instrução Normativa SLTI/MP No. 

04/2008, que dispõe sobre o processo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação 

pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo da 

União e determina, dentre outras recomendações, que os órgãos do Sistema de Administração 
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dos Recursos de Informação e Informática (SISP) devem elaborar o seu Plano Diretor de TI 

antes de contratar os serviços de TI (BRASIL, 2008). 

Através de Portaria nº 11 de 30 de Dezembro de 2008, a SLTI/MP aprovou a Estratégia 

Geral de Tecnologia da Informação - EGTI no âmbito do SISP, em sua versão de 2008, que 

estabeleceu como uma das metas para 2009 o aperfeiçoamento da gestão de TI e o alinhamento 

com o planejamento institucional tendo como instrumento a elaboração de Plano Diretor de 

Tecnologia da Informação - PDTI por todos os órgãos da APF (BRASIL, 2008a). 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, objeto do estudo de caso deste 

trabalho, é uma autarquia federal que tem em sua estrutura vários institutos, centros regionais, 

laboratórios e escritórios dispersos em vários estados brasileiros. Os macroprocessos da CNEN 

são diversificados, abrangendo a Pesquisa e Desenvolvimento, Ensino, Segurança Nuclear, 

Produção de Radiofármacos, além da Cooperação Técnica Internacional em assuntos de 

interesse nacional na área de energia nuclear. Para desempenhar suas atribuições estratégicas a 

CNEN faz uso intensivo de Tecnologia da Informação e Comunicação na execução de seus 

processos e atividades e conta com uma rede corporativa de comunicação de dados que integra 

as suas diversas unidades distribuídas geograficamente em várias localidades do Brasil. CNEN 

(2011) 

No final de 2009, em decorrência do processo de elaboração do PDTI da CNEN para 

o triênio 2010-2012, foi identificado que a infraestrutura de TIC é um componente estratégico 

para a execução das atividades de radioproteção, segurança, pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologias nucleares e administrativo-gerenciais da CNEN. Através da infraestrutura das redes 

locais são disponibilizados serviços para os usuários internos da CNEN, tais como correio 

eletrônico, videoconferência, telefonia IP, acesso à Intranet, compartilhamento de arquivos e 

sistemas de software corporativos da CNEN. Já o acesso à Internet possibilita o uso dos sistemas 

estruturantes do Governo Federal. Através dos sítios da CNEN na Internet são disponibilizados 

serviços à sociedade em geral, com especial atenção nas áreas de licenciamento de instalações 

radiativas e nucleares. Os principais fatores críticos identificados durante o diagnóstico 

estratégico realizado na elaboração do PDTI da CNEN estão relacionados com: (1) a elaboração 

de procedimentos de TIC; (2) a segurança da informação; (3) os sistemas de gestão; (4) a 

integração do fluxo da informação e, (5) a aquisição de recursos de TIC. (CNEN, 2009). 

Para remediar a falta de padronização de serviços de TIC foram sugeridas ações de 

reestruturação da área de TIC da CNEN, em conjunto com a padronização dos procedimentos 
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com base em melhores práticas de governança e gerenciamento de TIC, tais como o CobiT 

(Control Objectives for Information and Related Technology) e a ITIL (Information Technology 

Infraestructure Library).  

O Plano de Ações do PDTI (2010-2012) da CNEN incluiu ações específicas baseadas 

na ITIL, das quais se destacam ações para implantação de um Programa de Melhoria Contínua 

dos Serviços de TIC, em que consta duas ações específicas relacionadas à implantação de uma 

Central de Serviços de TIC, o Service Desk de TIC.  A primeira, a Ação 1.1.2.3 – Avaliar a 

Viabilidade de Implantação de um Service Desk no âmbito da CNEN e a segunda, a Ação 1.2.4 

– Implementar Service Desk e Processos Unificados de Incidentes, Requisições, Configurações, 

Mudanças e Nível de Serviço. (CNEN, 2009) 

A SLTI/MP publicou no final de 2010 a EGTI para 2011-2012 trazendo como 

estratégia principal o incentivo na promoção da troca de informações, experiências, 

conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP – Sistema 

de Administração de Recursos de Informação e Informática.  Dentre os objetivos estratégicos 

da EGTI 2011-2012, sob o tema Eficiência Operacional, encontra-se o Objetivo 4 – Aperfeiçoar 

a gestão de processos de TI nos órgãos de SISP e, quanto às Metas e Indicadores, sob a 

perspectiva Sociedade, encontra-se o Objetivo 6 – Promover o uso eficiente dos recursos de TI, 

no qual conta a Meta 15 - Promover contratações conjuntas.  Para alcançar esses objetivos, o 

Núcleo de Contratações de TI (NCTI) da SLTI/MP está conduzindo um processo para 

contratação conjunta de Service Desk para o âmbito dos órgãos do SISP, o que sinaliza a 

importância de uma estrutura de Service Desk em um ambiente de TIC para a APF.  

Todo esse enfoque da SLTI/MP tem levado as áreas TIC das instituições da APF a 

passarem por transformações de forma a alinhar as ações de TIC às suas respectivas atividades 

finalísticas. Dentre tais transformações estão questões como: (1) o desenvolvimento de 

competências voltadas para gestão de TIC e (2) emprego das melhores práticas para aumento 

da produtividade e racionalização dos recursos de TIC, em busca de melhoria da qualidade de 

serviços. 

 

 

1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
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A Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) tem modificado as formas de 

relacionamento entre empresas, governos e sociedade civil e a adoção de práticas de governança 

e gerenciamento de TIC, tais como o CobiT e a ITIL vem sendo utilizadas na busca do 

alinhamento estratégico das áreas de TI aos objetivos de negócios, sejam em empresas privadas 

ou públicas, onde a qualidade dos serviços de TI tem impacto direto e indireto nos resultados 

das áreas de negócio. As melhores práticas auxiliam na definição da estratégia, no projeto, na 

implantação, na operação e nas ações de melhoria contínua dos serviços de TIC. (OGC, 2007; 

ITGI, 2007)  

Dentre as melhores práticas de TIC contidas tanto no COBIT quanto na ITIL, a 

implantação de um Service Desk que funcione como ponto único de contato, para os usuários 

de serviços de TIC registrarem os incidentes e as suas demandas, constitui um fator importante 

para a melhoria da qualidade na prestação de serviços de TIC, contribuindo para que a 

instituição alcance os seus objetivos de negócio.  Tanto CobiT como ITIL estabelecem fatores 

críticos de sucesso e indicadores chave para acompanhamento e monitoração dos processos 

envolvidos como forma de assegurar a entrega de valor aos clientes de serviços de TIC mas não 

aprofundam a questão de medição da qualidade.  (OGC, 2007; ITGI, 2007)  

Segundo Albernaz e Freitas (2010), as práticas contidas tanto no CobiT como na ITIL 

“servem como guia de como utilizar boas práticas de gestão mostrando a importância em 

garantir a qualidade dos serviços ao cliente”. Entretanto, os autores também ressaltam que estas 

práticas “não apresentam explicitamente como o processo de avaliação da qualidade de serviços 

de TI deve ser realizado, nem quais dimensões e critérios devem ser considerados”.  

Existem vários modelos conceituais para mensuração do grau de satisfação de usuários 

quanto à qualidade de serviços e dentre eles encontra-se o modelo proposto por Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1988) denominado SERVQUAL (Service Quality) que estipula 5 dimensões 

da qualidade (tangibilidade, confiabiliadade, presteza, segurança e empatia) objetivando medir 

a qualidade de serviço pela diferença entre as expectativas do consumidor do produto/serviço e 

o desempenho real percebido pelo consumidor. Este modelo gerou variações, dentre as quais o 

modelo proposto por Cronin e Taylor (1992), conhecido como SERVPERF (Service 

Performance) que utiliza as mesmas 5 dimensões do SERVQUAL e que mede somente o 

desempenho real pois os autores sustentam que a qualidade seria melhor mensurada se 

considerada apenas a medida da percepção dos consumidores acerca do desempenho do serviço.  
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O SERVQUAL é um instrumento projetado para ser utilizado em diversos tipos de 

serviços e provê uma estrutura básica (declarações e dimensões) que pode ser adaptada ou 

complementada para características específicas de acordo com o tipo de serviço a ser avaliado 

(Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988) e, dentro do contexto de Sistemas de Informação, com 

objetivo de mensurar a qualidade e a satisfação de usuários de serviços de tecnologia da 

informação, Kettinger e Lee (1994) desenvolveram uma versão adaptada do modelo 

SERVQUAL, batizada como IT SERVQUAL, do termo em inglês “Information Technology 

SERVQUAL, que pode ser traduzido como SERVQUAL para TI (Tecnologia da Informação). 

Ainda dentro desse contexto, Hochstein (2004) desenvolveu uma adaptação do modelo 

SERVQUAL para gerenciar a qualidade de serviço de acordo com a percepção de usuários de 

serviços de Tecnologia da Informação, que ficou conhecida como “Service Oriented IT 

SERVQUAL”.  

Ao final de 2010 a CNEN contratou uma empresa para a prestação de serviços de 

suporte e apoio aos usuários de TIC que funciona como uma Central de Serviços de Tecnologia 

da Informação (Service Desk) que é suportada por um software para o registro de demandas e 

acompanhamento da execução contratual, com total transferência de responsabilidade para 

acompanhamento de todo o ciclo de vida de atendimento por parte do Service Desk.  

Essa contratação fez parte da estratégia da CNEN de implantação piloto de um Service 

Desk, como forma de alinhamento institucional em busca da melhoria da qualidade dos serviços 

prestados pela área de Tecnologia da Informação e Comunicação. 

Apesar do Sistema de Gerência do Service Desk enviar email automático para 

avaliação do atendimento, a grande maioria dos usuários não faz tal avaliação. Por outro lado, 

a avaliação se restringe a apenas três perguntas, o que não confere a abrangência necessária 

para avaliação do nível de satisfação dos usuários.  

Assegurar a qualidade e o nível de satisfação de usuários de serviços internos de TIC 

constitui-se em um dos grandes desafios da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação 

– CGTI, órgão responsável pela área de TIC da CNEN, que tem dentre as suas atribuições a 

execução de atividades de suporte e manutenção da infraestrutura de TIC, que no caso da Sede, 

fica a cargo da Divisão de Gestão de Infraestrutura em TIC – DIGIT, órgão ao qual compete a 

gerenciar do contrato de terceirização do Service Desk. (CNEN, 2013).  

A melhor compreensão sobre o grau de exigência dos usuários internos dos serviços 

de TIC, a identificação das características ou elementos que os usuários julgam mais 
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importantes e a aferição do desempenho dos serviços de TIC são ações que estão ao alcance 

deste trabalho. 

A Análise Importância-Desempenho (Importance-Performance Analysis – IPA), 

técnica apresentada por Martilla e James (1977) constitui uma ferramenta voltada para a área 

de marketing que possibilita, através da aplicação de questionários, identificar junto a um 

determinado segmento, a percepção de atributos chave do negócio/serviço, de forma a mensurar 

o nível de satisfação do usuário, avaliando esses atributos quanto à importância e o seu 

desempenho.  

No bojo da situação ora apresentada, o estudo de caso do Service Desk de TIC da 

CNEN e a aplicação da escala do modelo SERVQUAL adaptado a serviços de TI e da Análise 

Importância-Desempenho de forma a remediar os problemas quanto à mensuração da qualidade 

dos serviços segundo a perspectiva dos próprios usuários constitui uma oportunidade para 

avaliar os avanços na prestação de serviços de TIC e proporcionar constantes melhorias na 

qualidade e desempenho desses serviços. 

 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Este trabalho tem por objetivo principal avaliar a qualidade de Serviços de Tecnologia 

da Informação tendo como base a aplicação da Análise Importância-Desempenho para 

levantamento da percepção de importância dos critérios de qualidade e da percepção de 

desempenho dos serviços prestados pelo Service Desk de TIC da CNEN, sob a ótica dos 

usuários desses serviços. Para alcançar o objetivo principal, o trabalho foi desdobrado nos 

seguintes objetivos específicos: 

1. elaborar e aplicar questionário para medir a importância e desempenho de serviços 

de TIC; 

2. investigar a importância dos atributos de qualidade dos serviços e; 

3. investigar o desempenho dos serviços  

1.3. DELIMITAÇÃO 

 

Como a abrangência dos serviços prestados pela Central de Serviços de TI se restringe 

às Unidades da CNEN localizadas no Rio de Janeiro, o público alvo para a realização da 
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pesquisa de nível de percepção da qualidade de serviço prestada é o conjunto de usuários desses 

serviços, especificamente os usuários da Sede da CNEN, que tenha tido alguma interação com 

o Service Desk nos últimos 12 meses que antecederam a pesquisa. 

É importante destacar que este estudo não tem a pretensão de gerar resultados que 

possibilitem a direta extrapolação para outros cenários institucionais. Apesar disso, espera-se 

que este sirva de fomento e inspiração para outros trabalhos semelhantes, considerando as 

devidas especificidades institucionais. 

Como o estudo não pretende aprofundar discussões entre as diversas correntes de 

autores de trabalhos sobre qualidade de serviços, a delimitação teórica restringe a pesquisa 

bibliográfica a trabalhos que guardem similaridade com o tema e que tenham empregado, em 

conjunto, o modelo SERVQUAL e a Análise Importância-Desempenho – IPA para avaliação 

de serviços de TIC. 

1.4. IMPORTÂNCIA DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA 

 

Tendo em vista que o Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação da 

CNEN para o período 2013-2016 apresenta como proposta a promoção da qualidade das 

soluções e serviços em Tecnologia da Informação e Comunicação em apoio à melhoria do 

atendimento às demandas da sociedade, a presente dissertação apresenta especial relevância 

para a CNEN uma vez que o estudo, adaptação e emprego modelos e técnicas de mensuração 

da qualidade para serviços de TIC demonstra alinhamento com os objetivos estratégicos da área 

de TIC da CNEN.  Além disso, a metodologia empregada para aplicação de questionário para 

realização da Análise Importância-Desempenho dos serviços prestados pelo Service Desk de 

TIC pode, com adaptações, ser utilizada como instrumento de análise de serviços de outras 

áreas do conhecimento, dentro da própria CNEN. 

 

O objeto desta pesquisa interessa a todos os profissionais que lidam direta ou 

indiretamente com o gerenciamento de serviços de TIC, em particular, aqueles que atuam no 

planejamento, contratação, implantação e operação de Centrais de Serviços de TIC, sejam essas 

operadas por profissionais contratados diretamente pela instituição ou por terceiros, Outro 

grupo de profissionais com interesse, em potencial, nesta pesquisa são os gestores envolvidos 

em atividades de governança de TIC que tenham a intenção de avaliar a qualidade de serviço 

em suas instituições.  
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1.5. QUESTÕES DA PESQUISA 

 

As questões da pesquisa deste trabalho giram em torno do objeto do estudo central que 

é a necessidade de se avaliar e aplicar ferramentas que possibilitem aferir o grau de importância 

e de satisfação dos usuários do Service Desk de TIC da CNEN  

Dessa forma, pesquisar na literatura os casos de emprego dos modelos de mensuração 

de qualidade e satisfação baseados no modelo SERVQUAL e propor adaptações destes modelos 

para aplicação na Análise Importância-Desempenho para mensurar o grau de importância e 

desempenho dos serviços ofertados pelo Service Desk são questões referentes ao tema e que 

serão detalhadas a seguir. 

Uma vez que o recurso de pesquisa de satisfação contido no Sistema de Gerência do 

Service Desk de TIC da CNEN se mostra inadequado para medir o nível de satisfação dos 

usuários e, em função da necessidade de se conhecer os níveis de exigências dos usuários 

internos dos serviços de TIC e identificar as características ou elementos que os usuários julgam 

mais importantes, é apresentada abaixo a formulação da Questão 1 desta pesquisa. 

  

Questão 1: 

 

Qual a percepção dos usuários quanto ao grau de importância e desempenho dos 

serviços ofertados pelo Service Desk da CNEN? 

 

Durante a realização da pesquisa foi observada uma relativa diferença de percepção 

entre grupos de usuários de setores distintos, o que levou a ser formulada uma segunda questão 

de pesquisa, cuja importância será detalhada a seguir. 

 Faz parte da cultura dos usuários referenciar suas áreas de atuação a partir de  três 

categorias, conforme a sua relação com o negócio da instituição. A primeira, na qual estão 

inseridos os órgãos da Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS) e da Diretoria 

de Pesquisa e Desenvolvimento (DPD), é considerada como a área finalística da instituição. A 

segunda, na qual estão inseridos os órgãos da Diretoria de Gestão Institucional (DGI), sendo 

considerada com área meio, ou, ainda, sendo referenciada como a “Administração”. Na terceira 

área, para efeitos deste estudo, aqui referenciada como órgãos da presidência, foram 

enquadrados os órgãos de assistência direta ao presidente, a exemplo da Procuradoria Federal 
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na CNEN e Auditoria Interna.  Para um melhor entendimento dessa categorização, no capítulo 

4 - Estudo de Caso é apresentado o organograma da CNEN com maior grau de detalhamento.  

 Essas áreas executam atividades de naturezas diversas e com responsabilidades e 

tempos de execução distintos, o que pressupõe algum grau de diferenciação no atendimento de 

suas necessidades, tanto para assegurar a disponibilidade como para apoiar e suportar a 

utilização de recursos de TIC. Pode-se supor que existam diferenças nas expectativas e na 

percepção de qualidade dos serviços prestados pelo Service Desk de TIC da CNEN, o que 

suscita a formulação da Questão 2, conforme apresentada a seguir: 

 

Questão 2: 

 

Quanto aos serviços prestados pelo Service Desk de TIC da CNEN, existe diferença 

entre a percepção de importância e de desempenho entre as áreas meio, finalísticas e 

órgãos da presidência? 

 



27 

1.6. ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Este trabalho está estruturado nos seguintes capítulos: 1-Introdução, 2-Revisão da 

Literatura, 3-Metodologia, 4-Estudo de Caso, 5-Análise de Resultados e capítulo 6-Conclusões, 

que serão brevemente apresentados a seguir:  

No Capítulo 1, é apresentada a contextualização da situação geral a ser estudada 

possibilitando o bom entendimento da formulação do problema e dos objetivos de pesquisa. O 

capítulo trata ainda as delimitações e justificativas para a realização do trabalho e por último 

são apresentadas as questões de pesquisa. 

O Capítulo 2 apresenta a revisão da literatura abrangendo os tópicos relevantes para a 

pesquisa. Iniciando por uma explanação a respeito da Tecnologia de Informação – TI e das 

melhores práticas, com foco nos processos e atividades de uma Central de Serviços de TI 

(Service Desk). Os modelos de medição de qualidade de serviços e a técnica da Analise 

Importância-Desempenho e suas variações também são abordados uma vez que esta será a 

técnica utilizada para mensurar o grau de importância e desempenho dos serviços ofertados 

pelo Service Desk  

A metodologia está descrita no Capítulo 3 onde, de forma bem resumida, foi 

caracterizado o tipo de pesquisa realizada, o universo e a amostra, bem como os procedimentos 

para coleta, tratamento e validação da confiabilidade do questionário.  

Para contextualizar a instituição alvo desta pesquisa o Capítulo 4 apresenta 

informações estruturais e organizacionais sobre a Comissão Nacional de Energia Nuclear - 

CNEN, com ênfase na área de TI e apresenta a estrutura existente para atendimento ao usuário 

de serviços de TIC, realizados por um Service Desk. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados do levantamento demográfico e da Análise 

Importância-Desempenho, que buscou levantar a percepção de importância dos critérios de 

qualidade e a percepção de desempenho dos serviços prestados pelo Service Desk, sob a ótica 

dos próprios usuários desses serviços. 

E, por último, no Capítulo 6, são feitas as considerações e conclusões finais sobre este 

trabalho  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Neste capítulo será apresentada a revisão da literatura dos tópicos considerados 

relevantes para a pesquisa, tais como: (1) a  Tecnologia de Informação, com foco no seu papel 

e importância estratégica para o negócio das instituições contemporâneas; (2) as melhores 

práticas de TI presentes nos frameworks Cobit e ITIL, com o foco nos processos e atividades, 

que constituem a base para as funções desempenhadas em uma Central de Serviços de TI 

(Service Desk); (3) os modelos e escalas para medição de qualidade de serviço, que também 

serão discutidos com base nos modelos SERVQUAL e ênfase em aplicações em TIC e; (4) a 

aplicação da Análise Importância-Desempenho aplicada a serviços de Tecnologia da 

Informação e Comunicação.  

 

2.1. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÂO E COMUNICAÇÃO 

 

A área do conhecimento denominada de Processamento de Dados, por volta de 1960, 

posteriormente, conhecida como Informática, a partir da década de 1970, Tecnologia da 

Informação, na década 1980 e, mais recentemente, a partir de meados dos anos 1990, como 

Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), são formas pelas quais são referenciados os 

assuntos ligados aos recursos tecnológicos e computacionais utilizados na geração e uso de 

informações. A importância das áreas do conhecimento ligadas ao processamento de 

informações no mundo contemporâneo é um tema de pesquisa que vem se evidenciando ao 

longo dos últimos anos e os principais estudos vêm buscando avaliar o impacto do uso de TIC 

de forma a identificar o seu valor para as organizações.  

2.1.1. O papel da TIC e sua importância 

 

Procurando elucidar os aspectos que transformam a TI em uma real ferramenta de 

competitividade para as organizações, Laurindo, et al. (2001) publicaram um estudo no qual foi 

realizada uma análise dos diversos trabalhos que abordam o papel da TI nas organizações e a 

Figura 1 apresenta a síntese do quadro teórico esboçado pelos autores, no qual são destacadas 

as principais características de cada modelo apresentado.  
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Figura 1 - Modelos de Alinhamento Estratégico de TI 

 
Fonte: Laurindo, et al. (2001) 

 

O uso de TIC em todos os setores da sociedade, seja em organizações privadas ou 

públicas e o advento da Internet (rede mundial de computadores) tem modificado as formas de 

relacionamento entre governo, empresas e sociedade civil. O Governo Eletrônico, a Inclusão 

Digital, e a Transparência Pública são desafios que o Brasil está enfrentando e constituem 
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oportunidade de melhorias na qualidade de vida da população. Nesse contexto a infraestrutura 

de TIC passaria a ser caracterizada como um componente estratégico para os processos de 

negócio de instituições da Administração Pública Federal (APF). 

 

Cepik, Canabarro e Possamai (2010), analisando o processo de evolução da governança 

de TI nos Estados contemporâneos destacam que a TIC desempenha um papel fundamental na 

busca pela ampliação da eficácia da administração pública: 

  

“[...] uma vez que permitem não apenas a melhor alocação dos recursos públicos e a 

intercomunicação entre os órgãos governamentais e atores sociais, mas também o 

redesenho de processos de governo, de modo a atender as necessidades dos usuários e 

a ampliar os meios de acesso aos serviços públicos e à própria administração.” (CEPIK; 

CANABARRO e POSSAMAI, 2010) 

 

 

2.2. MELHORES PRÁTICAS DE TI 

 

Práticas de governança e gerenciamento de TIC, tais como COBIT (Control Objectives 

for Information and Related Technology) e ITIL (Information Technology Infraestructure 

Library), vem sendo utilizadas na busca do alinhamento estratégico das áreas de TI aos 

objetivos de negócios, sejam em empresas privadas ou públicas, onde a qualidade dos serviços 

de TI tem impacto direto e indireto nos resultados das outras áreas.  

As melhores práticas de TI presentes nos frameworks Cobit e ITIL serão exploradas 

com foco nos processos e atividades que constituem a base para as funções desempenhadas em 

uma Central de Serviços de TI (Service Desk) que é o objeto principal desta pesquisa. 

O COBIT é um framework para governança de TI mantido pela ISACA (Information 

Systems Audit and Control Association)  que apresenta uma série de ferramentas  para  a gestão 

da TI e, principalmente, um guia com técnicas de gerenciamento que são utilizadas para 

otimizar os investimentos de TI, melhorando o retorno sobre o investimento, fornecendo 

métricas para avaliação dos resultados través de indicadores  (KPI - Key Performance 

Indicators, KGI - Key Goal Indicators) e do estabelecimento de  Fatores Críticos de Sucesso 

(CSF - Critical Success Factors) (ITGI, 2007). 
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Orientado a processos, o COBIT classifica as atividades de TI em quatro domínios 

nomeados com as siglas PO (Planejar e Organizar), AI (Adquirir e Implementar), DS (Entrega 

e Suporte, do inglês Delivery & Suport) e ME (Monitorar e Avaliar) que cobrem todas as áreas 

de responsabilidade de TI, inclusive o planejamento, construção de soluções, processamento e 

monitoramento (ITGI, 2007). 

No COBIT, o processo DS8 – “Gerenciar a Central de Serviços e os Incidentes” indica 

o estabelecimento de um Service Desk para controlar todo o ciclo de vida das solicitações dos 

usuários, seja de serviços ou demandas, e destaca a importância do estabelecimento de 

procedimentos e do monitoramento dos níveis de serviço acordados, além da medição da 

satisfação dos usuários finais com a qualidade do Service Desk e dos demais serviços de TI 

(ITGI, 2007). 

A biblioteca ITIL é o conjunto das melhores práticas relacionadas ao gerenciamento de 

serviços de TI (ITSM – Information Technology Service Management), desenvolvido no final 

da década de 1980 pela CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), estando 

atualmente sob a coordenação da OGC (Office for Government Commerce) da Inglaterra. A 

OGC lançou em 2007 a versão 3 do ITIL, que consiste de vinte e seis processos e funções 

agrupados em 5 volumes (livros), que incorporam uma abordagem baseada no ciclo de vida dos 

serviços, constituindo-se em um dos pontos de partida para a melhoria na qualidade na 

prestação de serviços de TIC (OGC, 2007).  

Concluindo, dentre as melhores práticas de TIC, presentes tanto no COBIT quanto na 

ITIL, está a implantação de uma Central de Serviços de TI (Service Desk) que deve funcionar 

como ponto único de contato para que os usuários de serviços de TIC registrem os incidentes e 

as suas demandas. Essa possibilidade de interação com o usuário é observada como um fator 

preponderante para a melhoria da prestação de serviços de TI. Tanto o COBIT como  ITIL 

estabelecem fatores críticos de sucesso e indicadores chave para acompanhamento e 

monitoração dos processos envolvidos, como forma de assegurar o atendimento dos usuários 

de serviços de TIC. Contudo, esses instrumentos de governança não aprofundam questões 

relacionadas com a aferição da qualidade de tais serviços. 

 

Na ITIL V3, os processos de TI são tratados e mapeados para se integrarem totalmente 

à estratégia de negócios. Os processos foram organizados em 5 livros que abrangem:  

 Estratégia do Serviço;  
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 Projeto de Serviço;  

 Transição do Serviço;  

 Operações do Serviço e,  

 Melhoria Contínua do Serviço.   

O livro Operação do Serviço trata dos processos para entrega de nível de serviço aos 

usuários e clientes, comportando as funções de operação e gerenciamento de TI, de 

gerenciamento de aplicações, e de gerenciamento técnico. Comporta ainda os processos de 

requisição de demandas, de gerenciamento de eventos, de gerenciamento de problemas e de 

gerenciamento de incidentes (OGC, 2007).   

Ainda dentro do escopo do processo Operações do Serviço, encontra-se a função Service 

Desk, que é uma unidade funcional responsável por interagir com diversos processos e outras 

unidades funcionais, atuando como ponto único de contato com os usuários de TI.   É durante 

essa interação que os serviços de TI contribuem na agregação de valor ao negócio, sendo esta 

uma das principais responsabilidades dos profissionais alocados (OGC, 2007). 

 

2.3. QUALIDADE DE SERVIÇO 

 

A Qualidade de Serviço Percebida é a comparação entre o serviço desejado ou esperado 

com o serviço que efetivamente é entregue ou percebido (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 

1988).  A escala SERVQUAL, abreviação do termo Service Quality, é utilizada para medir a 

qualidade dos serviços e estabelece que a qualidade é avaliada pelo consumidor na comparação 

entre suas expectativas e a percepção que ele teve do desempenho do serviço prestado pelo 

fornecedor.   

Ao longo das últimas décadas, vários autores se empenharam em criar e aprimorar 

modelos conceituais para mensuração do grau de satisfação de usuários quanto à qualidade de 

serviços.   

 

Albernaz e Freitas (2010), contribuindo com o entendimento da aplicação dos modelos 

de mensuração de qualidade de serviço fizeram uma análise das principais características e 

limitações de modelos e trabalhos focados em serviços de TI. 
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Figura 2 - Modelos de Mensuração de Qualidade de Serviços 

 

Fonte: Adaptado de Seth et. al (2004) por Albernaz; Freitas (2010) 

 

2.4. SERVQUAL 

 

Ao longo das últimas décadas, vários autores se empenharam em criar e aprimorar 

modelos conceituais para mensuração do grau de satisfação de usuários quanto à qualidade de 

serviços e dentre eles encontra-se o modelo SERVQUAL, abreviação do termo em inglês 

Service Quality (Qualidade de Serviço) proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

que estipula 5 dimensões da qualidade (tangibilidade, confiabiliadade, presteza, segurança e 

empatia) objetivando medir a qualidade de serviço pela diferença (gap, ou lacuna) entre as 
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expectativas do consumidor do produto/serviço e o desempenho real percebido pelo 

consumidor. Este modelo gerou diversas variações, dentre as quais o modelo proposto por 

Cronin e Taylor (1992), conhecido como SERVPERF, abreviação do termo em inglês Service 

Performance (Desempenho do Serviço), que utiliza as mesmas 5 dimensões do SERVQUAL, 

apesar dos autores sustentarem que a qualidade seria melhor mensurada se considerada apenas 

a medida da percepção dos consumidores acerca do desempenho do serviço.  

A escala SERVQUAL é constituída de 22 itens (declarações) em dois formatos no qual 

um faz referência à expectativa do serviço e outro faz referência à qualidade do serviço 

prestado.  Essas declarações foram agrupadas em categorias denominadas de dimensões da 

qualidade, conforme especificidades de cada categoria, sendo: (1) Confiabilidade, a habilidade 

de prestar o serviço com exatidão; (2) Presteza, a disposição em ajudar os clientes e fornecer o 

serviço com presteza e prontidão; (3) Garantia, o conhecimento dos funcionários e suas 

habilidades em demonstrar confiança; (4) Empatia, o grau de cuidado e atenção pessoal 

dispensado aos clientes e, (5) Aspectos Tangíveis, a aparência das instalações, equipamentos, 

pessoal envolvido e material de comunicação.  

O SERVQUAL é um instrumento projetado para ser utilizado em diversos tipos de 

serviços e provê uma estrutura básica (declarações e dimensões) que pode ser adaptada ou 

complementada para características específicas, de acordo com o tipo de serviço a ser avaliado 

(Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988). 

Dentro do contexto de Sistemas de Informação, com objetivo de mensurar a qualidade 

e a satisfação de usuários de serviços de tecnologia da informação, Kettinger e Lee (1994) 

desenvolveram uma versão adaptada do modelo SERVQUAL, batizada como IT SERVQUAL, 

do termo em inglês “Information Technology SERVQUAL, que pode ser traduzido como 

SERVQUAL para TI (Tecnologia da Informação). Ainda dentro desse contexto, Hochstein 

(2004) desenvolveu uma adaptação do modelo SERVQUAL para gerenciar a qualidade de 

serviço de acordo com a percepção de usuários de serviços de Tecnologia da Informação, que 

ficou conhecida como “Service Oriented IT SERVQUAL”.  

 



35 

2.5. ANÁLISE IMPORTÂNCIA-DESEMPENHO 

 

Partindo de pressupostos de que a satisfação de consumidores esta relacionada tanto às 

expectativas quanto a atributos chave e da avaliação do desempenho dos mesmos, Martilla e 

James (1977) introduziram a Análise Importância-Desempenho (Importance-Performance 

Analysis – IPA) como alternativa para facilitar a realização de pesquisas para obtenção de dados 

e de interpretação de informações para a tomada de ação em aspectos de marketing.  

2.5.1. IPA e o modelo de quadrantes 

 

A técnica IPA consiste em identificar quais os atributos ou critérios chave de um serviço 

ou produto e, através da aplicação de questionários, identificar junto a um determinado 

segmento a percepção quanto à importância e o desempenho desses atributos. 

Segundo Martilla e James (1977), uma das características mais interessantes da IPA é 

que os resultados são dispostos em um gráfico bidimensional dividido em 4 quadrantes onde os 

pontos são assinalados, representando a posição da importância e desempenho para cada 

critério/atributo a ser analisado. 

Uma vez tendo sido elaborado o gráfico, a análise é feita considerando a disposição dos 

pontos em cada quadrante, pois para cada um deles existe uma recomendação específica. 

 Quadrante A - Concentrar aqui: neste quadrante aprecem os itens com alta 

importância e baixo desempenho significando necessidade de ações prioritárias para 

melhorias ou contorno da situação 

 Quadrante B - Manter o bom trabalho: a existência de itens neste quadrante significa 

que a importância e o desempenho foram considerados altos, cabendo apenas ações 

para manter a situação. 

 Quadrante C -  Baixa prioridade: os itens com baixa importância e baixo desempenho 

aparecem neste quadrante não necessitando grandes esforços nem ações prioritárias.  

 Quadrante D – Possível desperdício: neste quadrante está uma das situações que 

requerem atenção pois os itens apresentam desempenho alto mas foram considerados 

de baixa importância indicando possíveis desperdícios de esforços e recursos de todo 

o tipo. 
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Complementado as orientações sobre o emprego da IPA, Martilla e James (1977) 

destacam (1) a importância na escolha de atributos a serem medidos; (2) a recomendação de 

separação de questões para identificar importância e desempenho; (3) a possibilidade de 

reposicionar os eixos verticais e horizontais do gráfico em casos de ausência de valores baixos 

e, (4) a utilização de valores médios como medida de tendência central.  

Essa observação quanto ao posicionamento dos eixos é de extrema importância, pois em 

caso de concentração de pontos em uma determinada área do gráfico pode ser necessário reduzir 

o tamanho dos eixos de forma a possibilitar maior detalhamento. Essa necessidade fica 

evidenciada quando se emprega um número grande de critérios a serem analisados, podendo 

inclusive ocorrer superposição dos pontos, dificultando a análise. 

Como o passar do tempo muitos estudos abordaram o emprego da IPA em diversos 

segmentos e foram surgindo variações e diferentes métodos incorporaram melhorias na técnica, 

de forma a facilitar o seu emprego e para auxiliar na inferência de prioridades. 

 Bacon (2003) apresentou uma comparação das diversas abordagens da IPA utilizando 

de conjuntos de dados para comprovar a forma de representação mais confiável. Bacon analisou 

as principais variações do modelo de quadrantes proposto por Martilla e James (1977) e pelo 

modelo da diagonal citando os estudos relevantes de Hawes e Rao (1985) e Slack (1994) sobre 

o assunto. 

 Procedendo a avaliação do modelo de quadrantes da IPA, Bacon (2003) analisou as 

principais variações, a saber: (1) abordagem de quadrantes centralizado na escala na qual o 

posicionamento dos eixos que delimitam os quadrantes IPA ficam exatamente no meio do 

gráfico e, (2) abordagem de quadrantes centrado em dados na qual utiliza-se as médias globais 

de importância e desempenho para representar a centralização dos pontos.  

Um exemplo de abordagem de quadrantes centrado em dados remonta o primeiro 

trabalho de Martilla e James (1977), uma vez que ao produzirem o gráfico de sua pesquisa os 

autores utilizaram esse recurso para melhor visualizar os resultados.  

A título de exemplificação foi reproduzida na Tabela 1 o resultado final da pesquisa de 

Martilla e James (1977), assim como uma adaptação do gráfico IPA exibindo os eixos X e Y 

para efeitos de verificação do reposicionamento do eixo central.  
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Tabela 1 - Dados da Pesquisa de Martilla e James (1977) 

Classificação de Importância e 

Desempenho para o Departamento de 

Serviços de uma concessionária de 

automóveis 

Número 

do 

Atributo 

Importância 

(Média) 

Desempenho 

(Média) 

1 3,83 2,63 

2 3,63 2,73 

3 3,60 3,15 

4 3,56 3,00 

5 3,41 3,05 

6 3,41 3,29 

7 3,38 3,03 

8 3,37 3,11 

9 3,29 2,00 

10 3,27 3,02 

11 2,52 2,25 

12 2,43 2,49 

13 2,37 2,35 

14 2,05 3,33 

  3,15 2,82 

  Fonte: Martilla e James (1977) 

 

 

Na pesquisa de Martilla e James (1977) foram utilizadas duas escalas de quatro pontos 

sendo que a escala de importância continha as opções (extremamente importante, importante, 

ligeiramente importante e não importante) e a escala de desempenho continha opções 

(excelente, bom, fraco e pobre).  
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Figura 3 - IPA aplicada em uma revenda de automóveis 

 

Fonte: Martilha e James (1977) 

 

 

 

 

Picolo (2005), em um estudo comparando diferentes técnicas para análise de atributos 

de serviços no ramo de supermercados e dentre elas a IPA foi uma das técnicas empregadas, 

sobre a qual o autor explorou a questão da flexibilidade para o uso do posicionamento dos eixos 
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e de segmentação das áreas de exibição de gráficos da IPA na abordagem de quadrantes (vide 

Figura 4), que pode ocorrer de três formas:  

I. divisão pela metade da escala, na qual os atributos a esquerda da linha divisória 

seriam considerados como de baixo desempenho e os da direita considerados como 

desempenho suficiente;  

II. divisão pela média do desempenho de todos os atributos possibilitando ser mais 

facilmente visualizado os atributos com grandes desvios da média e;  

III. divisão no topo da escala pois segundo Gale (1996, ; Jones e Sasser, 2001; Kotler 

2000 apud Picolo, 2005), “[...] a alta satisfação de clientes é a única condição para 

se manter os cliente leais a organização e supostamente a satisfação  de competir 

melhor como concorrente.  

 

  

           Figura 4- Formas de divisões em um gráfico da IPA 

 
Fonte: Picolo (2005) 

 

Kitcharoen (2004), em um estudo aplicando a técnica IPA em conjunto com o 

SERVQUAL para analisar a qualidade de serviços de uma unidade administrativa em uma 

universidade obteve valores altos para a importância e valores de desempenho distribuídos nos 

quadrantes I e II, fixou o início do eixo relativo à importância (eixo y) em 4,1 e o recurso de 
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divisão pela média do desempenho para analisar o resultado de sua pesquisa, comprovando a 

eficácia desta estratégia de apresentação . 

2.5.2. IPA e o modelo de diagonal 

O modelo de diagonal da IPA consiste na redistribuição dos espaços no gráfico, 

introduzindo-se uma linha diagonal iniciando no eixo das coordenadas cortando os quadrantes 

até o canto superior esquerdo em um ângulo de 45º, separando todo o espaço em duas partes 

iguais. Todos os pontos localizados sobre esta linha apresentam valores iguais para importância 

e desempenho, representando mesma prioridade para melhoramentos (Bacon, 2003). 

Ainda segundo Bacon (2003, apud SILVA, 2010, p.20), a alteração proposta 

possibilita evidenciar os atributos analisados com possibilidade de melhoria, os atributos em 

equilíbrio ou atributos com desperdício, indicando ainda que “[...] os atributos acima da linha 

diagonal apresentariam importância superior ao desempenho atingido e representariam altas 

prioridades e vice-versa para os pontos abaixo da linha diagonal”. 

Na figura 5 vemos a nova formatação do gráfico para IPA no modelo de diagonal 

proposto por Abalo, Varela e Manzano (2006) no qual foi utilizada uma divisão que combina 

os modelos de quadrante e diagonal, redimensionando os espaços e mantendo a nomenclatura 

utilizada por Martilla (1977) até mesmo porque continuam existindo 4 áreas distintas, que foram 

totalmente redimensionadas. 

Figura 5 - IPA no modelo diagonal 

 

                           Fonte: Abálo, Varela e Manzado (2007) 
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Analisando a figura 5 pode ser percebida uma grande área localizada na parte superior 

mais a esquerda, na qual todos os atributos posicionados nesta área representam oportunidade 

de melhorias. Esta área corresponde ao quadrante (A) no modelo IPA original e absorveu 

metade do quadrante (B) e metade do quadrante (C) do modelo anterior.  Assim como em 

Martilla e James (2007), as divisões em áreas indicam as recomendações, guardando, de certo 

modo, quase o mesmo posicionamento, existindo as áreas “Concentrar aqui”;  “Continuar com 

o bom trabalho”; “Baixa prioridade”  e “Possível desperdício”.   



42 

3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo encontra-se caracterizado o tipo de pesquisa realizada, o universo e a 

amostra, bem como descreve procedimentos para coleta, tratamento e validação da 

confiabilidade do questionário.  

3.1. TIPO DE PESQUISA 

A estratégia de pesquisa deste trabalho foi desenvolvida a partir da realização de um 

estudo de caso único com abordagem qualitativa. O estudo de caso tem como cenário a 

Comissão Nacional de Energia Nuclear, mais especificamente a sua Unidade Sede, participante, 

por intermédio de seus funcionários, do levantamento da percepção da importância e do 

desempenho dos serviços prestados pela central de serviços de tecnologia da informação e 

comunicação (Service Desk). 

Segundo Severino (2007), “o caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e 

bem representativo, de modo a ser apto a fundamentar uma generalização para situações 

análogas, autorizando inferências”. 

Quanto à natureza das fontes pesquisa, este trabalho pode ser classificado como 

pesquisa bibliográfica que, segundo Severino (2007), “é aquela que é realizada a partir de 

registros disponíveis, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos como 

livros, artigos, teses, etc.”, tendo sido realizado levantamento bibliográfico a respeito dos 

tópicos: (1) tecnologia da informação e comunicação; (2) o papel da TIC e sua importância; (3) 

melhores práticas de TIC; (4) qualidade de serviço e; (5) modelos e ferramentas de mensuração 

da qualidade de serviço, englobando o SERVQUAL e a Análise Importância-Desempenho. 

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo a ser pesquisado consiste no conjunto de usuários da central de serviços de 

TIC, abrangendo as Unidades da CNEN no Rio de Janeiro, a saber: SEDE, Instituto de 

Engenharia Nuclear - IEN e Instituto de Radioproteção e Dosimetria - IRD. Ocorre que o IEN 

não utiliza os serviços em sua totalidade, uma vez que os usuários ainda não assimilaram a 

cultura de solicitar atendimento por telefone, que é uma das características de um Service Desk. 

A mesma situação ocorre em menor escala no IRD, onde existem dificuldades para realização 

de atendimento remoto. Em função disso, os atendimentos são realizados de forma presencial. 
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Contudo, diante da falta de uniformidade dos procedimentos para registro e forma de 

atendimentos, o que poderia interferir no resultado da pesquisa, a população a ser pesquisada 

se restringiu aos usuários da Unidade Sede da CNEN. 

Como nem todos os colaboradores (servidores e terceirizados) tiveram algum tipo de 

relacionamento com o Service Desk, optou-se por ter uma amostragem com os colaboradores 

que utilizaram os serviços no período de 12 meses que antecederam a pesquisa. A busca no 

banco de dados do sistema de gestão do Service Desk revelou um total de 496 usuários ativos, 

no período de julho/2012 a junho/2013, grupo este composto por 406 servidores e 90 

colaboradores terceirizados.  

3.3. PROCEDIMENTOS DE PESQUISA E COLETA DE DADOS 

Gomes (2005) sugere um conjunto de nove passos para elaboração de uma pesquisa 

de mercado e, considerando essa sugestão foi elaborado o Quadro 1, no qual a primeira coluna 

apresenta o passo proposto e na segunda coluna os tópicos deste trabalho que contemplam os 

passos sugeridos. 

Quadro 1 - Passos para elaboração de pesquisa de mercado 

 Descrição dos Passos Tópicos desta pesquisa contemplando os passos 

1º Passo:  Definição do público-alvo e 
objetivos da pesquisa  

1.2 – Formulação do Problema  

1.3 – Objetivos da Pesquisa 

2º Passo: Definição da coleta dos 
dados 

3.3 – Coleta de Dados 

3º Passo: Definição do método de 
pesquisa de dados primários 

3.1 – Tipo de Pesquisa 

3.4 – Procedimentos de Pesquisa 

4º Passo: Definição da amostra 3.2 – Universo e Amostra 

5º Passo: Elaboração dos instrumentos 
de pesquisa 

3.4 – Procedimentos de Pesquisa 

6º Passo: Aplicação da pesquisa 3.4 – Procedimentos de Pesquisa 

7º Passo: Tabulação dos dados 
5 – Análise de Resultados 

8º Passo: Elaboração do relatório final 

9º Passo: Tomada de decisão Não se aplica por não fazer parte do escopo deste 
trabalho e será substituído por recomendações finais 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de Gomes (2005) 

Para alcançar seus objetivos, a pesquisa foi dividida em sete etapas, que se encontram 

apresentadas no Quadro 2.  
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Quadro 2 - Etapas da Pesquisa 

Etapas Descrição da Atividade 

Pesquisa Bibliográfica 

SERVQUAL e IPA 

Busca na literatura por estudos que envolvessem o uso do 

SERVQUAL adaptado à TIC e da IPA 

Elaboração do Questionário 
Com base modelo IS-SERVQUAL foram feitas adaptações 

para a realidade do Service Desk da CNEN 

Validação com especialistas do 

Service Desk 

Ajustes na construção das perguntas, de forma a torná-las 

mais facilmente compreendidas pelo público alvo  

Pesquisa Piloto 
Realização de pesquisa piloto com 10 usuários para testar o 

formulário 

Pesquisa na amostra 

Realização da pesquisa com o público alvo, tendo sido 

necessário o envio de um lembrete para 2 dias antes do prazo 

para encerramento da coleta de dados 

Tabulação de Dados 

Exportação de dados para o software gerenciador de planilhas 

eletrônicas (Microsoft Excel versão 2010) 

Ajustes dos dados para considerar as respostas “sem opinião” 

para efeitos da Análise Importância-Desempenho 

Geração de gráficos da análise demográfica e perfil dos 

usuários 

Análise de Resultados Aplicação da Análise Importância-Desempenho 

  Fonte: Elaboração própria 

 

Quanto à técnica de pesquisa, valeu-se do uso de um questionário que, segundo 

Severino (2007), “[...] é um conjunto de questões, sistematicamente articuladas, que se destinam 

a levantar informações escritas, por parte dos sujeitos pesquisados.  

O questionário contém questões fechadas, objetivas, de múltiplas escolhas, evitando-

se provocar dúvidas e ambiguidades.  Todas as perguntas com resposta obrigatória, contém 

opções caso o respondente não soubesse responder ou preferisse não se manifestar. Algumas 

respostas continham a opção “outros” para a qual existia um campo para descrição adicional, 

não obrigatório. Uma última pergunta no final do questionário, aberta, visava coletar as 

impressões gerais dos respondentes sobre o serviço pesquisado. 
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O instrumento para coleta de dados foi um questionário eletrônico, elaborado através 

do software LimeSurvey1 que apresenta funcionalidades interessantes, tais como:  

 base de dados de participantes;  

 controle de envio de email para convite e lembrete de participação em pesquisas;  

 estatística básica das respostas, incluindo tempo de resposta e;  

 exportação de dados para softwares de estatísticas em diversos formatos. 

O questionário (vide Apêndice A) foi dividido em duas partes, sendo a primeira 

composta de perguntas para identificação do perfil do usuário e a segunda parte contendo 

perguntas para levantamento da percepção da importância dos quesitos de qualidade e 

desempenho dos serviços.  

Na primeira parte foram formuladas oito questões que possibilitam a segmentação dos 

usuários respondentes e que visam identificar:  

 a área de atuação do usuário na CNEN;  

 o tempo de atuação na CNEN;  

 o vínculo com a CNEN;  

 os serviços de TIC utilizados;  

 o nível de importância dos serviços de TIC para as atividades; 

 o tempo médio diário de uso de recursos de TI;  

 auto avaliação quanto a desenvoltura no uso dos recursos de TIC e,  

 qual a freqüência de utilização do Service Desk. 

Na segunda parte foram formuladas 22 questões, com base no SERVQUAL adaptado 

ao tipo de serviço prestado pelo Service Desk da CNEN. As questões foram agrupadas nas 5 

dimensões do SERVQUAL, a saber: (1) confiabilidade; (2) presteza; (3) garantia; (4) empatia 

e; (5) tangibilidade.   

 

 

                                                           
1 http://www.limeservice.com/en/ 
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O Quadro 3 apresenta a relação de atributos (ou critérios) que compõem a segunda 

parte do questionário e a íntegra do questionário encontra-se no Apêndice A..  

Quadro 3 - Critério de Qualidade para a Análise Importância-Desempenho 

Dim. Item 
Descritivo 

C
o

n
fi

ab
il

id
ad

e C1 Execução do atendimento conforme o que foi solicitado 

C2 Confiabilidade na resolução dos problemas relatados pelos usuários 

C3 Atendimento executado corretamente na primeira vez em que o serviço é prestado 

C4 Conclusão do atendimento dentro do prazo prometido 

C5 Capacidade para manter a disponibilidade dos equipamentos e sistemas 

P
re

st
ez

a
 C6 Provimento de informação sobre o andamento e prazo para conclusão do atendimento 

C7 Pronto atendimento por telefone 

C8 Empenho dos técnicos para auxiliar os usuários 

C9 Disponibilidade dos técnicos para atendimento presencial 

G
ar

an
ti

a 

C10 Técnico que demonstre credibilidade ao executar o atendimento 

C11 Percepção de segurança no uso dos equipamentos e sistemas 

C12 Cordialidade e educação do técnico durante o atendimento 

C13 Demonstração de competência e conhecimento técnico durante o atendimento 

E
m

p
at

ia
 

C14 Atendimento realizado de forma personalizada. 

C15 Atendimento realizado de maneira atenciosa 

C16 Demonstração de interesse em solucionar os problemas dos usuários. 

C17 Compreensão das dificuldades e necessidades dos usuários 

C18 Conveniência do horário de atendimento praticado pelo Service Desk 

T
an

g
ib

il
id

ad
e C19 Abertura de chamados através de contato telefônico 

C20 
Envio de mensagens por e-mail para acompanhamento da execução e avaliação das 

demandas 

C21 Boa aparência e boa apresentação dos ténicos (uniforme, postura, linguajar) 

C22 Informação sobre o Service Desk disponível na Intranet (Manual, Perguntas Frequentes) 

Fonte: Elaboração própria, baseado no IS-SERVQUAL 

Para avaliar a importância foi utilizada uma escala contendo 5 pontos, variando de 1 a 

5 representando os seguintes níveis  (mínima, pouca, moderada, grande e extrema) tendo sido 

inserida a opção para que o usuário assinalasse “Sem opinião” caso o mesmo não tivesse 

opinião formada sobre o quesito. 

 Para avaliar o desempenho foi utilizada uma escala contendo 5 pontos, variando de 1 

a 5 representando os seguintes níveis  (ruim, aceitável, bom, ótimo e excelente), tendo sido 

inserida a opção para que o usuário assinalasse “Sem opinião” caso o mesmo não tivesse 

opinião formada sobre o quesito.  
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A decisão por incluir a opção “Sem opinião” se deu em consonância com a afirmação 

de Freitas e Gonçalves (2005 apud HORA et al ,2010) de que “[...] em pesquisas, muitas vezes, 

os avaliadores não desejam, não sabem ou simplesmente não respondem a alguns itens do 

questionário”. Essa estratégia visou assegurar maior precisão no resultado, permitindo que o 

usuário indeciso assinale uma resposta muito diferente de sua percepção. 

  

3.4. VERIFICAÇÃO DA CONFIABILIDADE DO QUESTIONÁRIO 

 

Segundo Mattiensen (2011), os questionários são reconhecidos como um método 

prático e econômico, com utilização nas mais variadas áreas de pesquisa, em particular, quando 

é identificada a necessidade de investigar comportamentos, atitudes, opiniões e preferências. 

Porém, Mattiensen (2011) ressalta a importância em “avaliar se o instrumento utilizado na 

pesquisa consegue inferir ou medir aquilo a que realmente se propõe, conferindo relevância 

para a pesquisa”. Além disso, destaca que o Coeficiente Alfa de Cronbach (a) é uma medida 

comumente utilizada para testes de confiabilidade possibilitando aferir a consistência interna 

dos questionários. 

A aplicação do coeficiente Alfa de Cronbach no questionário desta pesquisa encontra 

respaldo nas recomendações estabelecidos por Hora et al. (2010), a saber: (1) perguntas  

dividido e agrupadas em dimensões que tratem de um mesmo aspecto; (2) o questionário deve 

ser aplicado a uma amostra significativa e heterogênea, evitando grupos fechados e 

especializados que tendem a ter a mesma opinião em determinados assuntos e, (3) a escala já 

deve estar validada. Exemplificado Hora et al. (2010) citam o modelo SERVQUAL idealizado 

por Parasuraman et. al. (1988) que passou por diversas purificações até se tornar um clássico 

modelo de avaliação de qualidade de serviços.  

Cabe ressaltar que o questionário utilizado neste trabalho foi baseado no modelo 

SERVQUAL adapatado a Sistemas de Informação encontrando consonância exemplo 

apresentado por Hora et al. (2010). 

O questionário objeto desta pesquisa foi submetido ao teste de confiabilidade 

aplicando-se o Coeficiente Alfa de Cronbach que segundo Hora et al. (2010) este coeficiente 

mede a relação entre as respostas estabelecendo uma relação média entre as perguntas 
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utilizando a variância dos itens individuais e a variância da soma dos itens de cada availador 

através fórmula estabelecida por Lee J. Cronbach (1951) transcrita a seguir.   

 

(1)  

Nesta equação, k é a quantidade de itens do questionário,  Si
2 é a variância do item i 

e St
2 é a variância total do questionário. 

De acordo com Freitas e Gonçalves (2005 apud HORA et al ,2010) 

“[...] em pesquisas, muitas vezes, os avaliadores não desejam, não sabem ou simplesmente não 

respondem a alguns itens do questionário”.  A aplicação do questionário piloto desta pesquisa 

detectou essa possibilidade e foi criada a opção de assinalar como “Sem opinião” o 

levantamento da percepção, tanto para importância, como para desempenho, em cada critério 

de qualidade a ser medido. 

Para equacionar esse tipo de problema, Freitas e Gonçalves (2012) esclarecem que 

podem ser adotados os seguintes procedimentos: 

“[...] substituir as respostas em branco pelo valor zero; ignorar todas as demais 

respostas do avaliador, eliminando-o da análise; substituir as respostas em 

branco por um valor aleatório da escala de julgamento; ou, substituir as 

respostas em branco pela média dos valores respondidos no item.” (FREITAS 

e GONÇALVES, 2005 apud HORA et al, 2010). 
 

Partindo da solução proposta por Freitas e Gonçalves, Hora et al. (2010) consideram 

os seguinte critérios para descarte de perguntas sem respostas: 

 

i) se o número de questões respondidas por um avaliador for menor que 

50%, todas as suas avaliações são eliminadas do cálculo;  

ii) se o número de questões respondidas por um avaliador for superior a 

50%, seu julgamento em branco em um determinado item é substituído pela 

média dos valores dos outros avaliadores para o mesmo item.  
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Ainda, segundo Hora et AL (2010): 

“Esta forma de substituição, diversa da sugerida por Freitas & Gonçalves 

(2005), é preferível pois não altera as variâncias de cada item e contribui 

proporcionalmente à variância total do questionário. Esta medida assegura que 

os julgamentos de um determinado avaliador não sejam descartados 

indevidamente e que seu aproveitamento não seja prejudicial para a estimativa 

da confiabilidade.” (HORA et al ,2010) 
 

 

Considerando que a parte do questionário da Análise Importância-Desempenho é 

composta por 22 questões e considerando que foram utilizadas duas escalas, sendo uma para 

importância e outra para desempenho e, analisando o Quadro 3 com o resumo das respostas 

“Sem opinião” temos que 21 respondentes, representando 16,15% do total de respondentes 

optaram por não manifestar sua opinião em algumas questões, ocorrendo maior incidência na 

área finalística, tanto no geral como quando comparando-se com os respondentes da mesma 

área.  A dimensão Tangibilidade com 23 respostas e a dimensão Confiabilidade com 17 foram 

as que mais deixaram os usuários em dúvidas. Cabe ressaltar que o questionário IPA continha 

22 questões com duas escalas, cada uma com 5 opções,  e considerando 130 respondentes tem-

se um total de 5720 repostas e apenas 51 respostas foram assinaladas como “Sem opinião”.  

 

Quadro 3 - Análise de respostas “Sem opinião” no questionário IPA 

Área 

Quantidade 

de usuários 

que 

assinalaram 

respostas 

“Sem 

opinião” 

Percentual 

em relação 

ao total de 

respondentes  

Percentual 

em relação  

ao total de 

respondentes 

por área 

Dimensões 

Total de 

Respostas 

"Sem 

Opinião" 

C
o
n
fi

ab
il

ia
d
e 

P
re

st
ez

a 

G
ra

ra
n
ti

a 

E
m

p
at

ia
 

T
an

g
ib

il
id

ad
e 

Finalística 11 8,46% 27,50% 10 4 0 2 13 29 

Meio 8 6,15% 11,76% 5 0 3 2 9 19 

Presidência 2 1,54% 9,09% 2 0 0 0 1 3 

Total  21 16,15% Total 17 4 3 4 23 51 

Fonte: Elaboração própria 
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Entendendo que a média dos valores dos demais avaliadores pode ser utilizada para 

substituir as respostas “Sem opinião”, sem comprometer o resultado final da análise, um 

cuidado especial foi tomado ao se considerar a média dos demais avaliadores dentro do próprio 

grupo de área de atuação na CNEN (finalística, meio e presidência), como forma de não 

comprometer a avaliação da possível diferença de percepção de importância e desempenho dos 

serviços de TI entre essas áreas. A tabela 2 apresenta um resumo do resultado final da 

verificação de confiabilidade, contendo a situação anterior e posterior ao ajuste. 

 

Tabela 2 - Resultado dos ajustes para respostas “sem opinião” 

Dimensão 

alfa 
antes do ajuste 

alfa  
após o ajuste 

Importância Desempenho Importância Desempenho 

Confiabilidade 0,9344 0,9588 0,9214 0,9316 

Presteza 0,8999 0,9078 0,8867 0,9124 

Garantia 0,8855 0,9118 0,8735 0,9124 

Empatia 0,9232 0,9103 0,9251 0,9137 

Tangibilidade 0,8270 0,8397 0,7656 0,8258 

      Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Tabela 3 apresenta o resultado dos testes de verificação de confiabilidade do 

questionário e o Grau de Importância Médio (GI ) e o Grau de Desempenho Médio (GD ) obtidos 

a partir das avaliações dos usuários acerca da percepção de importância e desempenho dos 

quesitos de qualidade formulados, além de apresentar os valores de a para cada item e para 

cada dimensão da qualidade estudada.   

Percebe-se que todas as dimensões apresentam valor aceitável de confiabilidade, 

ficando na faixa de 0,9 e 0,8 sendo a mais baixa (0,7) ocorrendo na dimensão tangibilidade. 

Uma avaliação mais aprofundada é possível ao se analisar os valores de a quando o item foi 

excluído do questionário.  
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Tabela 3 - Resultado da verificação de confiabilidade do questionário 

 DIMENSÕES IMPORTÂNCIA   DESEMPENHO  

Dim Item Descritivo GI a  
a se o item 
 for excluido 

  GD a  
a se o item 
 for excluido 

C
o

n
fi
a

b
ili

d
a

d
e
 

C1 CF_ExecConfSol 4,338 

0,9214 

0,9084   3,4882 

0,9316 

0,9128 

C2 CF_ConfResProb 4,316 0,8959  3,4075 0,8959 

C3 CF_AtendCorrPri 4,156 0,9084  3,3283 0,9102 

C4 CF_ConcPraz 4,193 0,8971  3,3584 0,9218 

C5 CF_CapMantDisp 4,305 0,9074   3,3656 0,9262 

P
re

s
te

z
a
 

C6 PR_ProvInfConc 4,023 

0,8867 

0,8854   3,3477 

0,9124 

0,8854 

C7 PR_ProntAtendTel 4,241 0,8823  3,3385 0,8901 

C8 PR_EmpAuxUsu 4,264 0,8329  3,7154 0,8889 

C9 PR_DispTecPres 3,994 0,8546   3,1154 0,8814 

G
a

ra
n

ti
a
 

C10 GR_TecDemCredib 4,277 

0,8735 

0,8274   3,4615 

0,9102 

0,8619 

C11 GR_PercSegRec 4,248 0,8274  3,5191 0,8799 

C12 GR_CordEducTec 4,469 0,8803  4,2010 0,9196 

C13 GR_DemCompTec 4,362 0,8058   3,5385 0,8664 

E
m

p
a

ti
a
 

C14 EP_AtendPerson 4,015 

0,9251 

0,9074   3,5077 

0,9137 

0,8849 

C15 EP_AtendATenc 4,285 0,9023  3,8769 0,8884 

C16 EP_DemIntSoluc 4,354 0,9001  3,7590 0,8881 

C17 EP_CompDificNec 4,331 0,9020  3,4335 0,8907 

C18 EP_ConvHorAtend 4,093 0,9283   3,3881 0,9195 

T
a

n
g

ib
ili

d
a
d

e
 C19 TG_AbertChamTel 3,992 

0,7656 

0,7217   3,4154 

0,8258 

0,7763 

C20 TG_CanalContEmail 3,835 0,7105  3,8769 0,7420 

C21 TG_BoaAparTec 4,118 0,7261  3,9146 0,7941 

C22 TG_InfDispSD 3,862 0,6780   3,0239 0,8034 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Observou-se que em quase todos os itens ocorreu uma ligeira diminuição do valor a, 

o que significa que estes itens apresentam relevância em relação ao questionário como um todo. 

Destaque para a dimensão tangibilidade que apresentou o menor nível de confiabilidade sendo 

que os critérios dessa dimensão apresentaram as maiores reduções. 
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4. ESTUDO DE CASO 

 

Neste capítulo será contextualizada a instituição alvo do estudo de caso com ênfase na 

a área de Tecnologia da Informação e Comunicação e será apresentada a estrutura existente 

para atendimento ao usuário de serviços de TIC da Sede da CNEN. 

 

4.1. A COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 

 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN é uma autarquia federal criada pela 

Lei n°4.118, de 27 de agosto de 1962, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, e suas atribuições estão definidas nas Leis n° 6.189, de 16 de dezembro de 1974 e n° 

7.781, de 27 de junho de 1989, e no Anexo I do Decreto n° 5.667, de 10 de janeiro de 2006, 

tendo seguintes finalidades institucionais: (1) colaborar na formulação da Política Nacional de 

Energia Nuclear; (2) executar ações de pesquisa, desenvolvimento, promoção e prestação de 

serviços na área de tecnologia nuclear e suas aplicações para fins pacíficos conforme disposto 

na Lei nº 7.781, de 27 e junho de 1989; e (3) regular, licenciar, autorizar, controlar e fiscalizar 

essa utilização.  (CNEN, 2013). 

A CNEN, enquanto órgão superior de planejamento, orientação, supervisão e 

fiscalização, estabelece normas e regulamentos na área de radioproteção e fiscaliza, licencia e 

controla a atividade nuclear no Brasil e desenvolve ainda pesquisas na utilização de técnicas 

nucleares em benefício da sociedade.  A CNEN tem como missão garantir o uso seguro e 

pacífico da energia nuclear, desenvolver e disponibilizar tecnologias nuclear e correlatas, 

visando o bem estar da população, o que traduz sua a preocupação com a segurança e o 

desenvolvimento do setor, orientando sua atuação pelas expectativas da sociedade, beneficiária 

dos serviços e produtos (CNEN, 2013).  

A CNEN conta com 14 unidades, localizadas em nove estados brasileiros, além de 

deter o controle acionário das duas indústrias do setor: Indústrias Nucleares do Brasil S/A – 

INB, que atua no ciclo do combustível nuclear, e Nuclebrás Equipamentos Pesados S/A – 

NUCLEP, que atua na área de caldeiraria pesada para usinas nucleares ou unidades 

convencionais. (CNEN, 2011) 
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O Quadro 4 apresenta a relação de unidades organizacionais da CNEN e sua respectiva 

localização (cidade/estado), assim como o quantitativo de servidores em cada unidade. 

 

Quadro 4 - Unidades organizacionais da CNEN 

Unidade Designação Cidade e UF Servidores 

SEDE Unidade Central Rio de Janeiro (RJ). 385 

CDTN 
Centro de Desenvolvimento da Tecnologia 

Nuclear  

Belo Horizonte 

(MG) 
364 

CRCN-CO 
Centro Regional de Ciências Nucleares do 

Centro-Oeste  
Goiânia (GO) 32 

CRCN-NE  
Centro Regional de Ciências Nucleares do 

Nordeste 
Recife (PE) 58 

DIANG  Distrito de Angra dos Reis Rio de Janeiro (RJ) 8 

DICAE Distrito de Caetité Caetité (BA) 2 

DIFOR  Distrito de Fortaleza Fortaleza (CE) 17 

ESPOA  Escritório de Porto Alegre Porto Alegre (RS) 1 

ESRES  Escritório de Resende Rio de Janeiro (RJ) 2 

ESBRA Escritório de Brasília Brasília (DF) 15 

IEN Instituto de Engenharia Nuclear Rio de Janeiro (RJ) 261 

IPEN 
Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares 
São Paulo (SP) 961 

IRD Instituto de Radioproteção e Dosimetria Rio de Janeiro (RJ) 268 

LAPOC Laboratório de Poços de Caldas 
Poços de Caldas 

(MG) 
60 

Fonte: CNEN, 2011 – Relatório de Gestão 2003-2010 

 

O Planejamento Institucional da CNEN para o quadriênio 2012-1015 está baseado no 

Plano Plurianual (PPA) para o período de 2012 à 2015, que é o instrumento que  estabelece 

objetivos e metas da Administração Pública Federal. No PPA 2012-2015 foram criados 60 

Programas Temáticos e dentre eles o programa denominado Política Nuclear, o que demonstra 

a importância deste setor para o Governo Federal (CNEN, 2011).  
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O Programa Nucelar Brasileiro engloba atividades que integram os seguintes 

Programas Temáticos: (1) Energia Elétrica; (2) Defesa Nacional e; (3) Política Nuclear. As 

ações voltadas para produção de energia elétrica a partir de energia nuclear são conduzidas pela 

empresa estatal Eletrobrás Eletronuclear e estão inseridas no Programa de Energia Elétrica. As 

ações de propulsão nuclear são conduzidas pela Marinha do Brasil e estão inseridas no 

Programa de Defesa Nacional. As ações do Programa de Política Nuclear são conduzidas pela 

CNEN e por sua controlada, a empresa estatal INB – Indústrias Nucleares do Brasil. As ações 

finalísticas da CNEN e INB contemplam: (1) Pesquisa e Desenvolvimento & Inovação e 

Aplicações da energia nuclear; (2) Gestão de Combustíveis usados e Rejeitos radiativos; (4) 

Ação Regulatória do setor nuclear; (5) Gestão do Ciclo de Combustível Nuclear e; (6) Formação 

de Recursos Humanos nas ciências nucleares. A Figura 6 apresenta o diagrama que representa 

a distribuição e responsabilidades no Programa Nucelar Brasileiro (CNEN, 2011). 

           Figura 6 - Atividades do Programa Nuclear Brasileiro 

 

Fonte: Planejamento Institucional CNEN (2012-2015) 
  

 

Em função da diversidade de atuação da CNEN, os objetivos estratégicos também são 

bastante diversificados. A Figura 7 apresenta os objetivos do Programa Temático Política 

Nuclear do PPA 2012-2015, agrupados por instituição/órgão responsável. 
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           Figura 7 - Objetivos do Programa Temático Política Nuclear 

  

             Fonte: Planejamento Institucional CNEN (2012-2015) 

4.1.1. Estrutura Organizacional da CNEN 

 

Administrativamente, a CNEN é composta por um órgão colegiado – Comissão 

Deliberativa – e por órgãos executivos, – Presidência e três Diretorias, a saber:  (1) Diretoria 

de Gestão Institucional - DGI; (2) Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento - DPD e; (3) 

Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear (DRS). A Presidência conta com os seguintes 

órgãos de assistência direta:  (1) Assessoria; (2) Gabinete; (3) Coordenação de Comunicação 

Social; (4) Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação e; (5) Coordenação Geral de 
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Assuntos Internacionais. Ligado à presidência encontram-se ainda a Procuradoria Federal na 

CNEN (setor subordinado à Advocacia Geral da União – AGU) e a Auditoria Interna. 

Compondo ainda a estrutura da CNEN existem as Unidades de Pesquisa, vinculadas 

diretamente à Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento (CNEN, 2011).  A Figura 8 apresenta 

o organograma da CNEN. 

 

Figura 8 - Organograma da CNEN 

 

Fonte: Página da CNEN na Internet http://www.cnen.gov.br/acnen/inf-institucional.asp 
 

A Diretoria Pesquisa e Desenvolvimento - DPD é responsável pela gestão e execução 

de atividades de pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico na CNEN, sendo também 

responsável pela produção de radioisótopos e radiofármacos, pelo gerenciamento de rejeitos e 

pela formação especializada em ciência e tecnologia na área nuclear. A chefia da DPD está 

http://www.cnen.gov.br/acnen/inf-institucional.asp


57 

situada na Sede da CNEN, no Rio de Janeiro, onde estão localizados cerca de 10 servidores. 

(CNEN, 2011) 

À Diretoria de Radioproteção e Segurança Nuclear - DRS compete a regulação, o 

licenciamento e a fiscalização de todas as atividades que envolvam radiações ionizantes no País, 

incluindo as instalações, os procedimentos, os materiais, os equipamentos e o pessoal 

relacionado com essas atividades. A DRS conta com escritórios de inspeção residente nas usinas 

nucleares em Angra dos Reis e escritórios em Resende-RJ, para fiscalizar as instalações da 

Fábrica de Combustíveis Nucleares da INB, e escritório em Caetité-BA, para fiscalizar as 

instalações da mina de urânio explorada pela INB, além de um escritório em Fortaleza-CE. 

(CNEN, 2011) 

  Figura 9 - Organograma da Diretoria de Gestão Institucional da CNEN 

  
  Fonte: CNEN-Relatório de Gestão 2003-2010 

 

À Diretoria de Gestão Institucional - DGI cabe assegurar o suporte logístico necessário 

à consecução dos objetivos da CNEN quanto à pesquisa científica, o desenvolvimento 

tecnológico e a segurança nuclear e radiológica. Compete à DGI planejar, coordenar e 
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supervisionar as atividades relativas à: (1) Gestão de Pessoas; (2) Tecnologia de Informação e 

Comunicação e Informação Técnico-Científica; (3) suprimentos e contratos; (4) execução 

financeira e contratos; (5) administração financeira e contábil e; (6) correição. (CNEN, 2011) 

4.2. A ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

CNEN 

 

A CNEN faz uso intensivo de Tecnologia da Informação e Comunicação na execução 

de seus processos e atividades, sejam elas para atender as atividades finalísticas, meio ou dos 

órgãos da presidência.  A área de TIC da CNEN está sob responsabilidade de um órgão 

específico, a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação – CGTI, localizada na Sede da 

CNEN, e subordinada à Diretoria de Gestão Institucional – DGI.  

Existem áreas de TIC em cada uma das Unidades de Pesquisa da CNEN, estabelecidas 

como órgãos internos (Serviços de TIC) das suas respectivas Unidades, estando estes Serviços 

de TIC subordinadas às áreas administrativas locais ou subordinadas diretamente à Diretoria da 

Unidade a qual pertencem.  

Na Unidade Sede estão localizadas a Presidência e seus órgãos além das Diretorias 

DPD e DRS, assim como a própria CGTI. Dessa forma, conforme indicado na Figura 10, temos 

que: (1) a Presidência e demais órgãos como o Gabinete, a Auditoria Interna; a Procuradoria 

Federal, Assuntos Internacionais, Planejamento e Avaliação e Comunicação Social são 

atendidos pela área de TIC da Sede; (2) a DRS e toda a sua estrutura organizacional, incluindo 

seus escritórios e distritos (ESAR, ESBRA, ESPOA, ESRES, DIFOR, DICAE) são atendidos 

pela área de TIC da Sede; (3) a DPD é atendida pela área de TIC da Sede e suas Unidades 

Técnico-Científicas (UTCs) são atendidas pelas áreas de TIC da própria unidade e, (4) estão os 

Serviços de TIC cujo órgão de TIC não está formalizado na estrutura organizacional da CNEN.  

O organograma simplificado destacando a inserção das áreas de TIC na estrutura 

organizacional da CNEN é apresentado na Figura 10, cabendo observar que as demandas tanto 

por soluções de software como de suporte e apoio aos usuários dos órgãos da presidência, da 

DRS e da DPD são atendidas pela CGTI. 
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         Figura 10 - Organograma destacando a área de TIC da CNEN 

 

          Fonte: PETI CNEN 2013-2016 

 

Em fevereiro de 2013 foi publicado o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação 

para o quadriênio 2013-2016 intitulado “PETI CNEN 2013-2016”, que traz como proposta “[...] 

adequar os processos de Governança de TIC na CNEN [...] como também promover a qualidade 

das soluções/serviços em TIC em apoio à melhoria do atendimento às demandas da sociedade.” 

(CNEN, 2013 PETI, p. 4) 

A elaboração do PETI CNEN 2013-2016 foi conduzida pela Coordenação Geral de TI, 

com apoio da Coordenação Geral de Planejamento e Avaliação (órgão de assistência direta ao 

Presidente da CNEN) e com participação dos Serviços de TIC das Unidades de Pesquisa da 

CNEN, que no contexto do PETI passaram a ser referenciadas como Unidades Técnico-

Científicas. 
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 A competência da CGTI e dos Serviços de TIC das UTCs encontra-se descrita de 

forma resumida no PETI CNEN 2013-2016: 

“Compete à CGTI estabelecer normas, diretrizes e coordenar ações 

corporativas referentes aos serviços de TIC para todas as Unidades Técnico-

Científicas da CNEN. Compete também à CGTI, bem como para todas as 

áreas de TIC da CNEN, executar as atividades de suporte e manutenção da 

infraestrutura de TIC, além do desenvolvimento/manutenção de sistemas, 

avaliação e fornecimento de soluções locais e gerenciamento de contratos de 

terceirização de serviços de TIC, para atender a Unidade a que está 

subordinada.” (CNEN, 2013 PETI, p. 13) 

O Planejamento Estratégico de TI – PETI CNEN 2013-2016 estabelece o Referencial 

Estratégico da área de TIC da CNEN composto por seus Elementos Estratégicos e pelo Plano 

de Metas que foram construídos a partir da análise do PDTI anterior e da análise dos ambientes 

internos e externos.  

Entendendo a necessidade de trazer os elementos que compõem o Referencial 

Estratégico de TIC (Missão; Visão 2016; Valores, Diretrizes e Objetivos Estratégicos) para o 

contexto deste trabalho, apresenta-se no Quadro 5 a transcrição dos referidos elementos 

estratégicos. 

Quadro 5 - Elementos Estratégicos de TIC da CNEN 

Elementos Estratégicos de TIC da CNEN (Missão – Visão e Valores) 

Missão da TIC  
Prover e integrar soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, com 

foco em inovação. 

Visão da TIC 

2016 

Ser reconhecida como parceira estratégica com excelência nas práticas de 

governança em TIC, geradoras de qualidade, confiabilidade e agilidade 

Valores da TIC 

Excelência Técnica; Profissionalismo; Compromisso com a ética; Atitude 

colaborativa; Respeito às diferenças; receptividade a mudanças e, Criatividade 

e Inovação 

 

Fonte: PETI CNEN 2013-2016 

 

Ainda no contexto do referencial estratégico de TIC da CNEN, o Quadro 6 apresenta 

as Diretrizes e Objetivos Estratégicos que foram formulados observando-se os seguintes 
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princípios: (P1) alinhamento institucional; (P2) segurança da informação; (P3) gestão 

orçamentária/financeira; (P4) formação de gestores; (P5) adoção de processos de gestão; (P6) 

conformidade nas contratações, (P7) racionalização dos recursos; (P8) padronização integração 

e normatização e (P9) desenvolvimento de pessoas e sinergia entre Unidades da CNEN).  

 Quadro 6 - Diretrizes e Objetivos Estratégicos TIC da CNEN 

Diretriz Objetivo Estratégico de TIC 

D01 - Garantir o 

alinhamento da TIC aos 

objetivos institucionais 

Consolidar a Governança de TIC 

Promover o desenvolvimento de pessoas em Gestão de 

TIC 

Promover a Segurança da Informação e Comunicações 

D02 - Promover a 

implantação de soluções em 

TIC com qualidade e 

agilidade 

Aumentar o uso de Soluções Corporativas 

Adotar Processo de Software (PSW) no desenvolvimento 

de sistemas 

Intensificar a prática de Gerenciamento de Projetos (GP) 

de TIC 

D03 - Promover a melhoria 

contínua e a disponibilidade 

das soluções em TIC 

Manter adequada a Infraestrutura de TIC 

Investir na Sustentação das Soluções em TIC com foco na 

melhoria contínua 

  Fonte: PETI CNEN 2013-2016 

 

4.2.1. Organização da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação - CGTI 

 

Atualmente a área de TIC da CNEN oferta uma grande diversidade de serviços aos 

seus usuários, passando por (1) identificação e proposição de soluções de software, (2) suporte 

e gerenciamento de projetos de TIC e projetos das áreas de negócio; (3) serviços de 

infraestrutura de rede de computadores; (4) suporte e apoio no uso de recursos de TIC por 

usuários finais.  

Para o exercício de suas atividades a Coordenação Geral de Tecnologia da Informação 

dispõe de estrutura organizacional composta por quatro órgãos (três Divisões e um Serviço) 

sendo que uma Divisão atua na área de Informações Tecnico-Científicas e as outras duas atuam 

especifcamente na área de TIC. A Divisão de Soluções em Sistemas de Informação – DISOL, 

é responsável por mapear processos de negócio, planejar, implantar e manter soluções baseadas 
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em sistemas de informação, em gerenciamento eletrônico de documentos e controle de fluxo de 

trabalho e a Divisão de Gestão da Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação 

– DIGIT, é responsável por planejar, implantar e manter a infraestrutura de TIC e ambas atuam 

de forma corporativa, no âmbito da CNEN e especificamente para a sua Unidade Sede. O 

Serviço de Tecnologia da Informação – SETIN é subordinado à DIGIT, sendo responsável pelo 

suporte e atendimento aos usuários da Sede, e Unidades descentralizadas subordinadas à 

Diretoria de Radio Proteção e Desenvolvimento. (CNEN, 2013 PETI, p. 17) 

4.3. CONTRATOS DE HELP DESK E SERVICE DESK DE TIC NA CNEN 

O objetivo deste tópico é descrever as mudanças na forma de contratação de serviços 

terceirizados para suporte e apoio aos usuários de TIC conduzidas pela CNEN, instituição alvo 

deste estudo de caso. Inicialmente, será apresentada a contextualização do modelo anterior de 

contratação, constituído sob a forma de um Help Desk e em seguida será descrito o modelo de 

contratação que se encontrava em vigência no período de realização dessa pesquisa, constituído 

sob a forma de um Service Desk. 

4.3.1. Help Desk 

No período compreendido entre agosto de 2008 e julho de 2010 a CNEN manteve um 

contrato de prestação de serviços de Help Desk cujo objeto consistia em prestação de serviços 

de suporte e apoio aos usuários de TI, manutenção corretiva de equipamentos de TI com 

fornecimento de peças e manutenção em cabeamento de rede de computadores no âmbito de 

suas unidades Sede, IEN e IRD, localizadas no Rio de Janeiro.  

O modelo de contratação do Help Desk se mostrou deficiente em alguns pontos, 

principalmente na forma de registro de demandas e na forma de intervenção dos técnicos 

terceirizados, uma vez que o sistema de registro de demandas desenvolvido internamente pela 

CNEN não oferecia recursos suficientes para uma boa gestão do contrato. Deficiências na 

mensuração do tempo de atendimento e no Acordo de Nível de Serviço, que era de até 1h30 

para início de atendimento e 48 horas para solução, não atendiam as exigências dos usuários e 

também se constituíam em problema para a gerência. Outro aspecto relevante é que a forma de 

prestação de serviços se baseava na alocação de postos de trabalho, no formato Help Desk, 

modelo no qual os usuários registravam suas demandas em um sistema web disponibilizado na 

Intranet da CNEN e aguardavam a intervenção do técnico de forma presencial. Em alguns casos, 
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o atendimento se dava de forma remota, o que melhorava um pouco o tempo de resposta aos 

usuários. Os principais problemas de gestão enfrentados com este modelo de contratação eram: 

 Falta de um controle centralizado para os chamados de serviços dentro da área 

de TIC com identificação por área, setor e prioridade; 

 Falta de um ponto único de contato com a TIC; 

 Falta de acompanhamento através de indicadores de desempenho nos serviços; 

 Ausência de Indicadores de Satisfação do usuário para com os serviços de 

suporte disponibilizados pela TIC; 

 Inexistência de uma base de conhecimento que permitisse à Instituição saber 

exatamente quais eram as demandas e como as mesmas eram solucionadas 

diariamente. 

Em função dos problemas enfrentados com o contrato do Help Desk e das mudanças 

significativas introduzidas em 2010 com a publicação das Instruções Normativas da Secretaria 

de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento (SLTI/MP), IN-

02/2008 e IN-04/2009, foi iniciado o processo para uma nova contratação que estivesse em 

conformidade com as novas regulamentações e, ainda, alinhada aos novos modelos de 

gerenciamento de serviços de TIC. Dessa forma, seria possível dar início a implantação de 

modelo de prestação de serviços de suporte em TIC pautado nas propostas de melhores práticas 

da ITIL, conforme previsto no PDTI CNEN 2010-1011. 

Na ITIL V3, o livro intitulado “Operação do Serviço” aborda os processos para 

entrega de nível de serviço aos usuários e clientes, comportando as funções de operação e 

gerenciamento de TI, de gerenciamento de aplicações, e de gerenciamento técnico. Comporta 

ainda os processos de requisição de demandas, de gerenciamento de eventos, de problemas e 

de incidentes. Ainda dentro do escopo de operações encontra-se a função Service Desk, que é 

uma unidade funcional responsável por interagir com diversos processos e outras unidades 

funcionais, atuando como ponto único de contato com os usuários e clientes de TI. É durante 

este estágio do ciclo de vida que os serviços de TI agregam valor ao negócio, sendo esta uma 

das principais responsabilidades dos profissionais alocados nas operações dos serviços de TI.  
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4.3.2. Service Desk   

Em face dos problemas identificados constatou-se a necessidade de implantação de 

uma Central de Serviços (Service Desk) para atendimento e suporte técnico especializado aos 

usuários dos serviços de TIC. O Service Desk, uma evolução do Help Desk, possui maior 

abrangência e qualidade. O objetivo do Service Desk é prover aos usuários de TIC um Ponto 

Único de Contato (PUC) ou Single Point of Contact (SPOC), vital para uma comunicação 

efetiva entre os usuários e as equipes de TIC. A missão principal do Service Desk é o 

restabelecimento da operação normal dos serviços dos usuários, o mais rápido possível, 

minimizando o impacto nos negócios causados por falhas de TI. (TSO,2011- ITIL SERVICE 

STRATEGY, p22) 

O planejamento para a contratação do Service Desk da CNEN se deu conforme 

previsto na IN04/2009-SLTI/MP e o Processo CNEN N.º 01341-001208/2010-28 registra todos 

os artefatos produzidos e todos os passos seguidos para efetivação da contratação. Para 

elaboração do artefato “Análise de viabilidade” foi feita uma pesquisa em busca de soluções e 

contratações similares feitas por outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (Edital de PE N.o 14/2009), Tribunal 

Superior do Trabalho – TST (Edital de PE N.º 027/2009, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq (Edital de PE N.º 063/2009) e pelo 

Ministério da Educação – MEC (Edital de PE para Registro de Preços N.º 052/2009).  

Tendo a equipe de planejamento da contratação em curso pela CNEN concluído e 

demonstrado a vantagem da contratação nos moldes praticados pelo Ministério da Educação – 

MEC, os procedimentos para contratação por adesão a Ata de Registro de Preços do MEC 

52/2009 foram ultimados e em outubro de 2010 foi iniciada a prestação a prestação dos serviços. 

Ressalta-se que o MEC desenvolveu um Sistema Estruturante, o Sistema Integrado de 

Monitoramento Execução e Controle – SIMEC e, como este sistema contém um módulo 

específico para gerenciar demandas de atendimento de serviços do Service Desk, a CNEN 

solicitou o direito de uso do SIMEC e vem utilizando o Módulo de Demandas para gerenciar o 

serviço e o contrato de Service Desk em vigência. Após adaptações e ajustes necessários no 

Módulo de Demandas para adequá-lo às especificidades da CNEN, o Service Desk entrou em 

funcionamento no início de janeiro de 2011.  
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O modelo de execução passou a ser baseado no conceito de delegação de 

responsabilidade, no qual a contratante fica responsável pela gestão do contrato e pelo ateste da 

aderência aos padrões de desempenho e qualidade exigidos nos serviços entregues e a 

prestadora do serviço atua como responsável pela execução e operação dos serviços e gestão 

dos seus recursos humanos. 

A forma de remuneração da execução contratual passou ser feita com base nos 

resultados alcançados através do estabelecimento de Acordo de Nível de Serviço (ANS). 

Quanto à metodologia, o serviço contempla a gerência do Service Desk, a gestão de incidentes 

e a gestão de problemas, conforme função e disciplina da ITIL. Quanto à forma de gestão, o 

serviço prestado passou a se basear na abertura de chamados técnicos (demandas) para serem 

atendidos pelo Service Desk. A demanda é classificada em um dos eventos relacionados em um 

Catálogo de Serviço no qual se encontra descrito para cada evento a classificação por tipo de 

atendimento, grau de dificuldade, nível de prioridade e tempo de resolução, bem como a 

pontuação unitária, tendo sido estabelecida a estimativa mensal de pontos com base no histórico 

de atendimentos realizados nos 12 meses que antecederam a contratação (período entre 

julho/2012 e junho/2013). 

A contratação englobou a prestação de serviços de atendimento de 1.º, 2.º e 3.º níveis 

compreendendo suporte técnico em atendimento remoto e presencial, configuração de estações 

de trabalho e reparos em equipamentos de TI, e operação do Módulo de Demandas para gestão 

de central de atendimentos, disponibilizado pela própria CNEN. 

A remuneração dos serviços é efetivada mediante o volume mensal de atendimentos 

realizados e aferidos por sistema de gestão de central de atendimentos. Foi estabelecida uma 

pontuação para cada evento determinada através da seguinte fórmula: (Tipo de Atendimento x 

Grau de Dificuldade x Prioridade). O valor de cada atendimento é obtido pelo produto da 

quantidade de pontos vinculada ao evento pelo valor em reais fixado para o Ponto de 

Atendimento.  

O estabelecimento de um catálogo de serviços, no qual estão relacionados os eventos 

classificados por tipo de atendimento, grau de dificuldade, nível de prioridade e tempo de 

resolução, bem como a pontuação unitária, possibilita a estimativa mensal de pontos. Nesse 

tipo de contratação, a remuneração se dá por unidade quantitativa de serviço prestado e em face 

de resultados esperados, evitando-se a mera alocação de mão-de-obra. A partir do Catálogo de 
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Serviços Padronizados do Service Desk é possível relacionar os eventos de chamados técnicos 

nas seguintes categorias: (1) Atendimento Geral; (2) Sistemas e Softwares; (3) Hardware; (4) 

Serviços e (5) Videoconferência/Webconferência.  

Diferentemente do processo praticado na contratação anterior, o processo planejado 

para o novo modelo estabeleceu um fluxo de procedimentos conforme Figura 11 – Fluxo do 

Macro Processo do Service Desk. 

Figura 11 - Fluxo do Macro Processo do Service Desk. 

 
Fonte: CNEN - Documento de Análise de Viabilidade da Contratação 

                           (Baseado no Edital 52/2009 do Min. da Educação) 

Para controlar a qualidade e efetividade do Service Desk foram estabelecidas regras, 

critérios e metas para os serviços prestados, por meio da definição de pontuação para cada tipo 

de evento, garantindo transparência no relacionamento entre o cliente e o prestador dos 

serviços. Cada demanda (incidente/problema/consulta) registrada tem uma prioridade que 
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define a ordem de tratamento dos chamados, bem como outras questões relativas ao 

atendimento do mesmo, como o tempo de resolução.  

Os serviços são mensurados a partir da pontuação alcançada pela prestadora do 

serviço, ou seja, pela soma de todas as demandas atendidas e que receberam suas devidas 

pontuações. O Catálogo de Serviços é o instrumento de verificação do cumprimento dos 

requisitos de tempo, pré-estabelecidos, para a resolução de cada tipo de evento.  

O controle de pontuação é acompanhado pela prestadora do serviço e pela CNEN 

através do Módulo de Demandas, que constitui uma ferramenta de software para gerência do 

ciclo de vida das demandas, desde sua fase de abertura, passando por registros de intervenções, 

pausas, fechamento por parte do técnico e validação pelo gestor do contrato, por parte da 

CNEN. 

Para prestar os serviços a empresa contratada estabeleceu uma estrutura de gerência e 

execução composta por 1 gerente de Service Desk, 1 analista de suporte, 2 supervisores, 4 

técnicos de 1.º nível para atendimento remoto e 8 técnicos de 2.º nível para atendimento 

presencial. A figura 12 apresenta o organograma dessa estrutura. 

Figura 12 - Estrutura de Gerência do Service Desk 

 

Fonte: Elaboração própria 

O Quadro 7 apresenta a definição de área de atuação e responsabilidades dos atores 

envolvidos no processo, ou seja, os usuários e servidores da CNEN envolvidos na gestão do 

processo/contrato, os profissionais terceirizados que operam o Service Desk, assim como os 

fornecedores que prestam serviço através de contratos de garantia.  
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Quadro 7 – Atores do Processo de Atendimento 

Ator Atuação/Responsabilidade 

Usuário 
Servidor ou colaborador da CNEN que utiliza recursos de TIC 

para execução de suas atividades 

Gestor do Contrato 
Servidor da CNEN que gerencia a execução contratual sendo o 

responsável por validar as demandas.. 

Primeiro Nível 

Técnico do Service Desk que tem a função de registrar as 

solicitações, atender chamados por telefone para resolver, 

incidentes de configuração de hardwares e softwares remotamente 

Segundo Nível 

Técnico do Service Desk tem a função de resolver todos os 

chamados que não foram resolvidos no 1º nível de atendimento e 

atender a requisições de serviços presenciais 

Terceiro Nível 

Técnico do Service Desk destacado para a resolução de problemas 

ainda desconhecidos, possui  capacidade técnica e 

comportamental para interação com outros setores da área de TI  

Fornecedor 
Fornecedor externo de equipamentos e outros recursos de TIC, 

normalmente ligados à contratos de garantia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

A título de explicitação, o volume de atendimentos realizados dos Service Desk, o 

apresenta o levantamento referente a um período de 12 meses, coletados de  fevereiro de 

2012 à janeiro de 2013. 

Quadro 8 - Estatísticas de Volume de Chamados, Demandas e Serviços 

Unidade 

Total de 

Chamados 

(12 meses) 

Média de 

Chamados 

(por mês) 

Total de 

Demandas 

(12 meses) 

Média de 

Demandas 

(por mês) 

Total de 

Serviços  

(12 meses) 

Média de 

Serviços  

(por mês) 

IRD 1.706 143 2.873 240 5.284 441 

SEDE 5.723 477 8.986 749 14.863 1.239 

IEN 1.263 106 2.522 211 5.539 462 

 
8.692 726 14.381 1.200 25.686 2.142 

Fonte: Módulo de Demandas do SIMEC  

 

Cabe observar que um chamado registrado no Sistema de Demandas pode ser 

composto por uma ou mais demandas (sub-demandas), que se referem aos serviços do Catálogo 

de Serviços e uma demanda pode conter um ou mais Serviços. Analisando os números e 
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comparando com o total de usuários (servidores públicos e funcionários terceirizados) lotados 

na Unidade Sede da CNEN, que é da ordem 500 pessoas, observa-se a média de 1,04 

atendimentos por usuário, por mês.  

Complementando a descrição do Service Desk de TIC da CNEN, alvo deste estudo de 

caso, cabe também informar que os serviços estabelecidos estão regulamentados por Portaria 

Normativa Interna da CNEN e que a CGTI disponibiliza informações sobre o adicionais sobre 

os serviços de apoio e suporte aos usuários através de sua Intranet na qual o usuário tem acesso 

às seguintes informações e sistemas: (1) Sistema de Demandas que gerencia o Service Desk; 

(2) Portaria Normativa que regulamenta o Service Desk com direitos e deveres; (3) o Manual 

do Service Desk com orientações gerais sobre o funcionamento do serviço e instruções a 

utilização do Sistema de Demandas;  (4) um documento com perguntas e respostas sobre os 

serviços prestados pelo Service Desk e, (5) acesso ao sistema para controle remoto dos 

computadores, utilizado quando são realizados atendimentos à distância nos quais seja possível 

e necessária a intervenção do técnico. 

 

4.3.3. Considerações finais sobre Help Desk e o Service Desk 

 

A implementação do novo processo de atendimento baseado em um Service Desk e a 

implantação do Módulo de Demandas do Sistema SIMEC buscou trazer melhorias e benefícios 

para a CNEN, tais como: 

 Proporcionar um ponto único de contato com os usuários para atendimento de 

solicitações, registro de incidentes e de questões relativas ao uso dos recursos de TIC; 

 Facilitar a restauração da operação normal dos serviços reduzindo impacto nos 

processos de negócios da CNEN, dentro dos acordos de níveis de serviços e prioridades 

estabelecidas; 

 Possibilitar o início do processo de implantação do modelo de prestação de serviços de 

suporte e apoio ao usuário de TIC, sendo esse capaz de apoiar as atividades do Service 

Desk que compreende a gerência de solicitações e de incidentes e de problemas, 

introduzindo conceitos e práticas previstas na ITIL; 
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 Possibilitar que ao término de um atendimento seja enviado automaticamente um email 

convidando o usuário a fazer a avaliação do atendimento executado; 

 Dotar a CNEN de uma base de conhecimento que possa ser utilizada para diminuir os 

tempos de atendimento aos usuários 

 Gerar relatórios detalhados e gerenciais, comunicar e promover a disseminação 

adequada de informações para as unidades e áreas afetadas pelos eventos relacionados 

aos incidentes reportados ao Service Desk; 

 Possibilitar a remuneração da contratada mediante comprovação de resultados uma vez 

que somente os atendimentos executados entram no computo de pontuação para efeitos 

de faturamento;  

 Realizar o controle do tempo de resolução em todos os níveis de atendimento de forma 

a aplicar a bonificação (compensação) ou glosa no valor a ser percebido, de acordo com 

os indicadores e metas de qualidade e; 

 Oferecer atendimento de qualidade aos usuários de TI, ampliando a transparência do 

gerenciamento das solicitações de serviço e dos incidentes e problemas encaminhados 

à área de TIC; 

Este capítulo 4 apresentou uma breve descrição da instituição cujo caso está sendo 

estudado e apresentou, de forma resumida, a área de TIC, com foco na Unidade Sede da CNEN. 

Foi apresentado também um relato da evolução das contratações de serviços de suporte a apoio 

ao usuário de serviços de TIC, de forma a contextualizar o ambiente do Service Desk que está 

sendo analisado. Para a consecução do objetivo principal foi levada a cabo uma pesquisa de 

campo e no próximo capítulo serão apresentados os resultados da Análise Importância-

Desempenho que buscou levantar a percepção de importância dos critérios de qualidade e a 

percepção de desempenho dos serviços prestados pelo Service Desk, sob a ótica dos próprios 

usuários desses serviços. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Tendo trilhado todo um caminho que permitiu introduzir o tema relacionado à 

avaliação da qualidade de serviços prestados por uma Central de Serviços de Tecnologia da 

Informação e que possibilitou a identificação e formulação das questões que giram em torno do 

problema de pesquisa deste trabalho e, passando pela revisão de bibliografia, pela definição de 

metodologia, descrição do caso estudado, coleta e tratamento dos dados, chega o momento de 

analisar os resultados em busca das respostas às inquietações geradas nesta pesquisa, que 

compreende o objetivo deste Capítulo 5.   

5.1. PERFIL DOS USUÁRIOS RESPONDENTES (ANÁLISE DEMOGRÁFICA)  

 

Conforme descrito no capítulo 3, Metodologia, a amostra da pesquisa é composta pelo 

grupo de usuários de TI da Unidade Sede da CNEN que fizeram uso do Service Desk nos  

últimos 12 meses, período este compreendido entre junho/2012 e julho/2013. A lista de usuários 

foi obtida diretamente do Sistema de Gerenciamento de Demandas do Service Desk, sendo que 

dos 496 usuários selecionados, 131 responderam o questionário e apenas um desses foi 

descartado por apresentar inconsistência nos dados. Assim, considerando os 130 questionários 

válidos verifica-se o índice de 26,21% de resposta, conforme demonstrado no Quadro 9 

         Quadro 9 - Demonstrativo de percentual de respostas 

Usuários Atendidos 

nos últimos 12 meses 

Questionários 

enviados 

Questionários 

Respondidos 

% de 

Respostas 

Terceirizados 90 9 10,00 

Servidores 406 121 29,80 

Total 496 130 26,21 

                  Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Como pode ser observado, ocorreu uma baixa adesão por parte de usuários 

terceirizados. Uma possível explicação para baixa adesão seria que esses usuários não fazem 

uso intensivo de computadores e de outros recursos de tecnologia da informação. 
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Analisando somente o quantitativo de servidores da unidade Sede da CNEN 

selecionados para a pesquisa é possível constatar uma taxa de respostas da ordem de 29,80%. 

Cabe ressaltar que, segundo informações obtidas diretamente no Sistema de Gerência de 

Recursos de Pessoal da CNEN, 119 servidores estavam em férias no período de realização da 

pesquisa e 5 desses servidores não constavam da lista inicial para envio de email com os 

questionários.   

Dessa forma, considerando a ausência de 114 servidores em função de férias, o total 

de servidores disponíveis para participar da pesquisa ficou reduzido de 406 para 292 e, 

considerando que foram obtidas 121 respostas de servidores, representando uma taxa de 41,44% 

de respostas, o que confere uma maior predisposição dessa categoria de usuários para responder 

a pesquisa.  

Um dos objetivos específicos desta pesquisa é identificar as possíveis diferenças de 

percepção quanto à importância de critérios de qualidade e de percepção do desempenho do 

Service Desk entre as três principais áreas de atuação da CNEN, a saber: (1) área finalística; (2) 

área meio e,  (3) órgãos vinculados à presidência da CNEN. O instrumento para coleta de dados 

foi dividido em duas partes e na primeira parte foram feitas perguntas visando à identificação 

do perfil do usuário-respondente para possibilitar segmentação da análise.  

A seguir será apresentado a análise pontual de cada uma das perguntas formuladas, o 

que irá contribuir para o entendimento do contexto do estudo de caso em curso. 
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5.1.1. Área de Atuação Ana CNEN 

 

Analisando a amostra dos respondentes foi possível constatar que 68 respondentes 

(52,31%) atuam na área meio da CNEN, que 40 respondentes (30,77%) atuam nas áreas 

finalísticas e que 22 dos respondentes (16,92%) atuam em órgãos da presidência. (Ver gráfico 

1)  

Gráfico 1 - Distribuição de respondentes por área de atuação na CNEN 

 

Fonte: Elaboração própria 

É importante observar que durante a realização do questionário piloto foi identificado 

que algumas pessoas não tinham clareza de sua área de atuação e, por isso, foi incluída a opção 

“outros”, com espaço para informação complementar por parte do respondente. 

E, de fato, ocorreu que 8 respondentes assinalaram a opção “outros” e, por terem 

preenchido o campo para informações adicionais, foi possível fazer o enquadramento. Esta 

intervenção contou com a experiência do pesquisador e com o seu conhecimento sobre a 

instituição e sobre os usuários de serviços de TI e teve por objetivo refinar as respostas, uma 

vez que a identificação da área de atuação do respondente é fundamental para um dos objetivos 

deste trabalho. 

 

5.1.2. Tempo de Atuação na CNEN 

 

O Gráfico 2 revela que 85 respondentes atuam na CNEN a mais de 10 anos, o que 
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forma:  20 usuários atuam na CNEN entre 5 e 10 anos; 17 usuários entre 2 e 5 anos, 3 usuários 

entre 1 e 2 anos e 5 usuários com até 1 ano de atuação. 

 

Gráfico 2 - Tempo de Atuação na CNEN 

 

Fonte: Elaboração própria 
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serviços de TI: (1) atendimento prestado por servidores da própria CNEN; (2) atendimento 

prestado por funcionários terceirizados, que atuavam sob supervisão de servidores da área de 

TI, no formato de Help Desk e; (3) atendimento por Service Desk. O contexto atual apresenta 

uma diferença substancial das duas primeiras formas, uma vez que, atualmente, encontra-se em 

operação uma estrutura terceirizada e gerenciada pela própria em empresa contratada, com total 

transferência de responsabilidade para acompanhamento de todo o ciclo de vida de atendimento 

por parte do Service Desk. 
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5.1.3. Vínculo com a CNEN 

 

O levantamento quanto ao vínculo com a CNEN apresentado no Gráfico 3 revela que 

115 respondentes são servidores públicos efetivos do quadro da CNEN e que 6 outros são 

servidores requisitados, cedidos ou em exercício descentralizado, englobando 93,8% dos 

respondentes. Os 9 respondentes que se declararam funcionários terceirizados representam 

6,92% da amostra. Destaca-se aqui que a pré-seleção de propensos respondentes incluía 90 

terceirizados, portanto o número de terceirizados respondentes corresponde a 10% do total 

selecionado.  

Gráfico 3 - Vínculo com a CNEN 

 

Fonte: Elaboração própria 

Não houve registro de resposta para a opção “estagiário, bolsista ou aluno”. Apenas 

um respondente registrou outro tipo de vínculo e esta informação foi ajustada diretamente no 

banco de dados uma vez que foi possível, com a experiência e conhecimento do pesquisador, 

fazer o enquadramento, sem prejuízo para a análise que se pretende neste trabalho. 
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O nível de utilização dos principais serviços relacionados à infraestrutura de TI 

encontra-se representado no Gráfico 4, que revela que os serviços de correio eletrônico e 

acessos à Intranet e Internet e os sistemas disponibilizados pela CNEN são largamente 

utilizados, conforme informado por 92% dos respondentes. 

Os sistemas disponibilizados pelo Governo Federal, os serviços de compartilhamento 

de arquivos e os sistemas e softwares específicos também encontram destaque uma vez que são 

utilizados por cerca de 50% dos respondentes. O serviço de videoconferência corresponde a 

24,86% de utilização e vem demandando cada vez mais atenção por parte do Service Desk.  

Gráfico 4 - Utilização de serviços de TIC 

 

Fonte: Elaboração própria 

5.1.5. Importância dos Serviços de TI para o desempenho nas atividades na CNEN 

 

A aferição do grau de importância dos serviços de TI foi realizada a partir de uma 

escala que contem 5 opções (mínima, pouca, moderada, grande e extrema), sendo que nenhum 

dos respondentes realizou marcação nos dois pontos mais baixos. 

De uma forma geral, independente da área de atuação, seja para as áreas meio, órgãos 

da presidência e finalísticas, existe a percepção de que os serviços de TI são de extrema 

importância para outros 53,08% e de grande importância para 42,31% dos respondentes. 

Assinalaram como importância moderada apenas 4,9 % dos respondentes. 
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O gráfico 5 apresenta a percepção dos usuários quanto ao grau de importância dos 

serviços de TI, classificados por área de atuação. Destaque deve ser dado à percepção das áreas 

finalísticas onde os serviços de TIC sequer receberam classificação como importância 

moderada sendo que 52,50% consideram os serviços como de grande importância e outros 

47,50% consideram como de extrema importância. Destaque também deve ser dado à percepção 

da área meio onde 57,35% dos respondentes consideraram os serviços de TIC como de extrema 

importância. Já na área da presidência ficou dividida e 54,55% consideraram os serviços de TIC 

como de grande importância e 40,91% consideraram como de extrema importância.   

Gráfico 5 - Importância de serviços de TIC 

 

Fonte: Elaboração própria 

5.1.6. Tempo médio diário utilizando de recursos de TI na CNEN 

 

Na média geral, os usuários informaram que utilizam recursos de TI por mais de 4 

horas, representando 79,23% da amostra. Analisando o Gráfico 6 destaca-se o fato das áreas 

meio e finalística da CNEN terem informado as maiores incidências, 82,35% e 80,00%, de 

utilização de recursos de TI por mais de 4 horas.  
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Gráfico 6- Tempo médio diário utilizando de recursos de TIC na CNEN 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.1.7. Auto avaliação do nível de desenvoltura na utilização de recursos de TI 

A área finalística foi a que reportou maior nível de desenvoltura com 55% assinalando 

terem nível avançado. A área meio ficou dividida uma vez que dos 68 dos respondentes, 30 

indicaram terem conhecimentos intermediários e outros 30 afirmaram ter conhecimentos 

avançados, representando 44,12% desta categoria. Os usuários da área da presidência 

reportaram o menor índice de desenvoltura com apenas 22,73% com nível avançado e 68,18% 

com nível intermediário. (ver gráfico 7) 

Gráfico 7 - Auto-avaliação do nível de desenvoltura na utilização de recursos de TIC 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5.1.8. Frequência de acionamento do Service Desk 

 

Analisando o Gráfico 8 com as respostas sobre a freqüência de acionamento do Service 

Desk pode ser constatado que 52,94% dos usuários da área meio e 50%¨ na área finalistica 

raramente recorrem ao Service Desk. Dentre as áreas que utilizam o Service Desk  mesnalmente 

os órgãos presidência estão em primeiro lugar com 36,36% seguidos da área finalística com 

22,50% e da área meio com 22,50%. Se considerarmos a utilização quinzenal e semanal em um 

único bloco, a área da presidência que á que mais recorre aos serviços, seguida da área meio e 

por último a área finalística.  

Gráfico 8 - Frequência de acionamento do Service Desk 

 

Fonte: Elaboração própria 
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5.1.9. Considerações sobre a análise demográfica  

O resultado da análise demográfica, obtidos a partir da aplicação do questionário, 

contribuiu para o alcance de um dos objetivos específicos desta pesquisa, permitindo identificar 

que: 

 o acesso à Internet, o correio eletrônico, o acesso à Intranet e os Sistemas 

disponibilizados pela CNEN, foram os recursos relacionados como sendo os 

mais utilizados  pelos respondentes, pressupondo a necessidade de maior atenção 

por parte da área de TI da CNEN, em especial do Service Desk 

 no geral, os serviços de TIC foram considerados como de extrema importância 

para as atividades desempenhadas pelos usuários, resultado que está alinhado ao 

incremento no grau de desempenho exigido do Service Desk    

 Tendo em vista que a área finalística e área meio foram as que indicaram maior 

nível de desenvoltura na utilização de recursos de TIC e que a área da presidência 

reportou o menor nível de desenvoltura pode haver alguma relação entre esses 

fatos, o que justificaria a menor utilização do service desk por parte das áreas 

finalísticas e meio e a maior utilização pela área da presidência.  

 O percentual de 47% de usuários que declaram que acionam raramente o Servide 

Desk encontra respaldo nas estatísticas de volume mensal de atendimentos 

executados onde observa-se a média de 1,04 chamados técnicos por mês, por 

usuário, conforme demonstrado no Quadro 9 constante do item 4.4.2. 
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5.2. RESULTADOS DA ANALISE IMPORTÂNCIA-DESEMPENHO 

 

Este tópico apresenta os resultados da Análise Importância-Desempenho e será 

utilizada estratégia de apresentação progressiva dos resultados, partindo da técnica da Análise 

Importância-Desempenho original apresentada por Martilla e James (1977), aqui tratada como 

IPA-Quadrante (modelo de quadrantes), e a variação estudada por Bacon(2003); Abalo, Varela 

e Manzano (2006); Lopes e Maia (2012) baseada no modelo de diagonal, que será referenciada 

como IPA-Diagonal. 

5.2.1. Análise Importância-Desempenho pelo método dos quadrantes 

Uma vez tendo coletado os dados, o primeiro passo é gerar uma tabela com a 

distribuição das pontuações médias para cada um dos atributos levantados e dispor os dados 

conforme apresentado na Tabela 4.  

Tabela 4 – Resultados da Análise Importância-Desempenho 

Resultados da Análise Importância-Desempenho (média geral) 

Indice Atributos Desempenho Importância 
Discrepância 

(D-I) 

A1 Atendimento conforme o solicitado 3,49 4,34 -0,85 

A2 Confiabilidade na resolução de problemas 3,41 4,32 -0,91 

A3 Atendimento correto na primeira vez 3,33 4,16 -0,83 

A4 Atendimento dentro do prazo 3,36 4,19 -0,84 

AA5 Manter disponibilidade de recursos de TIC 3,37 4,31 -0,94 

A6 Informação sobre andamento e prazos 3,35 4,02 -0,68 

A7 Pronto atendimento por telefone 3,34 4,24 -0,90 

A8 Empenho em auxiliar usuários 3,72 4,26 -0,55 

A9 Disponibilidade presencial 3,12 3,99 -0,88 

A10 Credibilidade no atendimento 3,46 4,28 -0,82 

A11 Percepção de segurança no uso de recursos de TIC 3,52 4,25 -0,73 

A12 Cordialidade e educação do técnico 4,20 4,47 -0,27 

A13 Competência e conhecimento do técnico 3,54 4,36 -0,82 

A14 Atendimento personalizado 3,51 4,02 -0,51 

A15 Atendimento de modo atencioso 3,88 4,28 -0,41 

A16 Interesse em solucionar problemas 3,76 4,35 -0,59 

A17 Compreender necessidades dos usuários 3,43 4,33 -0,90 

A18 Conveniência do horário de funcionamento 3,39 4,09 -0,70 

A19 Abertura de chamados por telefone 3,42 3,99 -0,58 

A20 E-mail de acompanhamento e avaliação 3,48 3,84 -0,35 

A21 Boa aparência dos técnicos 3,91 4,12 -0,20 

A22 Informações sobre o Service Desk 3,02 3,86 -0,84 
 Média 3,50 4,19  

Fonte: Próprio Autor 
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Os dados apresentado na Tabela 4 possibilitam observar alguma particularidades 

interessantes como as médias de Desempenho e de Importância de cada atributo avaliado, bem 

como a média geral. Contudo, a forma mais interessante de procede a IPA é gerando um gráfico 

onde os pontos médios aparecem dispostos, possibilitando obter outras informações. O Gráfico 

9 apresenta a IPA-Quadrante centrado no eixo interno, a forma mais tradicional de representar 

um gráfico IPA.  

Gráfico 9 - IPA-Quadrante - Geral - centrado no eixo interno 

 

       Fonte: Próprio autor 
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Analisando o Gáfico 9 pode-se observar que todos os atributos estão situados no 

quadrante B, o que pode indicar que nenhum deles apresenta deficiência muito grande e, se 

fossemos seguir a risca o conceito preconizado por Martilla e James (1977), estaríamos diante 

de uma situação onde bastaria manter o “bom trabalho”.  

Mesmo com a grande concentração de pontos em uma região do gráfico, ainda assim 

é possível extrair algumas informações interessantes apara análise da situação. O atributo A12 

– Cordialidade e educação dos técnicos, foi considerado como mais importante e com o melhor 

desempenho, já o atributo A17 – Compreender as necessidades dos usuários, foi considerado o 

menos importante e apresenta desempenho médio, enquanto A22 – Informações sobre o Service 

Desk apresenta o desempenho médio  mas não é um atributo considerado muito importante. 

A totalidade de atributos no quadrante B foi o resultado também encontrado por 

Piñeiro, Mallou e Boubeta (2006) e uma das estratégias adotadas por esses autores foi utilizar 

o modelo IPA-Diagonal, cuja aplicação ainda será abordada neste Capítulo. 

Continuando com a análise do Service Desk, ainda com a IPA-Quadrante, e 

explorando uma característica do questionário da pesquisa que, por ser baseado no 

SERVQUAL, apresenta agregação de atributos em dimensões, cuja avaliação com a IPA 

também pode ser explorada. Para gerar o gráfico IPA-Quadrante para a análise das dimensões 

SERVQUAL foi utilizada a Tabela 4 e ao invés de posicionar os pontos individualmente, a 

série de dados contém os atributos identificados por dimensão. 

Para explorar o redimensionamento dos eixos, conforme sugere Martillla e James 

(1977) o Gráfico 10 teve o início dos eixos x e y fixados em 2,5 (metade das escalas de valores 

de julgamento utilizadas) e o término foi mantido em 5 (coincidindo com o final das escalas). 

 Cabe ressaltar que, colocando o quadrante B em evidência, devemos lembrar que 

todos os pontos nele assinalados estariam na condição de “bom trabalho” cabendo apenas ações 

para manter a situação.  

Outro detalhe a ser observado é que como o gráfico IPA está reduzido ao meio da 

escala, as posições mais a esquerda não significam um desempenho ruim e, sim, um 

desempenho médio em relação à escala de 1 a 5 e a mesma observação vale para a importância 

onde os pontos mais para baixo não significam mínima importância e sim, moderada 

importância.  
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Gráfico 10 - IPA-Quadrante com destaque no quadrante B - 

 

Fonte: Próprio autor 
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O Gráfico 10 explora um outro recurso da técnica IPA que é utilizar as médias das 

avaliações de desempenho (GD=3,50) e importância (GI=4,19) para traçar linhas 

perpendiculares aos respectivos eixos x e y, sendo possível traçar o eixo interno do quadrante 

B, com a diferença que este representa as médias de importância e desempenho e não a média 

do quadrante B. 

Com essa estratégia o ponto de observação para balizar a tomada de decisão passa a 

ser central às médias, conforme observado por Martila e James (1977) e segundo Piñeiro, 

Mallou e Baubeta (2006) esse recurso pode passar uma visão um tanto quanto artificial dos 

pontos fortes e das áreas que precisam de mais atenção. 

Com a identificação dos números dos atributos assinalados diretamente na áera a ser 

observada consegue-se um melhor efeito visual, facilitando a análise. No caso específico do 

Gráfico 10, com o agrupamento por dimensões é possível constatar que a dimensão 

Tangibilidade é a que apresenta menor importância pois todos os pontos encontram-se abaixo 

da média, sendo três deles no quadrante C e um no quadrante D, indicando possível desperdício. 

As dimensões Presteza e Empatia apresentam 3 atributos com importância abaixo da média 

constando no quadrante C, indicando baixa prioridade. A dimensão Garantia apresenta três 

atributos no quadrante B além de apresentar o atributo com maior média de importância e 

desempenho.  

Ainda analisando o gráfico 10, um avaliador exigente passaria a considerar os atributos 

A1, A17, A2, A5, A7, A10 e A4 como sendo prioritários por estarem agora no quadrante A, 

sendo que a prioridade não seria necessariamente nesta ordem pois dependeria de aspectos 

inerentes ao negócio, serviço ou produto que estiver sendo avaliado. Contudo, este mesmo 

avaliador poderia ter dúvidas quanto a recomendação para o atributo A1 e A4 pois os dois 

encontram-se posicionados muito próximo as linhas médias de desempenho e importância, 

respectivamente. Por isso vamos conferir: A4 tem coordenadas (3,36 e 4,19), ou seja, está 

exatamente na média da importância mas um pouco afastado da linha do desempenho para a 

esquerda portanto, com desempenho abaixo da média.   

Segundo Freitas e Morais (2012), a dificuldade para interpretar o correto 

posicionamento de um atributo em um determinado quadrante pode aparecer com mais 

freqüência quando se reposiciona os eixos, o que aumenta a complexidade da análise.  
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Terrant e Smith (2002, apud Freitas e Morais, 2012) propuseram uma versão 

modifcada da IPA, empregando métodos estatísticos em conjunto com médias globais e 

introduziram o conceito do cálculo do erro padrão, que uma vez calculado seria somado aos 

pontos que estivessem próximo áreas limites dos quadrantes, proporcionado um enquadramento 

mais adequado.  

5.2.2. Análise Importância-Desempenho pelo modelo de diagonal 

 

Com base nos dados levantados na pesquisa constantes da Tabela 4 e sabendo de 

antemão que todos os atributos se concentraram no quadrante B quando empregada a IPA no 

modelo de quadrantes e, baseado na estratégia empregada por Piñeiro, Mallou e Boubeta (2006) 

a qual consistiu em se fazer a transposição da análise baseada no modelo IPA para o modelo 

baseado em diagonal 

Relembrando o conceito da modelo IPA-Diagonal, o plano do quadrante utilizado no 

modelo tradicional é dividido introduzindo-se uma linha diagonal iniciando no eixo das 

coordenadas cortando os quadrantes até o canto superior esquerdo em um ângulo de 45º, 

separando todo o espaço em duas partes iguais e que posteriormente foi proposto por Piñeiro, 

Mallou e Boubeta (2006) que as outras três áreas da parte inferior do gráfico fossem mantidas  

obtendo-se uma figura formada pela projeção dos eixos formados pelas médias de desempenho 

e importância, que irão correr em paralelo ao eixos x e y do gráfico IPA-Diagonal.  

As transformações promovidas no gráfico 11 possibilitam um outro enfoque ao se 

analisar os dados assinalados e a principal constatação é que todos os pontos ficaram localizados 

na parte superior, acima da linha diagonal, indicando que todos os atributos possuem valores 

de importância maiores do que os valores de desempenho, fato este que pode ser comprovado 

consultando-se a Tabela 4.  

 

Seguindo as orientações Piñeiro, Mallou e Boubeta (2006), o gráfico 11 apresenta a 

IPA-Diagonal acaba se transformando em uma figura com três eixos onde a diagonal está 

sempre presente e as linhas representando as médias de desempenho e importância são traçadas 

do ponto do respectivo eixo até tocar a diagonal. No gráfico 11 optou-se por projetar a 

continuidade de linha, de forma pontilhada para ficar visível que se trata das médias.  
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Gráfico 11 - IPA Diagonal - Geral 

 

Fonte: Próprio Autor 

Ainda segundo Piñeiro, Mallou e Boubeta (2006), muitos estudos foram conduzidos 

para determinar o comportamento da análise de discrepâncias entre as pontuações atribuídas à 

desempenho e importância e a conclusão que se pode tomar é que quanto menor for o valor da 

diferença entre desempenho e importância, maior deverá será a prioridade atribuída ao item. 

Observando de outra forma, ao aplicar a abordagem da IPA-Diagonal deve-se 

concentrar a atenção nos pontos e na diagonal, uma vez que quanto mais afastado da diagonal, 

maior a discrepância negativa está ocorrendo, portanto maior é a atenção que deve ser dada à 

este atributo.  
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Partindo então desse argumento, a lista de atributos utilizados para avaliar o Service 

Desk de TIC da CNEN foi ordenada pela discrepância, ou seja a diferença entre Desempenho 

e Importância e a Tabela 5 apresenta este resultado.   

Tabela 5 – Resultado da IPA em ordem de discrepância  

Resultados da IPA em ordem de Discrepância (Geral) 

Indice Atributos 
Desempenho 

(D) 

Importância 

(I) 

Discrepância 

(D-I) 

A5 Manter disponibilidade de recursos de TIC 3,37 4,31 -0,940 

A2 Confiabilidade na resolução de problemas 3,41 4,32 -0,909 

A7 Pronto atendimento por telefone 3,34 4,24 -0,903 

A17 Compreender necessidades dos usuários 3,43 4,33 -0,897 

A9 Disponibilidade presencial 3,12 3,99 -0,879 

A1 Atendimento conforme o solicitado 3,49 4,34 -0,850 

A22 Informações sobre o Service Desk 3,02 3,86 -0,838 

A4 Atendimento dentro do prazo 3,36 4,19 -0,835 

A3 Atendimento correto na primeira vez 3,33 4,16 -0,828 

A13 Competência e conhecimento do técnico 3,54 4,36 -0,823 

A10 Credibilidade no atendimento 3,46 4,28 -0,815 

A11 Percepção de segurança nos recursos de TIC 3,52 4,25 -0,729 

A18 Conveniência do horário de funcionamento 3,39 4,09 -0,704 

A6 Informação sobre andamento e prazos 3,35 4,02 -0,675 

A16 Interesse em solucionar problemas 3,76 4,35 -0,595 

A19 Abertura de chamados por telefone 3,42 3,99 -0,577 

A8 Empenho em auxiliar usuários 3,72 4,26 -0,549 

A14 Atendimento personalizado 3,51 4,02 -0,508 

A15 Atendimento de modo atencioso 3,88 4,28 -0,408 

A20 E-mail de acompanhamento e avaliação 3,48 3,84 -0,354 

A12 Cordialidade e educação do técnico 4,20 4,47 -0,268 

A21 Boa aparência dos técnicos 3,91 4,12 -0,203 

Fonte: Autoria Própria 

 

Passando a considerar a lista de atributos ordenados pela discrepância, o que segundo 

alguns autores pode indicar a lista de prioridades para tomada de ações,  podemos  tomar como 

base os 3 primeiros atributos da lista e fazer uma  análise pontual, sucinta, levando em 

consideração as informações levantadas no estudo de caso e o questionário dessa pesquisa que 

continha uma primeira parte com perguntas sobre as preferências e os hábitos dos usuários-

respondentes. 
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O primeiro da lista é o atributo A5 - Manter disponibilidade de recursos de TIC: o 

questionário revelou que os usuários fazem uso intensivo desse tipo de recurso, alguns até por 

mais de 4 horas diárias e utilizam quase todos os recursos disponibilizados pela Intranet ou pela 

Internet e consideram os recursos de TIC como sendo de moderada a extrema importância, 

existindo até uma  certa dependência desse recurso para o desempenho de suas atividades, o 

que  pode explicar que porque o atributo A5, que faz parte da dimensão Confiabilidade, tenha 

ficado no topo da lista 

O atributo A2 - Confiabilidade na resolução de problemas é o segundo em termos de 

prioridades e assim como o atributo A5, este também integra a dimensão Confiabilidade, 

encontrando justificativas semelhantes ao atributo A5, ou seja, como existe uma certa 

dependência de serviços de TIC, quanto mais confiável a resolução ods problemas, tanto melhor 

para assegurar a disponibilidade. 

Em terceiro lugar aparece o atributo A7 – Pronto atendimento por telefone: mesmo 

com 50% dos usuários tendo respondido que raramente utilizam o Service Desk este atributo, 

que faz parte da dimensão Presteza, não está com um bom desempenho. 

 

5.2.3. Comparação de Importância e Desempenho entre as áreas da CNEN  

 

Para efeitos de identificação de existência de diferença de percepção de importância e 

desempenho dos serviços prestados pelo Service Desk de TIC da CNEN, sob a óticas  dos 

usuários das  áreas meio, finalísticas e órgãos da presidência, com o intuito de buscar a reposta 

para a segunda questão desta pesquisa, foi preparado o gráfico 12 no qual  encontram-se 

projetados os pontos médios de todos os critérios de qualidade agrupados por área de atuação. 

Na Tabela 6 estão dispostos das pontuações médias para cada um dos atributos, separados por 

área de atuação.  

Tabela 6 - Resultado da IPA por áreas de atuação na CNEN 

Resultados da IPA em ordem de Discrepância (por áreas da CNEN) 

 Área Meio Área Fim Órgãos Presidência 

Indice  (D) (I) (D-I)  (D) (I) (D-I)  (D) (I) (D-I) 

A1 3,47 4,29 -0,82 3,46 4,50 -1,04 3,59 4,18 -0,59 
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A2 3,37 4,29 -0,93 3,36 4,45 -1,09 3,62 4,14 -0,52 

A3 3,24 4,03 -0,79 3,34 4,33 -0,99 3,59 4,23 -0,64 

A4 3,39 4,15 -0,76 3,21 4,35 -1,14 3,55 4,05 -0,50 

A5 3,32 4,31 -1,00 3,30 4,36 -1,06 3,64 4,18 -0,55 

A6 3,34 3,99 -0,65 3,21 4,13 -0,92 3,64 3,95 -0,32 

A7 3,34 4,18 -0,84 3,33 4,38 -1,06 3,36 4,18 -0,82 

A8 3,63 4,25 -0,62 3,68 4,33 -0,66 4,05 4,18 -0,14 

A9 3,22 3,85 -0,63 2,93 4,23 -1,31 3,14 4,00 -0,86 

A10 3,40 4,25 -0,85 3,50 4,35 -0,85 3,59 4,23 -0,64 

A11 3,48 4,21 -0,73 3,45 4,40 -0,95 3,77 4,09 -0,32 

A12 4,13 4,46 -0,32 4,23 4,58 -0,35 4,36 4,32 0,05 

A13 3,47 4,31 -0,84 3,60 4,60 -1,00 3,64 4,09 -0,45 

A14 3,43 3,93 -0,50 3,50 4,15 -0,65 3,77 4,05 -0,27 

A15 3,85 4,26 -0,41 3,85 4,40 -0,55 4,00 4,14 -0,14 

A16 3,74 4,35 -0,62 3,67 4,38 -0,71 4,00 4,32 -0,32 

A17 3,44 4,32 -0,88 3,36 4,35 -0,99 3,55 4,32 -0,77 

A18 3,45 4,03 -0,58 3,18 4,23 -1,05 3,59 4,05 -0,45 

A19 3,40 3,87 -0,47 3,40 4,18 -0,78 3,50 4,05 -0,55 

A20 3,33 3,81 -0,48 3,73 3,79 -0,07 3,50 4,00 -0,50 

A21 3,90 4,19 -0,29 3,95 4,16 -0,21 3,91 3,82 0,09 

A22 3,06 4,00 -0,94 2,97 3,85 -0,88 3,00 3,45 -0,45 

Médias 3,47 4,15   3,46 4,29   3,65 4,09   

            Fonte: Elaboração própria 

Assim como a apresentação da tabela com os dados consolidados pela Unidade Sede 

aqui também se verifica que todos os itens apresentam Discrepância negativa, com exceção 

dois atributos na área da presidência, na qual os atributos A12 e A21 encontram-se na parte 

inferior da diagonal 
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Gráfico 12 - IPA-Diagonal por Áreas de atuação 

 
      Fonte: Elaboração própria 

 

Lembrando que ao aplicar a abordagem da IPA-Diagonal deve-se concentrar a atenção 

nos pontos e na diagonal, uma vez que quanto mais afastado da diagonal, maior discrepância 

negativa está ocorrendo, portanto maior é a atenção que deve ser dada ao atributo.  
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Analisando com esse foco é possível perceber as diferenças entre as áreas da CNEN 

uma vez que os pontos representando a percepção de importância e desempenho dispersos na 

parte superior da diagonal e guardam algumas propriedades.  

Os pontos da área da presidência (cor verde) estão mais próximos da diagonal, os 

pontos a área meio (cor azul) estão um pouco mais afastados e os pontos das áreas  finalisticas   

(cor vermelha) são os pontos mais afastados da diagonal.  

Esta distribuição observada indica que as ações para melhorias devem começar pelas 

áreas finalísticas mas  alguma prioridade deve ser atribuída ás áreas meio e da presidência. 

  A Tabela 7 apresenta os cinco atributos com maior Discrepância (diferença entre as 

médias globais de desempenho e importância de cada atributo) pra cada área da CNEN, 

consistindo em uma das possibilidades de priorização de ações. Cabe lembrar que a tomada de 

decisão quanto às ações a serem desencadeadas devem levar em consideração vários outros 

aspectos que envolvam o contexto em estudo.  

Tabela 7 – Atributos com maior Discrepância por áreas da CNEN 

Resultado da IPA considerando os 5 Atributos mais discrepantes por área da CNEN  
(em de ordem de discrepância) 

Área 
Posição 

na Área 
Atributo Atributos (D)  (I) 

Discrepância 

(D-I) 

MEIO 

1 A5 Manter disponibilidade de recursos de TIC 3,32 4,31 -0,995 

2 A22 Informações sobre o Service Desk 3,06 4,00 -0,938 

3 A2 Confiabilidade na resolução de problemas 3,37 4,29 -0,926 

4 A17 Compreender necessidades dos usuários 3,44 4,32 -0,882 

5 A10 Credibilidade no atendimento 3,40 4,25 -0,853 

FIM 

1 A9 Disponibilidade presencial 2,93 4,23 -1,306 

2 A4 Atendimento dentro do prazo  3,21 4,35 -1,145 

3 A2 Confiabilidade na resolução de problemas 3,36 4,45 -1,091 

4 A5 Manter disponibilidade de recursos de TIC 3,30 4,36 -1,062 

5 A7 Pronto atendimento por telefone 3,33 4,38 -1,060 

PRES. 

1 A9 Disponibilidade presencial 3,14 4,00 -0,864 

2 A7 Pronto atendimento por telefone 3,36 4,18 -0,818 

3 A17 Compreender necessidades dos usuários 3,55 4,32 -0,773 

4 A3 Atendimento correto na primeira vez 3,59 4,23 -0,636 

5 A10 Credibilidade no atendimento 3,59 4,23 -0,636 

Fonte: Elaboração própria 
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As Tabelas 8, 9 e 10 apresentam a relação completa dos atributos, em ordem de 

Discrepância  pra cada área da CNEN, o que possibilita verificar a situação de todos os 

atributos, até mesmo porque, podem estar ocorrendo situações de desperdício, para as quais 

precisam ser definidas ações de contorno. 

Tabela 8 - Resultado da IPA para a Área  Meio 

Resultado da IPA para a Área Meio (em de ordem de discrepância) 

Posição Indice Atributos (D) (I) 
Discrepância 

(D-I) 

1 A5 Manter disponibilidade de recursos de TIC 3,32 4,31 -0,995 

2 A22 Informações sobre o Service Desk 3,06 4,00 -0,938 

3 A2 Confiabilidade na resolução de problemas 3,37 4,29 -0,926 

4 A17 Compreender necessidades dos usuários 3,44 4,32 -0,882 

5 A10 Credibilidade no atendimento 3,40 4,25 -0,853 

6 A7 Pronto atendimento por telefone 3,34 4,18 -0,838 

7 A13 Competência e conhecimento do técnico 3,47 4,31 -0,838 

8 A1 Atendimento conforme o solicitado 3,47 4,29 -0,824 

9 A3 Atendimento correto na primeira vez 3,24 4,03 -0,794 

10 A4 Atendimento dentro do prazo  3,39 4,15 -0,761 

11 A11 Percepção de segurança nos recursos de TIC 3,48 4,21 -0,731 

12 A6 Informação sobre andamento e prazos 3,34 3,99 -0,647 

13 A9 Disponibilidade presencial 3,22 3,85 -0,632 

14 A8 Empenho em auxiliar usuários 3,63 4,25 -0,618 

15 A16 Interesse em solucionar problemas 3,74 4,35 -0,618 

16 A18 Conveniência do horário de funcionamento  3,45 4,03 -0,582 

17 A14 Atendimento personalizado 3,43 3,93 -0,500 

18 A20 E-mail de acompanhamento  e avaliação 3,33 3,81 -0,478 

19 A19 Abertura de chamados por telefone 3,40 3,87 -0,471 

20 A15 Atendimento atencioso 3,85 4,26 -0,412 

21 A12 Cordialidade e educação do técnico 4,13 4,46 -0,322 

22 A21 Boa aparência dos técnicos  3,90 4,19 -0,294 

Fonte: Elaboração própria 
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Tabela 9 - Resultado da IPA para a Área Finalística 

Resultado da IPA para a Área Finalística (em de ordem de discrepância) 

Posição Indice Atributos (D) (I) 
Discrepância 

(D-I) 

1 A9 Disponibilidade presencial 2,93 4,23 -1,306 

2 A4 Atendimento dentro do prazo  3,21 4,35 -1,145 

3 A2 Confiabilidade na resolução de problemas 3,36 4,45 -1,091 

4 A5 Manter disponibilidade de recursos de TIC 3,30 4,36 -1,062 

5 A7 Pronto atendimento por telefone 3,33 4,38 -1,060 

6 A18 Conveniência do horário de funcionamento  3,18 4,23 -1,050 

7 A1 Atendimento conforme o solicitado 3,46 4,50 -1,038 

8 A13 Competência e conhecimento do técnico 3,60 4,60 -1,000 

9 A3 Atendimento correto na primeira vez 3,34 4,33 -0,991 

10 A17 Compreender necessidades dos usuários 3,36 4,35 -0,991 

11 A11 Percepção de segurança nos recursos de TIC 3,45 4,40 -0,950 

12 A6 Informação sobre andamento e prazos 3,21 4,13 -0,920 

13 A22 Informações sobre o Service Desk 2,97 3,85 -0,879 

14 A10 Credibilidade no atendimento 3,50 4,35 -0,850 

15 A19 Abertura de chamados por telefone 3,40 4,18 -0,775 

16 A16 Interesse em solucionar problemas 3,67 4,38 -0,708 

17 A8 Empenho em auxiliar usuários 3,68 4,33 -0,658 

18 A14 Atendimento personalizado 3,50 4,15 -0,650 

19 A15 Atendimento atencioso 3,85 4,40 -0,550 

20 A12 Cordialidade e educação do técnico 4,23 4,58 -0,350 

21 A21 Boa aparência dos técnicos  3,95 4,16 -0,211 

22 A20 E-mail de acompanhamento  e avaliação 3,73 3,79 -0,065 

Fonte: Elaboração própria 

 



95 

Tabela 10 - Resultado da IPA para a Área da Presidência 

 
Resultado da IPA para a Área da Presidência (em de ordem de discrepância) 

Posição Indice Atributos (D) (I) 
Discrepância 

(D-I) 

1 A9 Disponibilidade presencial 3,14 4,00 -0,864 

2 A7 Pronto atendimento por telefone 3,36 4,18 -0,818 

3 A17 Compreender necessidades dos usuários 3,55 4,32 -0,773 

4 A3 Atendimento correto na primeira vez 3,59 4,23 -0,636 

5 A10 Credibilidade no atendimento 3,59 4,23 -0,636 

6 A1 Atendimento conforme o solicitado 3,59 4,18 -0,591 

7 A19 Abertura de chamados por telefone 3,50 4,05 -0,545 

8 A5 Manter disponibilidade de recursos de TIC 3,64 4,18 -0,545 

9 A2 Confiabilidade na resolução de problemas 3,62 4,14 -0,524 

10 A4 Atendimento dentro do prazo  3,55 4,05 -0,500 

11 A20 E-mail de acompanhamento e avaliação 3,50 4,00 -0,500 

12 A18 Conveniência do horário de funcionamento  3,59 4,05 -0,455 

13 A13 Competência e conhecimento do técnico 3,64 4,09 -0,455 

14 A22 Informações sobre o Service Desk 3,00 3,45 -0,455 

15 A6 Informação sobre andamento e prazos 3,64 3,95 -0,318 

16 A16 Interesse em solucionar problemas 4,00 4,32 -0,318 

17 A11 Percepção de segurança nos recursos de TIC 3,77 4,09 -0,318 

18 A14 Atendimento personalizado 3,77 4,05 -0,273 

19 A15 Atendimento atencioso 4,00 4,14 -0,136 

20 A8 Empenho em auxiliar usuários 4,05 4,18 -0,136 

21 A12 Cordialidade e educação do técnico 4,36 4,32 0,045 

22 A21 Boa aparência dos técnicos  3,91 3,82 0,091 

Fonte: Elaboração própria 

5.2.4. Considerações finais sobre os resultados da IPA 

 

Aplicando-se a técnica IPA e explorando as duas abordagens, a tradicional, baseada 

em quadrantes e a outra abordagem, baseada em uma diagonal, foi possível identificar  as 

diferenças entre as duas abordagens e constar que o resultado final varia bastante. No estudo de 

caso em questão, considera-se a abordagem da IPA-Diagonal mais adequada por ser mais 

criteriosa e mais exigente uma vez que, enquanto os  pontos com altos valores medidos ficam 

concentrados no quadrante B da IPA-Quadrantes, indicando “bom trabalho” e  na IPA-

Diagonal, os pontos ficam concentrados na parte superior da diagonal,  indicado necessidade e 

da atenção maior por parte dos interessados. Outro fator que contribui para a preferência pela 

IPA-Diagonal é a facilidade de visualização da condição dos atributos que necessitam, ou não 

de priorização.  
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6. CONCLUSÕES  

 

No decorrer desta pesquisa foi possível identificar evidências da importância que os 

recursos de TIC representam para os usuários, uma vez que, no geral, 42,31% dos usuários 

participantes da pesquisa consideraram esses recursos como de grande importância e 53,08% 

consideraram de  extrema importância para o desempenho de suas atividades na CNEN.  

Recursos como acesso à Internet, correio eletrônico, acesso à Intranet da Sede e 

sistemas da CNEN obtiveram taxas de mais de 90% de utilização (conforme 5.1.4), e a 

constatação de que o tempo médio diário de uso dos recursos de TIC por mais de 4 horas por 

cerca de 80% dos usuários indicam um certo grau de dependência desses recursos por parte dos 

usuários.  

A utilização constante e a dependência dos recursos de TIC aqui identificadas pode 

justificar o motivo pelo qual todos os critérios de qualidade dos serviços prestados pelo Service 

Desk receberam grau de importância médio de 4,18 e de desempenho médio de 3,49 (em uma 

escala que varia de 1 a 5), proporcionando a concentração de todos os pontos no quadrante B 

(Bom trabalho) pelo modelo IPA tradicional. Por outro lado, no modelo diagonal os resultados 

ficaram posicionados na área da diagonal superior, indicando ser necessário concentrar esforços 

para tratar a situação. Não que essa interpretação signifique problema, porém, se todos os 

critério forem considerados importantes, algum balanceamento deve ser proporcionado para 

evitar desperdícios, sejam de natureza financeira ou humana. 

Assim como no estudo desenvolvido por Freitas e Morais (2012) que aplicaram a IPA 

na avaliação de serviços no setor bancário, o teste com o coeficiente alfa de cronbach desta 

pesquisa demonstrou a confiabilidade do questionário em todas as dimensões e também 

mostrou ser possível maior confiabilidade se a dimensão Tangibilidade fosse excluída, por 

exemplo.  

Freitas e Morais (2012) apontam ainda a existência de estudos com técnicas estatísticas 

multivariadas que poderiam identificar ou confirmar as dimensões que melhor se relacionem 

com as variáveis estudadas. Fica então uma sugestão para que em outras pesquisas essa 

possibilidade seja explorada. 
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Assim como Bacon (2003); Abalo, Varela e Manzano (2006); Lopes e Maia (2012), 

este estudo também aponta que Análise Importância-Desempenho no modelo de diagonal 

oferece vantagem sobre o modelo de quadrantes.  Apesar de ter sido possível gerar gráficos de 

dispersão para o dois modelos (quadrante e diagonal) utilizando um softawre gerenciador de 

planilhas eletrônicas é recomendável a utilização de um software que consiga automatizar e 

ajude a projetar os gráficos, de forma a facilitar ainda mais o emprego da Análise Importância-

Desempenho.  

Nesse sentido, cabe destacar que a utilização do software LimeSurvey contribuiu para 

a consecução das tarefas referentes à elaboração do questionário e da coleta de dados uma vez 

que este disponibiliza diversas funcionalidades, conforme elencados no Capítulo 3. 

Por fim, tendo em vista que o Planejamento Estratégico de TI da CNEN para o período 

2013-2016 apresenta como proposta a promoção da qualidade das soluções e serviços em TIC, 

a presente dissertação, tendo estudado e proposto o emprego de modelos de mensuração da 

qualidade de serviços demonstra alinhamento com os objetivos estratégicos da área de TIC da 

CNEN.  Além disso, a metodologia empregada para aplicação de questionário para realização 

da Análise Importância-Desempenho dos serviços prestados pelo Service Desk pode, com 

adaptações, ser utilizada como instrumento de análise de serviços de outras áreas do 

conhecimento, sendo essa uma oportunidade para a realização de trabalhos futuros.  
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APÊNDICE 

A QUESTIONÁRIO DA PESQUISA 

 

Avaliação da Qualidade de Serviços em uma Central de Serviços de 

Tecnologia da Informação 

Pesquisador: José Augusto Rocha - CNEN                    Orientador: Rogerio Atem de Carvalho, Dsc. -UFF,  IFF 

Mestrado Profissional em Sistemas de Gestão - Escola de Engenharia - Universidade Federal 

Fluminense 

 Prezado(a), 

      Esta Pesquisa tem como tema a "Avaliação da Qualidade de Serviços de uma Central de Serviços 

de Tecnologia da Informação" e tem por objetivo avaliar a percepção dos usuários quanto à importância 

dos quesitos de qualidade e o desempenho dos serviços prestados em um Service Desk de Tecnologia da 

Informação, utilizando a  CNEN como Estudo de Caso. 

     O questionário está dividido em duas partes: 

        - identificação do perfil do usuário para possibilitar segmentação da análise e, 

        - levantamento da percepção da IMPORTÂNCIA dos quesitos de qualidade e DESEMPENHO dos 
serviços 

     As respostas são do tipo múltipla escolha e o tempo médio para completar o questionário não chega à 
15 minutos. 

       Obrigado pela colaboração, 

       José Augusto Rocha 
     guto@cnen.gov.br 
     Tel. +55 (21) 2173-2037 

     Tel. +55 (21) 9946-3769 

     Mestrado em Sistemas de Gestão 

     Departamento de Engenharia de Produção 

     Universidade Federal Fluminense 
 

Parte I - PERFIL DOS USUÁRIOS 

 Esse grupo de questões tem por objetivo identificar o perfil dos usuários para possibilitar a segmentação da 

análise. 

01) Informe a área de atuação que melhor define a sua atividade na CNEN. 
 Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Área Finalística (órgãos da DRS e DPD) 

o Área Meio (órgãos da DGI) 

o Órgãos da Presidência, incluindo a Procuradoria Federal e a Auditoria Interna 

o Prefiro não responder 

o Outros            |___________________________________________________________|  
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02) Assinale a faixa que melhor se enquadra no seu tempo de atuação na CNEN. 

 Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o  Até 1 ano 

o  Mais de 1 até 2 anos 

o  Mais de 2 até 5 anos 

o  Mais de 5 até 10 anos 

o  Mais de 10 até 20 anos 

o  Mais de 20 anos 

o  Prefiro não responder 
 

03) Assinale a opção que melhor representa o seu vínculo com a CNEN. 

 Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o  Servidor efetivo 

o  Servidor Requisitado, Cedido ou em Exercício descentralizado 

o  Terceirizado 

o  Bolsista, Estagiário ou Aluno 

o  Prefiro não responder 

o  Outros:    |___________________________________________________________| 
 

04) Dentre os Serviços de Tecnologia da Informação disponibilizados pela CNEN 
indique qual (is) você utiliza na execução de suas atividades. 

 Pode ser marcado mais de um serviço. 

 Por favor, escolha as opções que se aplicam: 

 Sistemas CNEN (SISDOC, SIGERE, SIPLAT, RHFácil, SGD, Patrimônio, ...) 

 Sistemas Governo (SIAFI, SIASG, Siapenet, Comprasnet, SCDP, ...) 

 Sistemas e Softwares específicos de sua área de atuação 

 Correio Eletrônico 

 Videoconferência 

 Compartilhamento de Arquivos 

 Acesso à Internet 

 Acesso à Intranet da Sede 

 Não utilizo serviços de Tecnologia da Informação 

 Outros:  |___________________________________________________________| 
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05) Qual a importância dos Serviços de Tecnologia da Informação para o desempenho 
das suas atividades na CNEN? 
 
Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o  Mínima 

o  Pouca 

o  Moderada 

o  Grande 

o  Extrema 

o Sem opinião 
 

06) Informe o tempo médio diário no qual você utiliza recursos de TI na execução de 
suas atividades na CNEN. 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Até 1 hora 

o Mais de 1 até 2 horas 

o  Mais de 2 até 4 horas 

o Mais de 4 horas 

o Não consigo mensurar 

o Prefiro não responder 

07) Fazendo uma autoavaliação, como você classifica o seu nível de desenvoltura na 
utilização dos recursos de Tecnologia da Informação em suas atividades na CNEN? 

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o  Mínimo 

o Básico 

o Intermediário 

o Avançado 

o  Prefiro não responder 

08) Qual a frequência que você recorre ao Service Desk para solicitar apoio na 
utilização de recursos de Tecnologia da Informação ?  

Favor escolher apenas uma das opções a seguir: 

o Diária 

o Semanal 

o Quinzenal 

o Mensal 

o Raramente 

o Nunca utilizei 

o  Outros               |____________________________________________________| 
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Parte II - IMPORTÂNCIA E DESEMPENHO 

 

 CONFIABILIDADE 

Levando em consideração os serviços realizados pelo Service Desk e ... 

 ... considerando que  CONFIABILIDADE envolve aspectos relacionados à capacidade de executar o serviço de 

forma confiável, sem erros e no prazo prometido  ... 

... assinale o grau de IMPORTÂNCIA e a sua  percepção de DESEMPENHO para cada quesito a ser avaliado.  

                                               

ESCALAS 
IMPORTÂNCIA    (1) Mínima        (2) Pouca             (3) Moderada      (4) Grande      (5) Extrema 
DESEMPENHO      (1) Ruim            (2) Aceitável      (3) Bom                (4) Ótimo        (5) Excelente 
Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

 

 

Importância  Desempenho 
 

1    2    3    4    5 
Sem 

opinão 
 1   2   3   4   5 

Sem 
opinão 

1) Execução do atendimento conforme o que foi 

solicitado 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

2) Confiabilidade na resolução dos problemas relatados 

pelos usuários 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

3) Atendimento executado corretamente na primeira vez 

em que o serviço é prestado 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

4) Conclusão do atendimento dentro do prazo 

prometido 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

5) Capacidade para manter a disponibilidade dos 

equipamentos e sistemas 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

 

 PRESTEZA 

Levando em consideração os serviços realizados pelo Service Desk e ... 

 ... considerando que PRESTEZA envolve aspectos relacionados ao  empenho em auxiliar os usuários e em 
prover informações e atendimento rápido ... 

 ... assinale o  grau de IMPORTÂNCIA  e a sua  percepção de DESEMPENHO   para cada quesito a ser 
avaliado.  

 

ESCALAS 

IMPORTÂNCIA    (1) Mínima        (2) Pouca             (3) Moderada      (4) Grande      (5) Extrema 

DESEMPENHO      (1) Ruim           (2) Aceitável       (3) Bom                (4) Ótimo       (5) Excelente 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

 

 

Importância  Desempenho 
 

1    2    3    4    5 
Sem 

opinão 
 1    2    3    4    5 

Sem 
opinão 

6) Provimento de informação sobre o andamento e 
prazo para conclusão do atendimento 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

7) Pronto atendimento por telefone 
 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

8) Empenho dos técnicos para auxiliar os usuários 
 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

9) Disponibilidade dos técnicos para atendimento 
presencial 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

  



105 

GARANTIA 

Levando em consideração os serviços realizados pelo Service Desk e ... 

 ... considerando que GARANTIA envolve aspectos relacionados à habilidade em inspirar credibilidade, 
segurança, cordialidade e demonstração de competência ... 

 ... assinale o  grau de IMPORTÂNCIA  e a sua  percepção de DESEMPENHO para cada quesito a ser 
avaliado.  
                                  

ESCALAS 

IMPORTÂNCIA:    (1) Mínima        (2) Pouca             (3) Moderada      (4) Grande      (5) Extrema 

DESEMPENHO:      (1) Ruim            (2) Aceitável      (3) Bom                (4) Ótimo       (5) Excelente 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

 

 

Importância  Desempenho 
 

1    2    3    4    5 
Sem 

opinão 
 1   2   3   4   5 

Sem 
opinão 

10) Técnico que demonstre credibilidade ao executar o 
atendimento 

 
O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

11) Percepção de segurança no uso dos equipamentos e 
sistemas 

 
O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

12) Cordialidade e educação do técnico durante o 
atendimento 

 
O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

13) Demonstração de competência e conhecimento 
técnico durante o atendimento 

 
O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

 

 EMPATIA 

Levando em consideração os atendimentos realizados pelo Service Desk e  ... 

 ... considerando que EMPATIA envolve aspectos relacionados à capacidade de compreender o sentimento e 
a reação de outra pessoa, bom tratamento e atenção individualizada ... 

... assinale o grau de IMPORTÂNCIA e a sua  percepção de DESEMPENHO para cada quesito a ser 
avaliado.  

                                                   

ESCALAS 

IMPORTÂNCIA:    (1) Mínima        (2) Pouca             (3) Moderada      (4) Grande      (5) Extrema 

DESEMPENHO:      (1) Ruim           (2) Aceitável        (3) Bom               (4) Ótimo       (5) Excelente 

 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

 

 

Importância  Desempenho 
 

1    2    3    4    5 
Sem 

opinão 
 1   2   3   4   5 

Sem 
opinão 

14) Atendimento realizado de forma personalizada. 
 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

15) Atendimento realizado de maneira atenciosa 
 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

16) Demonstração de interesse em solucionar os 

problemas dos usuários. 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

17) Compreensão das dificuldades e necessidades dos 
usuários 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

18) Conveniência do horário de atendimento praticado 
pelo Service Desk 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 
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TANGIBILIDADE 

Levando em consideração os serviços realizados pelo Service Desk e ... 

 considerando que TANGIBILIDADE envolve aspectos relacionados com o canal de comunicação com 

o Service Desk, com a aparência e apresentação dos  técnicos e com a documentação sobre o serviço 
disponível na Intranet ... 

 ... assinale o grau de IMPORTÂNCIA  e a sua  percepção de DESEMPENHO para cada quesito a ser 
avaliado.  

                                                   

ESCALAS 

IMPORTÂNCIA    (1) Mínima        (2) Pouca             (3) Moderada      (4) Grande      (5) Extrema 

DESEMPENHO      (1) Ruim           (2) Aceitável        (3) Bom               (4) Ótimo       (5) Excelente 

Por favor, escolha a resposta adequada para cada item: 

 

 

Importância  Desempenho 
 

1    2    3    4    5 
Sem 

opinão 
 1   2   3   4   5 

Sem 
opinão 

19) Abertura de chamados através de contato telefônico 
 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

20) Envio de mensagens por e-mail para acompanhamento 

da execução e avaliação das demandas 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

21) Boa aparência e boa apresentação dos ténicos 

(uniforme, postura, linguajar) 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

22) Informação sobre o Service Desk disponível na Intranet 

(Manual, Perguntas Frequentes) 

 

O   O   O   O   O O  O  O  O  O  O O 

 

 

Encerramento 

Você chegou ao final do Questionário ! 

 Para finalizar gostaria de obter as suas considerações sobre os serviços prestados 

pelo Service Desk de forma a contribuir para a análise das respostas. 

Ressalto que não é obrigatório o preenchimento deste campo. 

Por favor, coloque sua resposta aqui: 

 

 

 

Caso queira rever as questões e as suas respostas basta clicar no botão Anterior 

 Para encerrar e enviar basta cliar o botão Enviar 
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Prezado(a), 

      Agradeço a sua participação no preenchimento deste questionário e aproveito para 
informar que os resultados consolidados podem ser disponibilizados para o seu email no final do 
projeto. 

      Para receber a consolidação basta enviar um e-mail para guto@cnen.gov.br que terei 

prazer em enviar o material. 

     Obrigado pela colaboração. 

José Augusto Rocha 

       Obrigado pela colaboração, 

       José Augusto Rocha 
     XXXX@cnen.gov.br 
     Tel. +55 (21) XXXX-XXXX 

     Tel. +55 (21) XXXX-XXXX 

     Mestrado em Sistemas de Gestão 

     Departamento de Engenharia de Produção 

     Universidade Federal Fluminense 

 

 


