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Resumo 

Pretendemos com o presente trabalho, diagnosticar o efeito dos serviços de Telefonia 

Móvel prestado pela UNITEL aos seus clientes e com recurso no uso da metodologia para 

tal, usou-se o modelo exploratório e o tipo de investigação foi o misto (qualitativo e 

quantitativo). Nos dias de hoje, as empresas não podem sobreviver simplesmente fazendo 

um bom trabalho ou repetindo aquilo que propiciou o êxito no passado, mas sim estão 

obrigadas a aspirar a excelência empresarial, sem a qual não podem manter ou crescer em 

seus mercados nacionais ou internacionais, enfrentando com eficiência a ascensão da 

concorrência, pelo que a qualidade do produto e do serviço passam a serem elementos 

indispensáveis na contemporaneidade empresarial, constituindo-se numa das estratégias 

mais efetivas para garantir a diferenciação, a satisfação do cliente e sua fidelidade. Por via 

deste trabalho científico pretendemos aferir a qualidade contínua no serviço de Telefonia 

Móvel que oferece a empresa UNITEL na cidade do Huambo e com recurso no uso de 

modelos tais como os ligados a avaliação da qualidade dos serviços, o modelo Gaps, o da 

qualidade percebida, o dos 4 Q´s da oferta da qualidade de serviço e o modelo de triangulo 

de serviço, bem como o uso da escala Servqual e a escala Servpref permitiram perceber o 

efeito da componente histórica que por sua vez, acabaram por funcionar como indicadores 

da qualidade dos serviços. 

Palavras Chaves:UNITEL; Excelência Empresarial; Fidelidade; Qualidade Contínua no 

Serviço; Telefonia móvel. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 
 

We intend with this work, diagnose the effect of Mobile Broadband services provided by 

UNITEL to their customers and using the use of the methodology to do so, he used the 

exploratory model and the type of research has been mixed (qualitative and quantitative). 

Today, companies can not survive just doing a good job or repeating what led to the success in 

the past, but are obliged to aspire to business excellence, without which they can not maintain or 

grow in their national or international markets, facing effectively the rise of competition, so the 

quality of product and service shall be indispensable elements in contemporary business, 

constituting and the most effective strategies to ensure differentiation, customer satisfaction and 

loyalty. By way of this scientific work we intend to assess continuous quality in Mobile 

Broadband service offering UNITEL company in the city of Huambo and resource use models 

such as those related to assessing the quality of services, the Gaps model, the perceived quality 

the 4 of Q's offering quality of service and the service triangle model, and the use of Servqual 

scale and scale Servpref allowed realize the effect of historical component which in turn, 

eventually function as indicators quality of services. 

 

 

Key Words: UNITEL; Business Excellence; faithfulness; Continuous Quality of Service; 

mobile telephony. 
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Introdução 

O serviço ao cliente, na atualidade, encontra-se enfocado à satisfação do cliente, que vai 

apegada à fidelidade deste para a organização. Com a criação da Organização Internacional 

de Normalização (ISO por suas siglas em inglês), em Genebra, Suíça, em 1946, busca-se a 

padronização de normas de produtos e serviços em empresas públicas e privadas a nível 

internacional, fixando padrões para obter não só serviço mas também satisfação ao cliente. 

No âmbito internacional, as teorias de serviço ao cliente, que datam desde 1980 incluem à 

tecnologia no processo de Serviço ao Cliente brindando capacitações, cursos e palestras 

para que os colaboradores das empresas consigam converter ao cliente no centro de todas 

as decisões de negócios; o que levou às empresas a retribuir a seus clientes por sua 

lealdade.  

Com o auge e o incremento da competitividade, as empresas começam a perder 

exclusividade, é então quando nasce a preocupação das empresas pelos seus clientes não 

como uma fonte de ganhos para sua empresa, mas sim como uma pessoa que tem 

necessidades, um ser individual e único que requer atenção e ao qual brindar serviço. 

Dentro do negócio das telecomunicações e sobre Tudo o da telefonia móvel, a satisfação e 

serviço ao cliente são chaves na hora de introduzir novos produtos e serviços; sobre Tudo 

ante a evidente competência que existe entre empresas públicas e privadas e a globalização 

que torna mais exigente o Mercado. 

É importante gerir a qualidade para que esta se estabeleça como uma ferramenta de forma a 

atingir a excelência do serviço e assim a satisfação plena do cliente. Para tal, é necessário 

conceber um programa de qualidade em que constem todas as ações convergentes ao seu 

alcance(Vera, 2011). A sua condução deverá ser assegurada pelas direções e chefias com o 

apoio da administração, bem como a verificação da realização dos objetivos enunciados. É 

necessário o envolvimento de toda a organização, pois a contribuição de cada elemento é 

importante para o resultado final (Marques, 2003). 

A UNITEL foi lançada comercialmente a 2 de abril de 2001, estando a sua principal 

atividade focalizada na prestação de serviços de comunicações. Numa perspetiva mais 

ampla, a UNITEL tem como objetivo a instalação, exploração e a prestação de serviços de 
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telecomunicações e outras atividades conexas ou complementares em que se verifique 

afinidade tecnológica. 

Atualmente, a empresa assenta a sua atividade numa estratégia bem definida que tem como 

principais objetivos a manutenção da liderança, o reforço do prestígio e o posicionamento 

no mercado, a oferta de novos produtos e serviços inovadores de qualidade e em assegurar 

a estrutura de custos e a rentabilidade dos investimentos mais competitivos do País. 

Ao longo deste período e em termos operacionais, a UNITEL conseguiu cativar a 

preferência dos Angolanos, assumindo a liderança do mercado com mais de 8 milhões de 

clientes, e estando presente em todas as Províncias e Municípios do País. 

Na província do Huambo o número de clientes adscritos ao serviço de telefonia celular que 

oferece a empresa UNITEL ultrapassa os 480 000 e deles mais de 50% se concentram na 

cidade cabeceira provincial. Nos últimos 5 anos se experimentou um crescimento no 

número de clientes ao redor de 25% cada ano, o que prognostica que para  2020  se atinja 

uma quantidade de clientes próximo ao milhão. Este facto suporta a elaborar cada 

estratégias dirigidas a manter a liderança na realização de serviços de telecomunicações a 

partir da satisfação das necessidades crescentes dos usuários da telefonia móvel na 

província do Huambo. 

Uma das maiores dificuldades é compreender a essência da qualidade. Há diversas 

definições baseadas em vários pressupostos convencionais, que quando apresentadas 

individualmente, colidem com a realidade. 

Se pudesse reunir em só uma palavra os principais desafios que uma empresa moderna 

enfrenta nas condições atuais, talvez a de maior consenso fosse a mudança. É verdade; que 

quase todos administradores de hoje têm consciência de que a capacidade de adaptar-se as 

mudanças é vital para a sobrevivência das suas organizações. 

“Caso queiram manter a vantagem competitiva nos mercados globais, as empresas não 

podem continuar a dar-se ao luxo de renunciar à mudança” (DONNLLY, GIBSON e 

IVANCE VICH, 2000, p 139). E o problema duplica-se porque as mudanças são muitas e 

velozes. As sociedades modernas caracterizam-se pela sua e enorme permeabilidade à 

mudança e, quando ela se transforma em padrão cultural, então a mudança adquire um 

ritmo vertiginoso irreversível. A adaptação ao futuro passa a ser um dos principais e mais 
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desafiantes problemas do presente. A situação é mais grave no mundo de negócios onde as 

revoluções acontecem em ondas sucessivas sem dar tempo para que se consolide a 

aprendizagem do qual são portadoras. Quase sem aprender a lição anterior terá que 

começar os estudos da lição seguinte. 

De forma inevitável, absolutamente a necessidade de responder com êxito aos desafios das 

transformações no setor empresarial condicionou o surgimento de múltiplas evidencias e 

abordagens para a gestão empresarial como via para promover estruturas, conceitos, 

métodos, processos e estilos de direção mais flexíveis e versáteis. Como assinala 

DRUCKER (2000 P.3) “Num período relativamente curto - talvez desde o final dos anos 

40 ou início dos 50, nunca houve tantas novas técnicas gerências como hoje: redução 

downsizing, terciarização, gerenciamento da qualidade total, análise de valor económico, 

Benchmarking, reengenharia. Cada uma delas é uma ferramenta poderosa”. 

Atualmente as empresas não podem sobreviver simplesmente fazendo um bom trabalho ou 

repetindo aquilo que propiciou o êxito no passado, mas sim estão obrigadas a aspirar à 

excelência empresarial, sem a qual não podem manter ou crescer em seus mercados 

nacionais ou internacionais, enfrentando com eficiência a ascensão da concorrência. A 

qualidade do produto e do serviço, em particular este último, é na contemporaneidade 

empresarial, uma das estratégias mais efetivas para garantir a diferenciação, a satisfação do 

cliente e sua fidelidade. 

São os clientes e só os clientes que decidem o que é uma empresa. Somente a sua vontade 

de pagar por um produto ou um serviço, converte os recursos económicos em riquezas e os 

produtos ou serviços em mercadorias. O cliente é a base duma empresa que a mantém viva. 

O que pensa o cliente é decisivo porque é ele quem determina a natureza e o destino duma 

organização a sua prosperidade ou fracasso. A excelência empresarial não pode ser 

alcançada sem uma cultura e uma filosofia de qualidade apoiada no respeito pelo cliente. 

Por outras palavras: o cliente define a qualidade. Não existe outra via de aumentar a 

eficácia das empresas se não elaborarem produtos ou serviços que satisfaçam as 

expectativas dos clientes. Isto só será possível fazer-se na medida em que as organizações 

empresariais avaliem a satisfação dos seus clientes de maneira sistemática e executem as 

ações pertinentes. 
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É vital conhecer o que se está fazendo bem e corrigir o que se está se fazendo mal, ou seja, 

aquilo que está ocasionando insatisfações nos clientes. O setor dos negócios na Republica 

de Angola como consequência lógica na etapa do desenvolvimento que está vivendo, 

padece de uma ausência de cultura de qualidade, em particular, nos serviços.  

O que acima foi referenciado conduz à formulação do seguinte problema científico de 

investigação: Como contribuir à melhoria contínua no serviço de Telefonia Móvel que 

oferecea empresa UNITEL na cidade do Huambo? 

Objeto de estudo desta pesquisa é a qualidade dos serviços de telecomunicações.  

A solução do problema científico colocado requer o cumprimento do seguinte objetivo 

geral: Avaliar a qualidade do serviço de Telefonia Móvel da Empresa UNITEL na cidade 

do Huambo, para a satisfação dos clientes, a manutenção da liderança o reforço do 

prestígio e o posicionamento no mercado. 

O Campo de ação é a qualidade nos serviços de Telefonia Móvel na cidade do Huambo na 

perspetiva dos clientes que é analisada a partir da determinação da satisfação dos mesmos 

com os serviços recebidos. 

Objetivos específicos: 

• Fundamentar teoricamente a gestão da qualidade do serviço no contexto das 
evidências atuais da gestão empresarial em relação com satisfação do cliente. 

• Caracterizar a situação atual do serviço de Telefonia Móvel na cidade do 
Huambo com a aplicação de instrumentos de medição aos clientes, 
colaboradores e diretivos de hotéis. 

• Avaliar a qualidade do serviço de Telefonia Celular na cidade de Huambo, com 
o uso de instrumentos de medição científica, e das ferramentas mais atuais para a 
avaliação da qualidade dos services. 

 

A hipótese que se sustenta é que: O conhecimento dos aspetos que hoje podem estar 

afetando a qualidade do serviço de Telefona Móvel que oferta a Empresa UNITEL, 

permitirá elaborar estratégias para manter a satisfação do cliente pelo serviço recebido a 

manutenção da liderança o reforço do prestígio e o posicionamento no mercado na cidade e 

no território nacional. 
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Justificação da investigação  

 

Este trabalho de investigação justifica-se porque existe necessidade de abordar com uma 

visão científica o tema da medição da satisfação dos clientes na gestão empresarial 

moderna, na prestação dos serviços e sobretudo no setor da Telefonia Móvel. Do mesmo 

modo considera-se pertinente estudar ferramentas, técnicas e procedimentos que permitam 

avaliar de forma científica o processo de gestão da qualidade nos serviços de comunicações 

e que possam generalizar-se a outras entidades do setor terciário. Além disso está criado as 

condições objetivas e subjetivas para um adequado desenvolvimento da investigação no 

objeto de estudo contando-se com a bibliografia mínima indispensável e a infraestrutura 

necessária para o tratamento da informação e o seu posterior processamento estatístico. Por 

último existe um interesse expresso da empresa para o desenvolvimento deste tipo de 

investigação para o qual se conta com o seu apoio e colaboração.   

 

Métodos e técnicas a empregar 

Esta é uma investigação com elevada valorização qualitativa, em que se realizam 

análises quantitativas que reforçam os resultados que se apresentam. A mesma se 

realizará aplicando métodos de investigação teóricos e empíricos. Dentro dos métodos 

teóricos poderão utilizar-se fundamentalmente: 

 
� A análise e a síntese, ao realizar o processamento da informação, revisão e que se 

elabora em todo o desenvolvimento da investigação.  

� A indução e a dedução, para realizar a análise crítica dos artigos científicos 
consultados e nos resultados obtidos nesta própria investigação. 

� A análise histórica - lógica, na análise da evolução de conceções e modelos no 
seu percurso histórico, da qualidade nos serviços de comunicações e 
particularmente no serviço da Telefonia Móvel, no que se sustente o marco 
teórico - referencial e a solução teórica do problema científico. 

 

Estes métodos permitirão concretizar regularidades, tendências e conceções, assim 

como as projeções estratégicas que permitem fundamentar e procurar solução ao 

problema objeto de investigação. 
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Os métodos empíricos a utilizar são: a observação, a entrevista a diretores e 

funcionários da UNITEL e a aplicação de inquéritos a clientes e colaboradores do 

serviço de Telefonia Móvel. 

 
� A entrevista a diretores e a observação para constatar os critérios que 

argumentam o problema exposto, assim como no debate e análise dos 
resultados alcançados. 

� A aplicação de pesquisa a clientes e colaboradores para conhecer critérios e 
procurar consenso sobre a qualidade dos serviços de UNITEL. 

 

Utilizaram-se além disso os métodos estatísticos para o processamento dos dados e 

assim obter tendências e regularidades em relação à qualidade na prestação de serviço 

de Telefonia Móvel.  

 

Contribuições e novidade da investigação 
 

O resultado desta investigação pode contribuir para abordagem do tema da qualidade na 

gestão empresarial angolana, e converter-se-á junto a outros similares num estímulo para o 

desenvolvimento das mais modernas técnicas gestão, adaptadas à realidade do Pais. As 

ferramentas que são empregues e os procedimentos que são aplicados poderão ser 

generalizados de acordo as características específicas das entidades. Entre as suas 

novidades mais importantes, está o tratamento do binómio satisfação - qualidade no 

contexto do setor das comunicações em Angola e aplicação de ferramentas estatísticas 

modernas para medição do nível de satisfação do cliente na prestação de serviço em geral.  

 

Estrutura do trabalho 
 

A dissertação estrutura-se em seis capítulos com a intenção de respeitar a ordem lógica da 

exposição e cumprir os objetivos propostos a partir da apresentação das ideias científicas e 

imprescindíveis. O capítulo 1 Antecedentes, estado atual e evolução na qualidade dos 

serviços onde se fundamenta teoricamente o conceito da qualidade, aborda a sua evolução 

histórica e o enquadra na prestação de serviços relacionando-o com o conceito de 

satisfação do cliente. 
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O capítulo 2, trata dos clientes, os tipos de clientes e todo o relacionamento com o serviço 

ao cliente e sua satisfação com o serviço recebido. O capítulo 3 desenvolve a Qualidade do 

serviço e satisfação dos clientes de telefonia móvel. 

No capítulo 4, Materiais e Metodologia que se empregam na investigação, expõem-se os 

materiais e métodos que se aplicam na investigação, faz-se uma delimitação da população 

para o desenvolvimento do estudo e posteriormente a definição, seleção e caracterização da 

amostra. 

O capítulo 5 constitui a parte fundamental da investigação, e é onde se analisam e se 

discutem os resultados mais relevantes do trabalho. 
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Capitulo 1 - Antecedentes, estado atual e evolução na qualidade dos 
serviços. 

 

1.1 – Introdução 

Este capítulo, tem como objetivo analisar o conceito de qualidade e a sua avaliação. 

Apresenta-se na primeira secção 1.2 o conceito da sua evolução ao longo do tempo e do 

ponto de vista de vários autores. Na secção 1.3, as características de qualidade e suas 

dimensões, na secção 1.4 realça-se a importância e conceitos da qualidade, na secção 1.5 a 

evolução da qualidade, na secção 1.6 fala da gestão da qualidade total. Termina-se este 

capítulo com uma síntese dos principais aspetos abordados. 

 

1.2- Conceito de Qualidade. 

O termo qualidade deve ser familiar para qualquer pessoa vinculada às ciências 

empresariais, seja um estudante, um catedrático, um investigador ou simplesmente um 

empresário tanto da esfera produtiva como de serviços. Entretanto, é provável que cada um 

dê uma definição diferente no contexto do rigor académico da realidade vigente.  

Um gestor de produção de uma fábrica, talvez tenha uma ideia distinta sobre a qualidade, 

da ideia que pode ter o administrador duma loja por departamentos ou o professor de 

economia que agora avalia este trabalho. Se formos a textos, manuais, artigos e bibliografia 

especializada pode possivelmente nos conduzir a maior quantidade de definições. 

O conceito de qualidade constitui uma grande confusão na literatura. Ora relaciona-se o 

tema qualidade com os procedimentos (Quality in conformance to requirements), ora 

entende-se qualidade como a capacidade de servir determinados fins, ora faz-se significado 

de excelência duma organização. Mas existem outros significados para qualidade, fazendo-

a coincidir com eficiência, eficácia e produtividade (OLIVEIRA,2006,p.15). A qualidade 

consiste na adequação ao uso, isto é a normalização de cada pessoa que define a sua 

qualidade em relação as suas necessidades. A qualidade aparece, assim, como producto ou 

serviço de acordo com os parâmetros de satisfação das necessidades do consumidor. Os 

produtores ou fabricantes devem esforçar-se continuamente para melhorar a qualidade 

diminuindo a variabilidade em todos processos, respeitando as características exigidas 

pelos consumidores ou clientes. 
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1.3- As características da qualidade e suas dimensões. 

As características de qualidade são definidas da seguinte forma: 

• Características tecnológicas, resistência e dureza. 

• Características psicológicas, sabor, beleza, subjetividade, aparência. 

• Características temporais, longevidade, confiabilidade. 

• Características contratuais, garantia, sustentabilidade, custos, rigor, 

• Características de éticas, cortesia, honestidade, disponibilidade e ajuda. 

As características de qualidade acima referidas, devem respeitar as quatro diferentes 

dimensões de qualidade definidas como a seguir. 

1. Dimensão da qualidade de desenho (Conceito, especificações e tecnologia). 

2. Dimensão da qualidade de conformidade (Trabalho, Administração e 
confiabilidade). 

3. Dimensão de capacidade ou disponibilidade (Manutenção, logística e 
pontualidade). 

4. Dimensão de serviço de campo (Competência, integração). 

 

Para não comprometer o desafio de obter produtos e/ou serviços de qualidade, torna-se 

imprescindível respeitar o ciclo de qualidade e as suas etapas, tendo em conta o processo 

de planeamento e controlo da qualidade bem como a sua política 

Figura 1. Ciclo da qualidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Juram 1988 
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1.4- Importância e Conceitos 

A sustentabilidade de qualquer produto ou serviço no mercado, exige a capacidade de 

ultrapassar o desafio de obter de forma continua produtos e serviços de qualidade para 

consumidores e ou clientes. A qualidade constitui a melhor arma de competitividade, isto é 

da concorrência. A satisfação de consumidores exige princípios elementares para a 

obtenção da qualidade que a seguir citamos: 

1. Satisfação do consumidor ou cliente no atendimento ou excesso das 
expectativas do consumidor que possui varias dimensões de qualidade na 
mente. 

2. Envolvimento do colaborador que encontra no trabalho uma tarefa agradável, 
divertida, motivadora e recompensadora. 

3. Melhoria sustentável do processo produtivo tendo cuidado contínuo da 
inspeção dos produtos e serviços para verificar a conformidade das 
especificações da engenharia do produto. 

A qualidade é a adequação às exigências e deve ser provocada, não controlada. A 

qualidade num produto ou serviço consiste no valor que o cliente esta disposto a pagar. A 

qualidade não depende do fabricante mas sim do cliente. A melhor garantia da fidelidade 

do cliente é a defesa mais poderosa contra a competição e o único caminho para o 

crescimento e lucros sustentáveis. Mas, o certo é que a qualidade na atualidade converteu-

se num fator estratégico chave de que depende a maior parte das organizações para manter 

a sua posição e assegurar a sua sobrevivência no mercado. A qualidade converteu-se como 

consequência da rápida expansão do comércio Internacional, a liberalização da economia e 

o incremento da competitividade no suporte indiscutível das organizações empresariais 

orientadas ao cliente. 

A qualidade não é só uma nova filosofia empresarial, mas também uma mudança de 

paradigma, um desafio para a administração eficiente, eficaz e competente. Por sua vez não 

se pode falar de qualidade sem haver uma mudança na cultura organizacional. A gestão da 

qualidade converteu-se nas últimas décadas numa área de estudo imprescindível. Surge por 

uma decisão estratégica da alta direção, motivada por intenções de melhorar seu 

desempenho, pela necessidade de desenvolver um sistema de melhoria contínua para dar 

uma diretriz de atuação clara e definida ao pessoal sobre aspetos específicos do trabalho, 

para obter a certificação e o aval da excelência do seu sistema de gestão. 



22 
 

 

1.5 - Evolução da Qualidade 

Segundo Hafeez et al (2006) a gestão da qualidade começou com a simples inspeção visual 

dos produtos acabados feita pelos próprios trabalhadores. Durante a Segunda Guerra 

Mundial, a qualidade começou a ser verificada por inspetores a tempo inteiro, e o controlo 

de qualidade passou a seguir determinados requisitos de medição. 

Posteriormente, foi garantido um maior controlo dos processos e consequentemente passou 

a haver um menor número de não conformidades. São diversos os contribuidores pela 

evolução do conceito, como os seguintes citados por Hafeezet al (2006): 

Feigenbaum (1951) introduziu o conceito de Gestão da Qualidade Total (TQM). 

A sua abordagem sobre o sistema de qualidade baseou-se na prevenção, e colocou ênfase 

sobre produtos, serviços e processos, que devem estar adequados aos padrões pré-

definidos. A passagem da deteção para a prevenção exigiu novas técnicas e ferramentas, e 

um grande esforço de todas as áreas funcionais da organização; Deming (1986) salientou a 

importância da intervenção da gestão de topo na melhoria da qualidade. Para reduzir o 

erro, propõe o ciclo interativo PDCA: 

Planear (plan), fazer (do), controlar (check) e agir (act); Juran (1974) descreveu a TQM 

como "aptidão para o uso”, sendo visto na década de 1990 como um fator crítico de 

sucesso. Apresentou três conceitos associados à qualidade: planificação, controle e 

melhoria. A partilhar a sua opinião encontra-se Deming que afirma que a implementação 

da melhoria contínua é alcançada através da formação frequente; Para Crosby (1979), a 

gestão da qualidade previne a ocorrência de problemas. O “fazer correto à primeira vez” e 

“zero defeitos” são duas ideias que sustentam a sua teoria de prevenção. Afirma também 

que a qualidade é gratuita, já que os custos inerentes à implementação de um sistema de 

qualidade são mais do que compensados pela redução de desperdício de matéria-prima, 

tempo, recursos técnicos e humanos. Em concordância com Deming e Juran, Crosby refere 

a importância do processo de controlo estatístico na avaliação e monitorização da 

qualidade; Shingo (1986) desenvolve o conceito "zero defeitos" para "controlo de 

qualidade zero", com a apresentação de um conjunto de ferramentas para eliminar os 

defeitos na origem dos processos; Oakland (1989) define a TQM como uma abordagem 

para a melhoria da competitividade, eficácia e flexibilidade de uma organização. 



23 
 

Essencialmente, é uma forma de planear, organizar e compreender atividades e indivíduos 

em todos os níveis da organização; Ishikawa (1990) alegou que a gestão da qualidade é 

caracterizada por objetivos estratégicos que se focalizam nas preferências do cliente. 

Desenvolveu diversas ferramentas estatísticas para a resolução de problemas de qualidade 

e salientou a importância do "cliente interno”. Ishikawa também sustentou a ideia de 

círculos de qualidade, que são pequenas equipas de trabalhadores especialistas em lidar 

com problemas de qualidade; Taguchi (2009) destacou que as empresas deverão centrar os 

seus esforços de qualidade no processo de conceção e não na fase de produção, permitindo 

assim reduzir os custos; Kanji (1997) apresenta um instrumento de referência para a 

qualidade, ao propor à gestão de topo das organizações a implementação interna de uma 

“cultura qualidade” que envolva todos os trabalhadores; Zairi (1998) também contribuiu 

para a qualidade nas organizações. Afirma que a organização deve melhorar continuamente 

o processo de qualidade com a revisão das práticas da organização, tendo em conta o seu 

meio interno e externo. 

Para Hafeezet al (2006) a evolução histórica da qualidade é resultado das tecnologias e 

ferramentas, da organização e dos seus sistemas, bem como, das pessoas. 

Para uma aproximação do conceito da qualidade parece útil dar uma rápida revisão à 

evolução da sua interpretação no contexto empresarial, apesar de que a noção sobre 

qualidade existe, talvez intuitivamente, desde que o homem começou a distinguir a sua 

preferência pelo trabalho bem feito. A evolução do conceito de qualidade está vinculada ao 

desenvolvimento das forças produtivas industriais, das relações sociais de produção e ao 

desenvolvimento histórico da sociedade, associado a um conjunto de técnicas destinadas a 

fazer as coisas bem independentemente do custo ou do esforço com o fim de criar um 

produto único a partir de um trabalho sem erros. 

Estas técnicas, caracterizam a qualidade como “adequação para o uso”, onde o produtor 

determina aquilo que é adequado e aquilo que não é. Posteriormente, avança-se para tomar 

como ponto de referência quais os consumidores que determinam o comportamento do 

produtor e os contornos do serviço ou produto que mais se aproximam das suas 

necessidades. 

Uma visão resumida da evolução da qualidade pode apreciar-se na figura seguinte. 
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Figura 2.Evolução Resumida da Qualidade 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: MARTÍNEZ (2006,P7) 

 

Verificação: Com o desenvolvimento da abordagem de Administração Científica 

impulsionada pelo Frederick Taylor começa a ter relevância a preocupação pela qualidade 

dos produtos a partir da verificação da produção. Esta aceção, consiste na conformidade com 

os requisitos, a inspeção tinha uma função técnica, deixar passar os produtos bons e travar os 

defeituosos. 

O controlo da qualidade: apoiado num sistema taylorista de supervisão e deteção constante 

de produtos defeituosos, desenvolvia-se nos departamentos de inspeção e controlo do 

produto acabado. Definiu-se o conceito de qualidade como o “grau em que um produto 

cumpre com as especificações técnicas estabelecidas tal como é desenhado” (MARTINEZ, 

2006,p. 8); Controlo da qualidade. Este momento está assinalado pelo controlo estatístico 

da qualidade e seu desenvolvimento inicial manifestou-se no Japão, mantendo o conceito 

de qualidade em conformidade com os padrões e especificações técnicas. 

VERIFICAÇÃO  

CONTROLO DE 
QUALIDADE 

GARANTIA DA 
QUALIDADE  

QUALIDADE 

TOTAL  

- Qualidade definida pelo fabricante. 

- Falhas naturais. 

- Reparação de falhas durante o processo. 

- Consumidores começam a selecionar. 

- Aparição dos Departamentos de 

controlo de qualidade centrada ao 

produto. 

- Início das técnicas de controlo de 

Qualidade.  

- Os consumidores premiam a qualidade. 

- Qualidade como estratégia competitiva. 

- Novas técnicas de abordagem de 

qualidade para o cliente. 

Qualidade estendida a outras áreas de 

fabricação. 
 
- QUALIDADE: A que percebe o cliente.   

- Orientação à satisfação total do cliente. 

- Qualidade dinâmica centrada à 

empresa. 

- Implicação de todos os membros da 

organização e dos grupos externos 

relacionados. Emprego de norma ISO.  
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Seu impulso deveu-se ao W. Edward Deming, que advoga pelo uso de métodos estatísticos 

como as técnicas de amostragem, para distinguir os erros sistemáticos causados pelo 

homem e pela máquina e dos erros aleatórios causados por fatores externos como a 

qualidade das matérias-primas. “Hoje em dia tolera-se muito a mão de obra deficiente e o 

serviço antipático. Necessitamos uma nova religião na qual os erros e o negativismo sejam 

inaceitáveis” (DEMING, 1986, p.67). Garantia ou seguro da qualidade: Esta etapa, marca 

uma rutura significativa com os preceitos anteriores ao aparecer o fator subjetivo na 

medida da qualidade. O termo Quality Assurance implica considerar o “conjunto das 

atividades planeadas e sistemáticas, necessárias para dar confiança de que um produto ou 

serviço vai satisfazer os requisitos estabelecidos” (KOTLER, 1990, p.30). 

Sob a influência conceptual do marketing, na análise da qualidade integraram-se dois 

elementos novos. O primeiro; relacionado com o reconhecimento e aplicação da qualidade 

como uma função independente da produção, com objetivos e estratégias próprias, que 

racionalizou os postos de inspeção e controlo. O segundo, ao medir a variação dos 

processos, modificou o modelo do controlo corretivo por outro mais dinâmico, preventivo 

e avaliativo, integrando a satisfação do consumidor como fundamento essencial para 

alcançar os objetivos de qualidade da empresa. 

As necessidades dos mercados e as características dos produtos são convertidas em 

especificações técnicas e normas para a empresa. Desta maneira, quebrou-se a tradicional 

forma de ver a qualidade como o resultado do sistema de produção, para colocá-lo nas 

mãos de seu verdadeiro dono e juiz, o cliente. Qualidade total: Apoia-se na ideia de que 

satisfazer as expectativas dos consumidores é o primeiro e último objetivo de cada 

atividade na organização. Impõe-se a filosofia de Gestão da Qualidade Total, a qual postula 

que o cliente é o primeiro para a organização; prevenir é melhor que corrigir; trabalhar para 

reduzir custos e desperdícios em geral. 

O processo de qualidade é assumido com visão de futuro, no qual deve participar e 

envolver-se todo o pessoal como vital compromisso e apoio da alta direção, através do 

trabalho em equipa. Isso requer programas de preparação, manutenção de processos ou 

ferramentas para sua melhoria sistemática e permanente, medir os resultados sobre bases 

de metas cumpridas. A definição da qualidade relaciona se com o alcance da máxima 

satisfação dos clientes, tomando-se como ponto de referência para a gestão às expectativas 
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dos mesmos. Por conseguinte, a medida da qualidade íntegra o fator subjetivo (cliente) 

com o fator objetivo (processos). 

  

1.6 - A Gestão da Qualidade Total (TQM) nas organizações de serviços 

A essência da qualidade é fazer-se bem à primeira vez, e satisfazer as necessidades e 

expectativas do cliente, envolvendo toda a organização. Lemak e Reed (2000), 

McCarthy (2012) afirmam que a TQM permite gerir as melhores oportunidades, 

tornando a organização mais eficiente e competitiva. O sucesso da TQM na organização 

está dependente da interdependência da estratégia, dos conteúdos e dos processos, sendo 

esta uma solução para reduzir a incerteza nos resultados. A liderança da gestão de topo e 

o empowerment dos colaboradores são também considerados princípios importantes da 

TQM, pois assumem uma relação com a satisfação do cliente. O estudo feito por 

Ugboro e Obeng (2000) revela existir uma correlação positiva entre liderança da gestão 

de topo, o empowerment dos colaboradores, a satisfação no trabalho e a satisfação do 

cliente. 

A TQM focaliza-se na satisfação do cliente. O seu envolvimento na prestação do 

serviço dá origem a alguma incerteza. O sucesso da TQM baseia-se também na 

atribuição de poder aos colaboradores e no seu envolvimento, na aposta em processos 

que forneçam várias perspetivas que suportem a qualidade das decisões e na delegação 

de autoridade adequada aos colaboradores para a correta tomada de decisão, quer 

individual quer coletiva, facilitando a comunicação e a circulação de informação. A 

consequência esperada é uma resposta mais rápida e efetiva aos problemas detetados. 

Os autores realçam também a elevada importância da gestão de topo na criação de uma 

cultura organizacional que promova a qualidade total, através da revisão dos programas 

de qualidade, da disponibilização dos recursos necessários ao surgimento de novas 

iniciativas e da utilização de um sistema de recompensas que reconheça o contributo de 

todos os elementos da organização para os objetivos da qualidade total. 

Contudo, nem todos reconhecem o mérito da TQM, pois os seus benefícios nem sempre 

são rapidamente percetíveis. A dificuldade na sua implementação e a revolução cultural 

exigida são os grandes obstáculos ao seu sucesso. A sua adoção como uma estratégia 

competitiva exige alterações estruturais e culturais, que por sua vez impõem o 

envolvimento de todos os elementos da organização. 
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É uma filosofia integrada de gerência é um conjunto de práticas que enfatizam a melhoria 

continuam, a busca pelo atendimento das necessidades do cliente, o pensamento de longo 

prazo, a eliminação de refugo e retrabalho, envolvimento do trabalhador, trabalho em 

equipa, novos projetos do processo, benchmarking (busca e adoção das melhores práticas 

conhecidas de trabalho), análise e solução d eproblemas pelos empregados, medidas de 

resultados e relacionamento próximo com fornecedores (MOREIRA, 2008, p.554). 

 

1.7 - Para uma definição da Qualidade 

Esta abordagem do processo evolutivo da qualidade, leva a considerar que não será 

necessário examinar distintas definições e/ou conceitos fornecidos por diferentes autores e 

que podem encontrar-se de forma abundante na literatura; para contar uma definição do 

termo em causa. Parece que será suficiente tomar como ponto de referência as normas ISO 

9000 e as normas da União Europeia que definem a qualidade como o ”conjunto de 

propriedades, características e atributos de um produto ou serviço que lhe conferem sua 

aptidão para satisfazer determinadas necessidades expressas ou implícitas” (Normas ISO 

9000 -2000). 

Para estabelecer uma estratégia de qualidade do produto ou serviço numa organização, 

deve-se ter em conta os seus objetivos em particular a sua filosofia e cultura, para desenhar 

um plano ajustado às expectativas do cliente. Deve ter-se em conta que: 

• A qualidade é uma poderosa arma estratégica. 

• As empresas devem assumir uma atitude em torno da qualidade. 

• Deve-se converter a nova atitude em factos. 

• A perceção do cliente é que determina se há qualidade ou não. 

• Os estudos de mercado são imprescindíveis. 

Os Princípios Básicos que se deve ter em conta para trabalhar num contexto de qualidade 
são: (CROSBY,1979). 

1- É necessário fazer as coisas bem a primeira vez. 

2- Não terá que fazer mais do que o necessário. 

3- Devem envolver-se todos os níveis de direção da organização. 
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4- É preciso trabalhar em equipa. 

5- Deve-se fomentar a comunicação. 

6- Deve-se implantar um sistema de reconhecimento e recompensa. 

7- Estabelecer objetivos de melhoria permanente e uma atenção periódica dos 
resultados. 

8- Abolir a atmosfera de culpa, desprezar o medo e não procurar os culpados. 

9- Utilizar os erros para aprender. 

10- Reduzir as funções de controlo e auditoria interna, complementando-as com o 
auto controlo e auto auditoria. 

11- Reduzir as distâncias marcadas pela hierarquia. 

A qualidade é importante pelo elevado custo que implica fazer as coisas mal, repetir 

trabalhos, corrigir erros contínuos e evitar esbanjamento, o que provoca ineficiências na 

organização. Além disso, pela vantagem competitiva que gera satisfazer com excelência os 

clientes, brindando-lhes qualidade nos produtos e serviços que eles esperam. A qualidade 

contribui com valor agregado, incrementa a produtividade, a fatia de mercado e os lucros. 

A evolução experimentada pelo conceito de qualidade até à chamada Qualidade Total, 

fruto de trabalho de muitos autores, permite que esta se caracterize como um “estilo global 

de gestão que utiliza as contribuições de todas as pessoas da organização para melhorar 

continuamente com o objetivo de alcançar consistentemente as expectativas do cliente” 

(DRUMMOND, 1994, p.23). 

Ou seja é o conjunto de princípios e métodos organizados, de estratégia global de gestão, 

criados a partir da trilogia de Joseph Juran, o qual distinguia “a Gestão da qualidade em 3 

níveis. Estratégico, Tático e Operativo” (Juran, 1995, p.9), para a mobilização de toda a 

organização com o objetivo de obter uma máxima satisfação do cliente ao mínimo custo. A 

Gestão da Qualidade Total constitui uma nova estratégia das empresas devido às condições 

de concorrência Internacional e os efeitos da globalização, onde as exigências dos clientes 

e consumidores estão apoiadas em oportunidades de ofertas, preços razoáveis e excelência 

no serviço. 

Se a organização tiver definida a sua missão, terá sentido de continuidade, a qual deverá 

ser conhecida pelos seus empregados e sobre tudo por seus clientes para obter a qualidade 

total. 
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1.8 - Gestão da qualidade para a indústria dos serviços 

Uma aproximação consistente para a gestão da qualidade nas empresas de serviços, requer 

caracterizar este setor em suas diferenças como setor produtivo, entendido este último 

como a fabricação de bens tangíveis. (KOTLER, 1994, p.57), definiu o conceito de serviço 

como: “As atividades, benefícios ou satisfações que uma parte pode oferecer a outra, 

essencialmente intangíveis e que não suportam a transmissão de propriedade alguma, a sua 

prestação pode estar ou não ligada a produtos físicos”. Os serviços podem ver-se como 

trabalho que são executados para outros, são um conjunto de prestações que o cliente 

espera como consequência do preço, a imagem e a reputação. 

Serviço é algo que produz-se e consome-se de forma simultânea. No serviço, apenas se 

pode observar o resultado depois de realizado. A produção e consumo simultâneo é uma 

das características mais importantes. Deve ressaltar-se, que no serviço o cliente entra em 

contacto direto com prestação e é o cliente o único que pode avaliar a qualidade do serviço 

recebido a partir de suas perceções. 

A excelência na qualidade dos serviços resulta na vantagem competitiva das organizações 

e como tal o sistema deverá ser compreendido por todos. 

Os serviços de elevada qualidade dão origem a níveis superiores de produtividade, à 

redução de custos, ao aumento da lealdade dos clientes, bem como, da quota de mercado, 

entre outros benefícios para a organização (Kandampully, 1998), citado por Yang (2007). 

O sucesso da implementação de um sistema de gestão da qualidade total resulta numa 

melhor performance de negócio (Hansson e Eriksson, 2002), citados por Yang (2007). 

Mas, nem sempre tal acontece, por diversas razões: falha na integração, apatia da liderança, 

confusão de conceitos, indefinição dos objetivos, incapacidade de eliminar barreiras 

internas e ausência de melhorias na performance, entre outras. 

Para Rosander (1980), citado por Yang (2007), o controlo da qualidade nos serviços deverá 

ser mais abrangente que nos produtos e deve incluir a performance dos recursos humanos e 

do equipamento, a informação, as decisões e os resultados. 

Para diversos autores, conhecer as expectativas do cliente é só parte do desafio, o mais 

significativo é saber dar resposta a estas (Berry et al, 1988). 
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Segundo Yang (2007) há cinco imperativos relativos aos serviços: definir as regras do 

serviço, competir pelo talento, enfatizar o serviço de equipa, apostar na confiança e 

comprometer-se na resolução dos problemas. Afirma que o desenvolvimento de um 

sistema de gestão de qualidade numa organização de serviços deverá seguir os passos da 

preparação e reorganização das práticas da qualidade, que se desdobra cinco fases: planear 

no longo prazo, planear no curto prazo, planear a gestão diária, verificar e agir. 

No estudo por ele realizado, tendo em conta o planeamento de longo prazo e a indústria 

hoteleira, as práticas mais bem classificadas foram a conceção do serviço apoiado no 

sistema de qualidade e o segmento do mercado alvo. No planeamento de curto prazo, as 

práticas como menor nível de implementação foram a empowerment e o desenho e 

ajustamento da organização. A gestão diária também apresentou um resultado similar. 

 

1.8.1 - Características dos serviços 

Pode-se afirmar que um serviço é um processo, não um produto; e consta duma série de 

atividades regidas pela conduta e ações das pessoas implicadas. Um produto pode 

examinar-se, provar-se e em todo caso, devolver-se se não cumprir com as expectativas do 

cliente. Um serviço definido como um processo é difícil de testar, é uma experiencia, tem 

uma vida limitada. Ao valorizar o serviço deve-se ter em conta duas dimensões, uma 

corresponde à empresa e a outra corresponde aos clientes e aos seus níveis de satisfação. 

Na venda de serviços, o centro de atenção é a pessoa e a relação que se estabelece com ela; 

é necessário dominar a técnica das relações humanas. O cliente, em lugar de analisar as 

prestações dum serviço, está interessado na confiança e simpatia que desperte o vendedor. 

Vender serviços é vender confiança, credibilidade e garantia de que o processo se 

desenvolverá satisfatoriamente. O serviço é percetível depois de concluído. Por isso, 

considera-se útil assumi-lo como um processo, consistente numa série de atividades 

organizadas e dirigidas a uma meta. 
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Tabela 1. Peculiaridades dos Serviços 

 
 
 
Perecíveis  

Não podem ser armazenados para venda ou consumo futuro, devem ser consumidos 
no momento.  

Para que os fornecedores de serviços aumentem ao máximo os lucros, devem 
manipular a capacidade e a procura, já que não podem manter em operações o 
inventário não vendido. 

 
 
Proteção  
 

Difícil de patentear já que são facilmente copiados, por isso é importante que o serviço 
desfrute de uma boa imagem de marca, diferenciando-se dos seus similares 
estrategicamente.  

Subjetividade  Seu preço é individual, apoiado no trabalho humano e a satisfação que propõe - se  
brindar ao cliente; são valorados subjetivamente por quem o produz e pelo mercado.  

 

Inesperável 

Geralmente consome-se enquanto é realizado e o cliente está comprometido, com 
frequência, no processo. 

Os colaboradores que estabelecem contacto com os clientes formam parte do produto. 
Outra implicação è que os clientes e o colaborador devem compreender o sistema de 
entrega do serviço. 

 
Intangível  Não se podem ver, degustar, sentir, ouvir ou cheirar antes de sua compra. Para diminuir a 

incerteza, muitas vezes o comprador procura evidência tangível, que lhe proporcione 
informações e Confiança. 

 

 

Heterogeneidade

A qualidade do serviço depende de quem, como, onde e quando se oferece ou proporciona

As procuras flutuantes tornam difícil oferecer produtos consistentes em períodos de procur
excessiva. 

O Alto grau de contacto entre o fornecedor de serviços e o cliente significa que a 
consistência do produto dependente das habilidades e o desempenho do fornecedor de 
serviço no momento do intercâmbio. 

Fonte: Elaboração dos autores - Normas ISO 9004 - 2 

1.8.2 - Qualidade dos serviços 

Segundo PARASURAMAN, ed al (1993.p.18) “A qualidade no serviço é a capacidade da 

empresa para cumprir ou exceder o que os clientes esperam do serviço, a qual está 

basicamente definida por suas experiências passadas, pelos comentários de outras pessoas, 

pela comunicação externa da empresa e pelas necessidades pessoais dos clientes”. A 

capacidade de satisfazer o cliente dá como resultado a qualidade no serviço, considera 

como o conjunto de prestações acessórias de natureza quantitativa e qualitativa que 
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acompanham à prestação principal seja esta produção ou serviço. É uma filosofia, é um 

estado de ânimo, e a forma de enfrentar todas as atividades da organização no quotidiano, 

é, portanto um conjunto de processos e procedimentos enquadrados dentro de uma 

estratégia. 

Oferecer um serviço de qualidade exige à organização, num processo contínuo. A falta dela 

produz ao fracasso. Se por natureza os clientes preferirem que os atendam com qualidade, 

porque não converter-se em fornecedores de qualidade a todos os níveis? 

Nos trabalhos de investigação sobre qualidade do serviço deve-se considerar: 

• Que serviço se está a dando aos clientes atualmente? 

• Que serviços querem ter os clientes atuais e potenciais? 

• Que serviços são prestados pela concorrência e como são efetuados? 

Para avaliar a qualidade do serviço é necessário contar com a conceção de um sistema que 

torne possível a obtenção, uso e feedback da informação contribuída pelos clientes, a qual 

é utilizada pela organização para conhecer seu grau de satisfação, o que pensam, o que 

gostam, o que não gostam, quais são suas queixas e sugestões mais comuns. Tal sistema 

deverá estar centrado em clientes, ser contínuo, específico, disponível, destacado para 

pontos vitais. Pode empregar entre outros instrumentos: 

 

Pesquisa de satisfação: sua importância radica na qualidade da informação recolhida na sua 

conceção: Neste caso, devem definir-se aqueles aspetos de serviços que interessam ao 

cliente, dado que à empresa convém conhecer sua opinião a esse respeito. A análise de 

queixa e reclamações: uma queixa é um presente para a organização, porque com ela o 

cliente está favorecendo que flua uma valiosa informação para os responsáveis pela 

entidade que ofereceu o serviço. Permite por uma parte tratar de corrigir o erro cometido e, 

por outra, dá oportunidade à organização de dirigir-se ao cliente insatisfeito para lhe 

brindar as explicações e desculpas pertinentes. 

 

A opinião do pessoal em contacto com os clientes: dá a oportunidade de conhecer opinião 

de primeira mão dos clientes sobre o serviço, por isso a organização deve fazer que essa 

informação seja recolhida e transmitida de algum modo que possa ajudar a detetar e 

corrigir erros. 
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1.9 – Avaliação da satisfação dos clientes 

O serviço ao cliente é a execução de todos os meios possíveis para satisfazer o cliente por 

alguma coisa adquirida. Deve oferecer tantas satisfações quantas sejam possíveis em 

função do produto e tantas facilidades quantas sejam possíveis para que o cliente o adquira. 

A satisfação do cliente é o elemento fundamental do serviço ao cliente e depende 

fundamentalmente de serviços de qualidade excelentes, que cumpram com todas as normas 

e requisitos quanto ao tipo, custo e lugar em que se oferece o serviço; acompanhado de 

ampliações que proporcionem tantas facilidades e satisfações possíveis para quem o 

adquire, quer dizer, dar mais valor que o esperado, ou o que é o mesmo, surpreender o 

cliente. 

 

Deve-se distinguir entre a qualidade que se espera (características que os clientes dão por 

dadas, não as solicitam, sua ausência provoca insatisfação) qualidade que satisfaz (é a que 

os clientes solicitam, a sua ausência é fonte de insatisfação) e a qualidade que deleita (e 

a que não se solicita porque os clientes não sabem que existe e ultrapassa suas 

expectativas). Uma organização não sobrevive sem clientes, deve saber identificar os seus 

clientes e conhecer as suas necessidades e expectativas. Quanto melhor forem identificadas 

as suas necessidades, trabalhar por elas e exceder as suas expectativas, maior probabilidade 

de êxito existirá. É por isso que as empresas inteligentes prestam particular importância aos 

elementos que conformam a satisfação ao cliente. 

 

Perceções: são os resultados que o cliente percebe no produto ou serviço que adquiriu. 

Suas principais características são:  

 

• Determinam-se do ponto de vista do cliente e não da organização.  

• Apoiam-se nos resultados que o cliente obtém como produto ou serviço. 

• Estão fundamentadas na Subjetividade do cliente, não necessariamente na 
realidade. 

• Sofrem o impacto das opiniões de outras pessoas que influem no cliente. 

• Dependem do estado de ânimo do cliente e de seus raciocínios. 

• Dada sua complexidade devem ser determinadas depois de uma exaustiva 
investigação que começa e termina no cliente. 
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As perceções estão influenciadas pelas expectativas e pela sua variabilidade nos diferentes 

momentos da prestação do serviço. Criam-se através da capacidade de resposta, 

profissionalismo, confiabilidade, credibilidade, segurança, acessibilidade, comunicação, 

cortesia e amabilidade. expectativas: são formadas nos clientes através de: comunicação de 

boca em boca experiência passadas, necessidades, publicidade, especificações categoria, 

preço e imagem. Apoiam-se nas esperanças dos clientes sobre um produto ou serviço e são 

produzidas pelo efeito duma ou mais destas quatros situações:  

 

Finalmente, a qualidade nas empresas de serviços, como expressão da satisfação do cliente 

pode definir-se como:  

 

• Promessas que faz a mesma empresa a respeito dos benefícios que brinda o 
produto ou serviço. 

• Experiências de compras anteriores. 

• Opiniões de amigos, familiares, conhecidos e líderes de opinião. 

• Promessas que oferecem os competidores. 

 

SATISFAÇÃO (QUALIDADE) =PERCEÇÃO - EXPECTATIVAS 

 

As organizações devem trabalhar as expectativas com muito cuidado, pois um erro ao 

estabelecer o nível destas pode ser fatal. Se as expectativas forem muito baixas não 

poderão atrair clientes suficientemente, se forem muito altas, os clientes sentir-se-ão 

dececionados logo depois da compra. Segundo FUENTES (1996,p 950) como resultado 

dum aumento nas expectativas do cliente pode haver uma diminuição nos índices de 

satisfação. Quer dizer, não é sempre a diminuição da qualidade do fator que provoca a 

diminuição do índice de satisfação; em muitos casos são o aumento nas expectativas do 

cliente o que causa a queda de tal índice. Por isso é importante monitorar sistematicamente 

as expectativas dos clientes para determinar se estão dentro do que a organização pode 

proporcionar; se estiverem ao mesmo tempo, por debaixo ou por cima das expectativas que 

gera a concorrência e se coincidirem com o que o cliente médio espera para decidir a 

compra. O nível de satisfação observa-se depois de adquirir o produto ou serviço por partes 

dos clientes, os quais experimentam um destes três níveis: 
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Tabela 2. Níveis de Satisfação 

INSATISFAÇÃO Produz-se quando o desempenho percebido do produto não alcança 

as expectativas do cliente.  

SATISFAÇÃO Produz-se quando o desempenho percebido do produto coincide com  

as expectativas do cliente. 

COMPLACÊNCIA Produz-se quando o desempenho percebido excede às expectativas do 

Cliente.  

Fonte: KOTLER (1998, p 414) 

Um serviço só é de qualidade se iguala ou ultrapassa as expectativas que o cliente tem, e só 

comparando as expectativas com a perceção, poder-se-á medir a satisfação do cliente. Na 

análise dos serviços são de vital importância os chamados “momentos de verdade” 

ajudando a definir aquelas atividades ou factos fundamentais que aproximam mais o 

fornecedor ao cliente. O momento da verdade refere-se aos contactos entre o cliente e a 

organização. É durante estes momentos que o cliente forma suas impressões sobre a 

qualidade do serviço. “Quando os momentos da verdade não são atendidos, a qualidade de 

serviço move-se na direção da mediocridade” (ALBRECHT,2003,p.34). 

 

1.10 - Importância de satisfazer ao cliente com um bom serviço 

Qualidade de serviço deve estar apoiada em dois princípios que são comuns às 

organizações excelentes: sua preocupação por desenhar um serviço que seja atrativo e por 

prestar esse serviço sem nenhuma falha. Tudo isto com propósito de satisfazer os clientes e 

obter todos os benefícios possíveis. Várias pesquisas de mercado realizadas obtiveram 

como resultado empírico que uma pessoa satisfeita transmite seu entusiasmo a outras três 

pessoas como média; entretanto uma pessoa insatisfeita comunica sua deceção a outras 

onze pessoas como média; de maneira que 1% de clientes insatisfeitos produz 15% de 

clientes perdidos. 

Assim, a qualidade do serviço é um fator determinante no êxito duma organização. Um 

cliente satisfeito é a melhor publicidade que se pode ter. Além disso, obtêm-se benefícios 

adicionais como a lealdade do cliente (que traduz-se em futuras vendas) e a difusão 

gratuita (que traduz-se em novos clientes). 
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A qualidade do serviço, a satisfação e o preço são critérios importantes para o hóspede, na 

escolha do hotel, bem como no comportamento pós-compra como a publicidade word-of-

mouth e a repetição na compra. Matzler et al (2006) investigaram quais os fatores no 

serviço e no preço que levam à satisfação e fidelização do cliente. Este estudo demonstrou 

que as cinco dimensões do serviço exercem influências distintas na satisfação global e que 

a satisfação no preço e no serviço também influenciam diversamente na fidelização do 

cliente. Estas influências sofrem fortemente o impacto da nacionalidade, e da cultura do 

cliente. É essencial identificar as causas da satisfação do cliente e adequar a performance 

da organização a estas. 

Os turistas selecionam determinado destino ou serviço influenciados pela sua cultura, 

ficando predispostos a interpretar determinadas experiências de uma perspetiva diferente. 

A título de exemplo, Mattila e Choi (2006), citados por Matzler et al (2006), descobriram 

diferenças significativas, entre os hóspedes coreanos e norte-americanos, ao nível da 

perceção do preço e da avaliação da satisfação, justificadas pelas diferenças culturais, 

como verificado em estudos anteriores. 

 

1.11. Modelos para Avaliação da Qualidade dos Serviços 

Como podemos constatar neste Capítulo 2, têm sido desenvolvidos diversos modelos e 

ferramentas para a avaliação da qualidade dos serviços. A medição da qualidade dos 

serviços é, para qualquer organização, um desafio. A importância deste capítulo reside na 

possibilidade de observar diversas vertentes concetuais sobre a qualidade dos serviços, 

sobre os métodos e ferramentas desenvolvidas e utilizadas na avaliação da qualidade dos 

serviços, nomeadamente na restauração e, em específico, na restauração gastronómica.  

A satisfação dos clientes é determinada, principalmente, por fatores intangíveis difíceis de 

medir, estando a qualidade dos serviços ligada a recursos psicológicos. Um dos problemas 

que autores como Parasuraman, Zeithmal e Berry (1985a) observaram foi a dificuldade de 

medição da qualidade, em especial nos serviços, visto que as suas características não são 

facilmente evidentes.  

Seguidamente, apresentamos os diversos modelos e ferramentas mais relevantes na esfera 

da avaliação da qualidade dos serviços.  
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1.11.1 Modelo dos Gaps 

Parasuraman, Zeithmal e Berry (1985a) ao verificarem a complexidade de medir a 

qualidade de serviços desenvolveram um modelo, onde apontam cinco gaps. Este modelo 

é denominado como modelo dos Gaps. O primeiro gap localiza-se entre expectativas dos 

clientes e gestão das perceções; o segundo gap entre a gestão das perceções e 

especificação da qualidade dos serviços; o terceiro gap entre especificação da qualidade 

dos serviços e a prestação dos mesmos; o quarto gap entre a prestação dos serviços e 

comunicações externas e, por último, o quinto gap entre a expectativa do serviço e a sua 

perceção. A Figura 4representa, o modelo desenvolvido, evidenciando a direção em que 

cada gap poderá ter impacto na qualidade de serviços. 

 

Figura 3. Modelo da Qualidade de Serviço "5 Gaps" 
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Fonte - Adaptada de (Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985a) 
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Na investigação no campo da qualidade, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), 

afirmaram que, independentemente do tipo de serviço, os consumidores usam quase 

sempre os mesmos critérios para avaliar a qualidade dos serviços. Nesse sentido, 

marcaram dez determinantes da qualidade dos serviços, que demonstra a qualidade 

percebida do serviço: Elementos Tangíveis; Confiança; Capacidade de Resposta; 

Comunicação; Credibilidade; Segurança; Competência; Cortesia; Compreensão do 

Cliente; Acessibilidade.  

Já em 1988, Parasuraman, et al., depois de efetuarem algumas análises, avaliações e 

validações compilaram os dez determinantes em apenas cinco, resultando, de um modo 

mais agregado: a Garantia e a Empatia, os Elementos Tangíveis, a Confiança e a 

Capacidade de Resposta.  

Como demonstrado, a qualidade é um desafio que é necessário conhecer-se bem para 

exceder as expectativas dos clientes, cabe à gestão reconhecer que a elevada qualidade 

leva a um desempenho significativo, isto com um total compromisso (Parasuraman et al., 

1985c). Estes determinantes serviram, posteriormente para a construção da escala 

SERVQUAL.  

 

1.11.2 Escala SERVQUAL 

Após a observação do modelo dos Gap´s, em 1985, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 

basearam-se no paradigma da desconfirmação, que compara a qualidade experimentada e 

esperada, e desenvolveram a escala SERVQUAL. Este instrumento de avaliação da 

qualidade foi construído através da reunião de vários elementos ligados à avaliação da 

qualidade dos serviços: a) Qualidade Percebida versus Qualidade objetiva; b) Qualidade 

como atitude; c) Qualidade versus Satisfação; d) Comparação entre expectativas e 

Perceções; e) Determinantes da Qualidade do Serviço.  

Deu-se, então, a construção do instrumento SERVQUAL com os dez determinantes da 

qualidade dos serviços. A estes dez determinantes os autores associaram noventa e sete 

questões. Este questionário tinha como objetivo a avaliação das expectativas e perceções 

dos consumidores, incorporando uma escala de avaliação a escala de Likert de 1 a 7, onde 

1 corresponde ao “discordo totalmente” e 7 significa “concordo totalmente”. Tambem 

pode-se utilizar a escala de 1 a 5. 
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Com a revisão efetuada em 1988, os autores passaram a considerar apenas cinco 

dimensões. A Garantia, é um determinante que visa o conhecimento dos funcionários de 

um determinado serviço, aliado à demonstração de confiança e ao fazer acreditar, com 

educação e respeito pelo cliente, mantendo uma atitude prestável e de boa comunicação. A 

Empatia, está ligada à demonstração de cuidado e a uma atenção individual e 

personalizada para com o cliente, que pressupõe sensibilidade e esforço para compreender 

o cliente e as suas necessidades. Os Elementos Tangíveis, estão relacionados com a 

aparência física dos equipamentos, do pessoal e dos materiais de comunicação, das 

condições do espaço físico, com a limpeza e com uma acústica adequada. A Confiança é 

uma dimensão que está ligada à promessa do serviço, ou seja, foca-se na confiabilidade do 

serviço e na precisão com que este é prestado. Está relacionada com a estipulação 

temporária e sem erros, e com a execução do serviço de acordo com as expectativas do 

cliente. A Capacidade de Resposta, está ligada à resposta imediata na prestação do serviço 

rápido e na ajuda aos clientes, aquando da existência de uma falha no serviço, tentando 

criar perceções positivas e demonstrando a qualidade do serviço.  

Em suma, o SERVQUAL é uma ferramenta direcionada para a medição da qualidade dos 

serviços, que reflete os cinco determinantes da qualidade a que estes devem obedecer. Sob 

forma de questionário, numa primeira parte, os clientes são questionados acerca das suas 

expectativas ligadas a uma determinada área de serviços e, numa segunda parte os clientes 

são questionados sobre as suas perceções de desempenho de um serviço de uma 

determinada organização. O resultado da qualidade dos serviços é calculado através da 

diferença entre as perceções e as expectativas (Perceções - expectativas = +/- Qualidade). 

 

1.11.3 Escala SERVPERF 

Em 1992 os autores Cronin e Taylor apareceram como críticos construtores do 

instrumento SERVQUAL. Nas primeiras abordagens referem que a qualidade dos serviços 

e a satisfação não são conceitos equivalentes, visto que, a qualidade dos serviços resulta de 

um processo de longo prazo e a satisfação resulta de uma experiência momentânea. 

Referem ainda que as perceções demonstram melhor a qualidade do serviço no longo 

prazo. A par destas observações, estes autores, desenvolveram um estudo para observar a 

qualidade, aplicando em quatro indústrias de serviços (fast-food, limpeza, controlo de 

pragas e banca) o SERVQUAL e o SERVPERF. O instrumento SERVQUAL apenas 
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demonstrou um efeito estatístico significativo em duas das indústrias de serviços, 

enquanto o SERVPERF demonstrou ser significante em três das quatro indústrias 

estudadas. Estes autores formaram a escala SERVPERF a partir de uma adaptação do 

SERVQUAL, que inclui os cinco determinantes da qualidade, com uma escala de 22 itens, 

focando unicamente a avaliação do desempenho dos serviços e recorrendo apenas à 

perceção dos clientes. Nesta esteira, em 1994, Cronin e Taylor, vêm afirmar que a 

avaliação da qualidade através das expectativas - escala SERVQUAL - é inapropriada para 

medir a qualidade dos serviços.  

Da mesma forma, Peters e Pikkemaat (2006) comprovaram em alguns estudos empíricos a 

superioridade do SERVPERF sobre o SERVQUAL, pois demonstraram validação, 

convergência e discriminabilidade na construção e avaliação da qualidade dos serviços.  

 

1.11.4 Modelo da Qualidade Percebida 

Em 1984, Grönroos desenvolveu um modelo, representado na Figura 4, para perceber a 

qualidade dos serviços, numa perspetiva mais relacionada com as perceções dos clientes e, 

visto os serviços exigirem um elevado envolvimento dos consumidores em todo o 

processo da prestação dos serviços, a perceção final do consumidor sobre a qualidade tem 

um grande impacto nos serviços e na gestão destes. Grönroos refere que a qualidade e o 

seu desenvolvimento contribui para o sucesso dos serviços e para competir, com eficácia, 

no futuro.  

 

Figura 4. Modelo da Qualidade Percebida do Serviço de Gronroos 

 

 

 

 

Fonte - Adaptado de Grönroos (1984) 
 

Para o desenvolvimento do seu modelo, Grönroos define duas questões primordiais: 1ª 

(How?) Como é que a qualidade dos serviços é percebida pelos clientes? 2ª (What?) O que 

 
Serviço esperado – Qualidade percebida do serviço – Serviço percebido  
 

Imagem 
 
 

Qualidade técnica – what?                                Qualidade funcional – how?  
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é que influencia a qualidade técnica dos serviços? Nesse sentido, e ligado a estas duas 

questões, o autor apresenta duas dimensões: a qualidade técnica e a qualidade funcional. A 

qualidade técnica (What?) está ligada ao resultado da interação nos serviços, ou seja, o 

resultado entre a relação do prestador de serviços e o consumidor, esse resultado serve de 

avaliação da qualidade dos serviços para o cliente/consumidor. Por outro lado, é também 

bastante importante a dimensão da qualidade funcional (How?), pois está ligada à primeira 

e influencia a perceção do cliente quanto à qualidade dos serviços. Neste caso, a dimensão 

da qualidade funcional está relacionada com a questão de como é que são prestados os 

serviços, ou seja, qual o desempenho dos serviços no seu processo de prestação.  

Em suma, através destas duas dimensões os clientes constroem uma imagem da qualidade 

dos serviços que resulta das perceções.  

Um estudo empírico desenvolvido por Grönroos em 1984, aplicado em seminários onde 

havia representantes de serviços executivos na Suécia, como bancos, seguradoras, 

restaurantes, hotéis, companhias de aviação, consultores de negócios, agências de 

publicidade e também empresas do setor público, foi possível concluir que a qualidade 

funcional, ou seja, o desempenho dos serviços, demonstra ser o ponto e a dimensão mais 

importante na perceção da qualidade dos serviços, conseguindo atenuar temporariamente 

as falhas na sua qualidade técnica dos serviços. Assim, conclui-se que a criação de um 

bom desempenho dos serviços pode determinar o sucesso destes (Grönroos, 1984).  

 

1.11.5 Modelo dos 4 Q´s da Oferta da Qualidade dos Serviços 

No seguimento do desenvolvimento da qualidade percebida dos serviços em 1993, 

Gummesson, veio contribuir para a evolução e compreensão deste contexto. Na Figura 5, 

podemos observar o desenvolvimento do modelo, onde o autor apresenta semelhanças 

com modelo de Grönroos. No modelo de Gummesson, o resultado da qualidade percebida 

dos serviços está interligado com os 4 Q´s, ou seja, a qualidade do design e a qualidade de 

produção, como elementos ligados à conceção dos serviços, sendo estes considerados 

fontes de qualidade.  

Relativamente à qualidade relacional e à qualidade técnica, ambas estão associadas às 

experiências dos clientes nos serviços e às suas perceções, sendo que a qualidade 

relacional se refere à perceção da qualidade dos serviços durante o processo de prestação 
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do serviço, e a qualidade técnica está relacionada com os benefícios para a qualidade dos 

serviços no curto e longo prazo.  

 

Figura 5. Modelo dos 4 Q´s da Oferta da Qualidade do Serviço e"Gummesson" 

 

 

 

 

 

Fonte - Adaptado de Gummesson (1993) 
 

Em suma, o modelo explica que a perceção da qualidade dos serviços evolui desde a sua 

conceção até à prestação efetiva, podendo vários fatores alterar a qualidade percebida dos 

serviços, como sejam as expectativas e as experiências dos consumidores.  

1.12 - Modelo de triângulo de serviço 

Para o desenho dos serviços é importantes contar com um modelo conceptual para avaliar a 

estrutura dos serviços. O triângulo do serviço do Albrecht é um dos modelos mais 

utilizados nas organizações de serviços no mundo. Na figura 6 mostra-se este modelo. 

ABRECHT (2003), falando sobre a nova era de serviço e a importância que vai tomando 

cada dia a qualidade dos serviços. Cria o triângulo do serviço, como instrumento de 

representação das variáveis relacionadas com o serviço, evidenciando-as do ponto de vista 

do cliente ao qual coloca no centro da figura destacando sua importância. 

O triângulo do serviço é a representação gráfica de toda filosofia da qualidade no serviço 

que nos mostra os elementos orientados para servir o cliente. A excelência no serviço só se 

alcança mediante a ação combinada de todos seus elementos e não de um serviço 

particular. O triângulo do serviço é um instrumento organizacional para fazer do melhor 

serviço a força motriz do negócio. “É um conceito transformativo – uma filosofia – um 

processo de pensamento – um conjunto de valores, um conjunto de métodos” 

(ALBRECHT, 2003). 

Imagem – Marca 
 

Expetactivas                                                                        Experiências  
 
 

Qualidade design                      Qualidade percebida                        Qualidade relacional 
 

 Qualidade de produção                  (Imediata e Longo Prazo)                                         Qualidade técnica 
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Figura 6. Triângulo do Serviço 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de ALBRECHT (2003) 
 

O Triângulo do Serviço pressupõe que existem quatro elementos que deve-se ter em 

consideração ao produzir os serviços: o cliente, os colaboradores, a estratégia e o sistema. 

O cliente encontra-se no centro do triângulo devido a que o serviço sempre deve estar 

centrado no cliente. Os colaboradores são o pessoal de contacto com o cliente nas 

organizações de serviço. A estratégia é a visão ou filosofia que se utiliza para guiar todos 

os aspetos de fornecimentos do serviço. O sistema está constituído pelas instalações e os 

procedimentos que são utilizados na organização. 

Estratégia 

de serviço 
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Pessoal  
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O pessoal depende do 
sistema para dar um 
serviço de qualidade 

Todas as pessoas da organização 
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Todos os colaboradores 
devem ter um impulso 
para o cliente. 
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desenhar-se tendo 
em conta a mente 
do consumidor 

O sistema deve 
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A estratégia 
deve considerar 
primeiro o 
cliente 
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As linhas que conectam os elementos do triângulo dos serviços têm as seguintes 

interpretações: Do cliente à estratégia: Indica que a estratégia deve considerar primeiro o 

cliente para satisfazer suas necessidades verdadeiras. A gerência deve perguntar-se que 

deseja realmente o cliente? Quer dizer, conhecer quais são as expectativas do cliente. Além 

disso, deve comunicar a estratégia de serviço ao cliente.  Do cliente ao sistema: Indica que 

o sistema (procedimentos, instalações e equipas) deve desenhar-se tendo em conta o 

consumidor. O serviço não é algo que deve-se pensar no futuro, mas sim deve desenhar-se 

como parte do sistema de fornecimento. 

Do cliente aos colaboradores: Indica que todo o pessoal deve ter um impulso para o 

cliente: inclusive quando o pessoal não serve o cliente de forma direta, é porque deve dar 

serviço a alguém que assim o faça. Os colaboradores são elementos mais importantes nos 

fornecimentos de um serviço de nível superior. Linha externa do pessoal ao sistema: Indica 

que os colaboradores dependem do sistema para dar um bom serviço. Os sistemas têm que 

ser desenhados para que sejam simples, rápidos e facilitadores. Linha externa do pessoal ao 

sistema: Indica que os colaboradores dependem do sistema para dar um bom serviço. Os 

sistemas têm que ser desenhados para que sejam simples rápidos e facilitadores.  

Linha externa da estratégia ao sistema: indica que o sistema deve derivar-se logicamente da 

estratégia. Os sistemas devem apoiar a estratégia e estarem bem integrados. Linha da 

estratégia aos colaboradores: Implica que todas as pessoas da organização devem estar 

conscientes da estratégia definida, conhecê-la e implicá-la ao prestar serviço. O triângulo 

do serviço utiliza-se para diagnosticar a qualidade do serviço determinando quais são os 

fatores negativos que incidem nele e as estratégias e planos de ação convenientes que 

podem conduzir à melhoria contínuo. Serve para diagnosticar prováveis serviços e 

determinam quais são as causas dum serviço mau. 

De acordo com FUENTES (1996, p.959) todos os serviços fundamentam-se dentro dum 

ciclo. O ciclo começa quando o cliente entra em contacto pela primeira vez com os 

sistemas de fornecimento de serviço e segue com cada contacto que faz o cliente com 

qualquer pessoa da organização, em cada contacto o cliente recebe uma impressão 

consciente ou subconsciente de satisfazer a sua necessidade ou não. 
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1.13 - Resumo 

Atualmente, a análise de qualidade e sua avaliação apoiam-se na normalização, que 

constitui um requisito indispensável os países do primeiro mundo, em especial, os países 

europeus. Por isso, muitos países que olham com indiferença inicial os esforços pela 

normalização, manifestam agora um grande entusiasmo para participar da aplicação destas 

normas. É evidente que não é possível introduzir-se no mercado global se não se 

demonstra o cumprimento específico de padrões, certificados para garantir a qualidade dos 

produtos e serviços ao mercado futuro de consumidores. 

A aplicação das normas ISO está avaliada pela organização internacional para a 

padronização, que é uma federação mundial de corpos nacionais associados de 

normalização, denominados corpos de países membros da ISO. Cada um destes comités 

tem como objetivo preparar e estabelecer os padrões internacionais de normalização 

realizados a partir de resultados de comités técnicos. 

A ISO tem reconhecimento mundial e está avaliada por mais de 75 países, que aceitam sua 

autoridade moral quanto as restrições estabelecidas nos intercâmbios internacionais de 

comércio. O modelo da Gestão da Qualidade ISO- 900-2008 aparece descrito na seguinte 

figura. 

Figura 7. Sistemas de Gestão da Qualidade de Melhoria Continua 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: adaptado de Rojas (2009) 
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Como se pode observar na figura, a gestão da qualidade deve entender-se como um 

processo contínuo onde o resultado tem que ser observado constantemente a partir de 

medições tomando em conta o critério dos clientes. A satisfação destes é a medida real do 

êxito da organização. Por outro lado, as tarefas que a gerência desempenha devem refletir o 

que DEMING (1985) enunciou como o primeiro de seus 14 pontos: “Perseverança nos 

propósitos”. Para consegui-las, a organização deve estar em permanente contacto com os 

clientes, conhecer suas expectativas e vigiar as mudanças destas. Essa perseverança nos 

propósitos implica um questionário constante sobre para quem e para que trabalha a 

organização. Nas palavras de DEMING: Uma via para estabelecer a qualidade da 

perseverança no propósito das organizações é avaliar a fonte de autoridade suprema dessa 

organização. A que propósitos o presidente da organização? Quais são os donos da 

organização? Os donos respondem aos acionistas? Os acionistas, milhares deles que 

desejam dividendo, aos quais respondem? Respondem as suas consciências? Respondem à 

instituição? Existe perseverança nos propósitos quando se pensa além de fazer dividendo. 

(DEMING, 1985). 

 

A qualidade evolui através de várias etapas: a etapa de inspeção (século XIX) para a 

deteção e solução de falhas da uniformidade do produto; a etapa do controlo estatístico 

(década dos 30) enfocada ao controlo dos processos e o uso de métodos estatísticos para a 

produção dos níveis de inspeção; e a etapa do assegurar da qualidade (década dos 50) 

quando surge a necessidade de envolver a todos os departamentos da organização no 

planeamento, execução e políticas de qualidade. Posteriormente, a etapa da administração 

estratégica da qualidade total (década dos 90) onde se reconhece o efeito estratégico da 

qualidade como uma oportunidade de competitividade; a etapa de reengenharia de 

processos (década dos 90) onde o avanço tecnológico e de sistemas administrativos 

propõem a começar de novo e mudar toda a organização; e uma etapa atual de arquitetura 

e rompimento das estruturas do mercado (a finais do século XX e começos nos XXI), onde 

se propõe que o conhecimento é a base dos negócios atuais. Um resumo do anterior 

aparece no quadro seguinte:  
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Tabela 3. Contribuições Importantes do Principais Especialistas Sobre a Qualidade 

Fonte: Adaptado de COBRAS ( 2009) 

 

 

 

Autor Contribuição 
 

Walter Shewhar Ciclo do Shewhart: PDCA (Plan-Do-Check-Act). O processo metodológico básico 
para assegurar as atividades fundamentais de melhoria e manutenção. 

W 
 Edward Deming

14 Ponto para a direção. O que deve-se contemplar para a direção da empresa. 
Pretende mostrar a importância do papel das pessoas e em especial da direção na 
competitividade das empresas. 

Joseph Juram  Trilogia de juram. O planeamento da qualidade, o controlo da qualidade e a melhoria 
da qualidade são os instrumentos do gerente da gestão da qualidade. 

Kaoru Ishikawa Círculos de qualidades. São grupos de voluntários, estáveis no tempo, que têm como 
objetivo principal melhorar a qualidade do processo e entorno de trabalho. 

Phillip Crosby Se a qualidade melhorar os custos totais diminuiria inevitavelmente, permitindo que 
as organizações incrementem seu lucro chega-se à conclusão de que “a qualidade é 
gratuita” 

 
Taichi Ohno  

Desenvolve o sistema de gestão da produção de just in time (JIT) encaminhado á 
eliminação das tarefas que não contribuam com o valor (esbanjamento); 
especialmente a redução de inventário. Este sistema permite entregar a qualidade e o 
produto com a qualidade exigida, na quantidade precisa e o momento exato. O JIT dá 
lugar a um grupo de atividade: formação das pessoas, racionalização dos pontos e 
fluxos de produção, relação de associação com fornecedor e clientes e empregos de 
técnicas de mudanças rápidas de instrumental para reduzir os tempos de mudanças. 

Masaki Imai É o difusor da filosofia Kaizem que significa melhoria contínua em Japonês. É o 
espírito e prática de princípios de melhoria contínua na empresa. Os princípios do 
Kaizem são: pequenas mudanças ou melhorias graduais orientada a todas as pessoas, 
informação abertas e uso da tecnologia existente. 

Genich Taguchi Considera que a não qualidade é a perda geral á sociedade por um produto, do 
momento de sua conceção até o reciclado, por não ter feito ó correto. 
Desenvolvimento da engenharia da qualidade como métodos para o desenvolvimento 
de processo de industrialização com o máximo de eficiência. 

 
Kiyoshi Suzaki  

Gestão visual: sistema onde a informação necessária para a gestão operativa está 
presente onde trabalha as pessoas. Outro conceito é a mini companhia: organizar cada 
uma das áreas de trabalho homogéneas como se fosse uma mini empresa, com seus 
fornecedores e clientes, objetivos, indicadores , planos de trabalho, reuniões. Etc. Um 
oitavo tipo de esbanjamento, partindo dos setes Taichi Ohno é a não utilização do 
recurso inteligente de todas as pessoas da empresas. 
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1.14 – Síntese 

Neste capítulo foram colocadas algumas das principais questões que servem como 

indicador para a elaboração deste trabalho no ponto de vista da qualidade dos serviços. 

O conceito de qualidade tem vindo a sofrer alterações ao longo da história tendo em conta 

o desenvolvimento da produção de bens e serviços, envolvendo desta forma os gestores das 

organizações. 

Neste capitulo houve uma consideração histórica do conceito de qualidade e seus 

principais autores. De realçar que o conceito de qualidade, desde o princípio ligava-se a 

avaliação da conceção final do produto, passando depois para o controlo do seu processo a 

fim de prevenir defeitos no fabrico. Assim, a qualidade evoluiu para o controlo global que 

vai desde o planeamento do produto até à sua produção final. 

Tendo em consideração a era da Gestão Total, a satisfação do cliente na aquisição de bens 

e serviços passa a definir o conceito. Se tivermos em conta as características dos serviços, 

abordou-se os aspetos referentes aos principais modelos de avaliação da satisfação e 

ferramentas para a melhoria da qualidade que as organizações podem utilizar para 

melhorarem a prestação de seus serviços. 
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Capitulo 2. A satisfação do cliente no serviço. 
 

2.1 – Introdução 

A qualidade nos serviços de telefonia móvel celular é um tema de relevo para qualquer 

economia dada a sua importância em todas as esferas da economia do país. É importante 

gerir a qualidade para que esta se estabeleça como uma ferramenta de forma atingir a 

excelência do serviço e a satisfação plena do cliente. 

O capítulo tem como objetivo realizar uma avaliação panorâmica da gestão de UNITEL e a 

relação com o cliente.  

Com as novas tendências da atualidade e com a evolução dos meios de comunicação, 

permitiu-se maior velocidade no acesso à informação. Desta forma, o consumidor adquiriu 

ampla liberdade de escolha, mostrando-se cada vez mais exigente quando o assunto é 

aprestação de serviço. Neste contexto, a Telefonia Móvel mundial, foi evoluindo de acordo 

com os estímulos sociais e tecnológicos de cada época. Assim, o setor foi se adaptando de 

acordo com a procura e as circunstâncias dos mercados. 

 

2.1. Aspetos Prévios ao Inquiridores 

É necessário que se tenha claro que, um serviço bem encaminhado pode ser uma excelente 

estratégia de marketing para uma organização, permitindo posicionar-se na mente dos 

consumidores. O serviço deve abranger todo o pessoal que tenha relação direta com o 

cliente de forma rotineira. Desta forma um excelente serviço, levará, como conseqüência, 

uma alta satisfação do cliente, principal objetivo da empresa, já que as conseqüências que 

esta satisfação trará serão vitais para o negócio, pois o afetará em todos seus âmbitos. 

(Branco, 2009).  

A necessidade de melhorar constantemente os serviços faz que as empresas procurem 

ferramentas confiáveis para avaliar os serviços prestados. As escalas de medição da 

qualidade, permitem-nos a adequação dos modelos ao tipo de serviço e às questões 

culturais, visto que interferem significativamente na expectativa do cliente. (Gadotti & 

Franco, 2009)  
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O presente estudo está centrado na adaptação da medição do modelo SERVQUAL para 

determinar os fatores críticos atuais que afetam a satisfação de serviço de telefonia móvel 

da Empresa UNITEL. Previamente iremos analisar as principais definições relacionadas ao 

tema em estudo.  

 

2.1.1 Cliente Externo 

Em termos gerais, considera-se Cliente Externo a pessoa, entidade ou empresa que compra 

os produtos ou serviços à empresa fornecedora dos mesmos, sem necessariamente ter 

relação com ela.  

CitandoKotler (2003) pag 27:  

“Um cliente é a pessoa mais importante neste escritório, em pessoa ou por 

correio. Um cliente não depende de nós, nós dependemos dele. Um cliente não 

é uma interrupção de nosso trabalho, é o propósito de nosso trabalho. Um 

cliente é uma pessoa que nos traz seus desejos. É nossa tarefa dirigi-los com 

proveito tanto para ele como para nós”. 

Toda pessoa que reúna as seguintes três condições pode-se considerar cliente de um 

produto ou serviço determinado:  

a) Que necessite o produto ou serviço que estamos vendendo, tenha ou não 

consciência de sua necessidade.  

b) Que tenha poder aquisitivo, quer dizer que esteja em condições económicas de 

adquirir o produto.  

c) Que tenha poder decisório para realizar a compra (legalmente existem 

impedimentos para que certas pessoas que até reunindo as duas anteriores não 

podem comprar o que lhe estamos oferecendo (Riveros, S. f) 

Tipo de cliente. O mercado atual e a competitividade levam-nos a identificar diferentes 

tipos de clientes. Um cliente como buscador de um serviço ou produto para satisfazer uma 

necessidade nasce como público objetivo, passando logo a ser cliente potencial, logo ao 

grupo de comprador eventual e até chegar a ser cliente habitual ou consumidor.  

Neste processo surgem certos atributos dos clientes como pessoas que são chaves ao 

momento da satisfação e o serviço ao cliente. Riveros, ( S. F.) faz referência a tipología de 
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clientes que se descreve a seguir: Os clientes podem estudar-se por: (a) suas tendências, (b) 

seu temperamento, (c) sua atitude mental, e (d) seus conhecimentos.  

As tendências no cliente podem-se analisar de acordo a seguinte classificação (Riveros, S. 

F. 2010):  

� O temeroso. Aquele que orienta seus atos como desejo de segurança.  

� O que procura prazer ou conveniência. Procura obter vantagens particulares.  

� O orgulhoso ou vaidoso. Compra por vaidade.  

� O metalizado ou o que compra por motivo de lucro. Vigia com exatidão o 
ganho que pode obter no momento da compra.  

� O sentimental ou altruísta. que compra para agradar a outros.  

� O Investigador. Aprofunda-se no tema, conhece os fatos de menor importância.  

O cliente de acordo com o seu temperamento:  

� Cliente Introvertido. Orientado a seus próprios interesses.  

� Cliente Extrovertido. Dono de suas situações, orientado a seu padrão de 
vida.  

� Cliente Ambivertido. Reúne características dos dois grupos anteriores, 
apresenta altas e baixas freqüentes de humor.  

O cliente por sua atitude mental: 

� Cliente de Mente Fechada. Atitude é negativa em relação às influências externas. 
Pensa em ser enganado e, por conseguinte, não confia nos outros.  

� Cliente de Mente Aberta. Atitude positiva, situa-se no nível de “me ensine”. 
sempre tudo o que lhes diga deve ser demonstrado amplamente. 

� Cliente de Mente Confiada. Atitude de cooperação com outros, inclusive com o 
vendedor. Permanece sempre em transe amistoso já que tem sua confiança posta 
na natureza humana.  

� Cliente de Mente Crédula. Constitui a atitude ideal. É um engano comprometer-
se em largas explicações com este cliente.  
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A nível conhecimentos:  

� Com conhecimentos técnicos. Frente à nossa oferta, conhece o produto, sua 
natureza, emprego e características.  

� Cliente informado. Conhece características gerais do produto 
maslevianamente. 

� O cliente mal informado: Suas apreciações sobre o produto são erróneas, 
apoiam-se em experiências de terceiros e em rumores da competência.  

� O cliente desconhecedor: Ignora por completo as características do produto que 
lhe oferecemos.  

Um vez que se mantém uma relação com a empresa, os clientes passam a classificar-se de 

acordo com o seguinte:  

a) Clientes Atuais. Aqueles que fazem compras à empresa de forma periódica ou que 
o fizeram em uma data recente;  

b) Clientes Potenciais. São aqueles (pessoas, empresas ou organizações) que não lhe 
realizam compras à empresa na atualidade mas que são visualizados como possíveis 
clientes no futuro (Riveros, S. F.).  

 

2.1.2 Serviço ao cliente 

Serna, Sena Gómez, & Gómez ((2006) p 1ª) definem:  

O serviço ao cliente é o conjunto de estratégias que uma companhia desenha 

para satisfazer, melhor que seus competidores, as necessidades e expectativas 

de seus clientes externos. Desta definição deduzimos que o serviço de atenção 

ao cliente é indispensável para o desenvolvimento de uma empresa. (4)  

Horovitz ((1997) p 3) diz que, o serviço ao cliente 

 é o conjunto de prestações que o cliente espera, além disso do produto ou do 

serviço básico, como conseqüência do preço, a imagem e a reputação do 

mesmo. 

Poderia-se afirmar que o serviço ao cliente é uma estratégia de Marketing.  
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Ao abordar o tema de serviço ao cliente terá que conceptualizar adequadamente três 

aspetos interrelacionados do mesmo:  

1. Procura de serviço. São as características desejadas pelo cliente e a disposição e 
possibilidade que como empresa se pode oferecer. É necessário estabelecer a 
importância que lhe dá o consumidor a cada um.  

2. Nível de serviço. Já se conhece que serviços requerem os clientes, agora tem que se 
detetar a quantidade e qualidade que eles desejam, mediante pesquisa periódicas, 
rolhas de sugestões e sistemas de queixa, reclamações e métodos que permitem 
conhecer os níveis de satisfação e em que aspetos do serviço se está fracassando.  

3. Meta de serviço. São os valores e características relevantes, fixadas como objetivo, 
que caracterizam o serviço que o fornecedor oferece aos seus clientes. 

Para isso a empresa deve definir uma filosofia de serviço, expressa em termos de: atitude, 

organização, e responsabilidade que abra passo ao estabelecimento de uma estratégia de 

serviço.  

Características do serviço ao cliente. Serna (2006) afirma que:  

Entre as características mais comuns se encontram as seguintes:  

1. É Intangível, não se pode perceber com os sentidos.  

2. É Perecível, Produz-se e consome-se instantaneamente.  

3. É Contínuo, quem o produz é o fornecedor do serviço.  

4. É Integral, todos os colaboradores formam parte dela.  

5. A Oferta do serviço, prometer e cumprir.  

6. O Foco do serviço, satisfação plena do cliente.  

7. O Valor agregado, plus ao produto.  

Serna Gómez (2006) afirma que todas as empresas que dirigem o conceito de serviço ao 

cliente têm as seguintes características: a) Conhecem com profundidade os seus clientes, 

têm deles, base de dados confiáveis e dirigem seus perfis. b) Realizam investigações 

permanentemente e de forma sistemática sobre o cliente, suas necessidades e seus níveis de 

satisfação: auditoria do serviço. c) Têm uma estratégia, um sistema de serviço a seus 

clientes. d) Fazem seguimento permanentemente dos níveis de satisfação. 
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Kotler (1993) indica que o estar agradado gera uma afinidade emocional com a marca, não 

só uma preferência racional, e isto dá lugar a uma grande lealdade dos consumidores. 

portanto, para manter a estes clientes nesse nível de satisfação, deve-se superar a oferta que 

lhes faz mediante um serviço personalizado que os surpreenda cada vez que fazem uma 

aquisição. (P. 83)  

Ciclo do serviço. Processo através do qual o cliente interage com a companhia analisada. 

O ciclo de serviço está conformado pelos momentos de verdade. Estes chamados 

momentos de verdade são os momentos nos quais o cliente tem contato direto com a 

organização e seus colaboradores. definem-se mais exatamente como Corresponde a 

qualquer contato do cliente com algum aspeto da companhia, no qual tem a oportunidade 

de formar uma impressão. (Serna, 2006, P. 28)  

Triângulo do Marketing do Serviço. Zeithml e Bitner (2002) ressaltam a importância do 

triângulo do marketing de serviços. Modelo que mostra três grupos relacionados entre si 

que trabalham em conjunto para dar serviço: (a) Companhia, (b) Cliente, e (c) 

Fornecedores. No triângulo intervêm três tipos de marketing para sustentar a relação com 

os clientes: (a) Marketing Externo, (b) Marketing Interno e, (c) Marketing Interativo. O 

resultado do cumprimento do triângulo de Marketing do serviço é a satisfação 

Figura 8. Triângulo de Marketing do Serviço 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Zeithmal, V., & Bitner, M. (2002). Marketing de serviço. México: McGraw-Hill.  
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Importância do serviço. Anónimo (2013) manifesta a concorrência é cada vez maior, pelo 

que os produtos oferecidos aumentam notavelmente e são mais variados, por isso se torna 

necessário oferecer um valor agregado. Os competidores se vão equiparando em qualidade 

e preço, por isso se faz necessário procurar uma diferenciação.  

Os clientes são cada vez mais exigentes, já não só procuram preço e qualidade, mas 

também, uma boa atenção, um ambiente agradável, comodidade, um trato personalizado, 

um serviço rápido. Se um cliente ficar insatisfeito pelo serviço ou atenção, é muito 

provável que fale mal de um e conte a sua má experiência a outros consumidores. 

Se um cliente receber um bom serviço ou atenção, é muito provável que volte a adquirir 

nossos produtos ou que voltem a nos visitar. Se um cliente receber um bom serviço embora 

existam diversos benefícios que toda empresa ou organização pode obter ao obter a 

satisfação de seus clientes, estes podem ser resumidos em três grandes benefícios que 

fornecem uma ideia clara a respeito da importância de obter a satisfação do cliente:  

1. O cliente satisfeito, de forma geral, volta a comprar. portanto, a empresa obtém 
como benefício sua lealdade, e onde a possibilidade de lhe vender o mesmo ou 
outros produtos adicionais no futuro.  

2. O cliente satisfeito comunica a outros suas experiências positivas com um produto 
ou serviço. Portanto, a empresa obtém como benefício uma difusão gratuita que o 
cliente satisfeito realiza a seus familiares, amizades e conhecidos.  

3. O cliente satisfeito deixa de a concorrência. portanto, a empresa obtém como 
benefício um determinado lugar (participação) no mercado.  

 

Em síntese, toda empresa que obtenha a satisfação do cliente obterá como benefícios:  

1. A lealdade do cliente ( Novas vendas) 

2. Uma difusão gratuita (Novos clientes)  

3. Uma determinada participação no mercado.  
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A satisfação do cliente está conformada por três elementos:  

1. O rendimento percebido.- É a entrega de valor agregado que o cliente considera ter 
obtido logo depois de adquirir um produto ou serviço. Dito de outro modo, é o 
resultado que o cliente percebe que obteve no produto ou serviço que adquiriu.  

2. As expectativas.- São as esperanças que os clientes têm por conseguir algo. As 
expectativas dos clientes concretizam-se por quatro situações: Promessas implícitas 
e explicitas, comunicação boca – boca e experiências passadas.  

3. Os níveis de satisfação.- Logo depois de realizada a compra ou aquisição de um 
produto ou serviço, os clientes experimentam estes três níveis de satisfação: 
Insatisfação, Satisfação e Complacência.  

Importância da satisfação dos clientes. A satisfação dos clientes, é o elemento mais 

importante da gestão da qualidade e base do êxito da empresa.  

No ano 2004, Barlow e Moller citaram algumas estatísticas:  

- Só o 4% de todos os clientes com problemas se queixam.  

- Em média uma pessoa com um problema o comunica habitualmente a outras nove 
pessoas.  

- O custo de conseguir um cliente novo é geralmente de cinco a sete vezes mais que 
o de manter os clientes atuais. 

- O custo de contratar e formar um empregado novo é até 10 vezes maior que o de 
manter aos atuais.  

Produto de diversas investigações realizadas pela American Marketing Association, 

chegou-se às seguintes conclusões:  

- Cem clientes satisfeitos produzem 25 novos clientes.  

- Por cada queixa, existem outros 20 clientes que opinam o mesmo mas que não se 
incomodam em apresentar a queixa.  

- O custo de conseguir um novo cliente equivale a cinco vezes o de manter satisfeito 
ao que já está ganho.  

- Um cliente satisfeito comenta em média sua boa experiência a outras três pessoas, 
em tanto que um insatisfeito o faz com nove.  
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Em matéria de serviços:  

- Uma pessoa satisfeita transmite em média a outras três.  

- Uma pessoa insatisfeita comunica sua insatisfação em média a onze pessoas. Assim 
1% de clientes insatisfeitos produz até 12% de clientes perdidos.  

Abascal (2002) as comunicações de marketing custam muito menos, pois um cliente 

contente atua como um vendedor voluntário; ele fala com outros clientes: amigos, 

familiares colegas, relacionados na área de negócios, etc. Além não só são mais leais às 

marcas, mas também se mantêm leais por mais tempo, isto significa, que estão menos 

dispostos a trocar para produtos novos ou abandonar os fornecedores tradicionais quando 

aparece uma oferta alternativa que seja algo mais troca. 

A qualidade não tem relação direta com o aroma, cor ou sabor. Para Miranda, F., 

Chamorro, A. e Loiro, S. (2007) a qualidade é o cumprimento de requisitos, quer dizer, 

qualidade significa conformidade com as necessidades e não elegância. E assim que se 

aproxime mais a qualidade será ótima.  

Juram (2001) define qualidade como Rendimento do produto que dá como resultado 

satisfação do cliente. Liberdade de deficiências no produto, que evita a falta de satisfação 

do cliente. (P. 35). As prescrições de Juram centram-se em três processos principais de 

qualidade, conhecidas como a trilogia da qualidade:  

1. Planeamento da qualidade. O processo de preparação para cumprir com as metas 
de qualidade.  

2. Controle de qualidade. O processo deve cumprir com as metas de qualidade 
durante a operação.  

3. Melhora de qualidade. O processo de elevar-se a níveis de rendimento sem 
precedente.  

Para Ishikawa (1997), a qualidade começava nos clientes e era responsabilidade de toda 

a empresa, de cada um dos departamentos e pessoas que o conformavam, da Direção, até 

à base.  

Deste modo para o Deming (1989)qualidade é satisfação do clientee em seu caso era uma 

luta constante por continuar satisfazendo ao cliente, pois seus requisitos trocavam 
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constantemente. Deming centrava seus estudos na melhoria contínua da qualidade, a qual 

se centrava no cliente.  

Para Galgano (1995) o significado global da palavra qualidade conforme é a referência e 

o objetivo de qualquer atividade desenvolvida em uma empresa.  

Os clientes pretendem um resultado global, de maneira que não é possível cuidar de um 

só fator sem ter em conta os restantes. Por outras palavras a perseguição de um objeticvo 

limitado pode comprometer a satisfação do cliente.  

Como conclusão, é necessário recalcar que apesar de que existem muitos e variados 

conceitos sobre o que é qualidade, os diferentes autores coincidem em que o objeticvo 

fundamental da qualidade se encontra na satisfação do cliente.  

Ishikawa (1997) Se uma empresa seguir o princípio de procurar primeiro a qualidade, 

suas utilidades aumentarão muito, enquanto que se perseguir a meta de obter utilidades a 

curto prazo, perderá competitividade no mercado internacional e seus lucros diminuirão. 

Se a gerência der prioridade à qualidade, ganhará passo a passo a confiança da clientela e 

verá crescer suas vendas paulatinamente, à larga suas utilidades serão grandes e 

permitirão conservar uma administração estável; mas uma empresa que siga o princípio 

de “primeiro as utilidades”, possivelmente as obtenha rapidamente, mas não poderá 

conservar sua competitividade por muito tempo.  

 

2.2. Argumentação Filosófica sobre clientes satisfeitos com o serviço de telefonia: 
Teorias e Modelos 

O serviço e a satisfação ao cliente respondem às necessidades e desejos do indivíduo em 

seu processo de identificação, as quais vão relacionadas ao comportamento do 

consumidor e por que não dizê-lo-as situações de fundo que incidem na decisão de 

compra e venda de um serviço. Existem teorias que a consideram no processo de estudo 

para determinar se um cliente se encontra ou não satisfeito com o serviço. 

Pirâmide do Maslow ou Hierarquia das necessidades humanas, é uma teoria psicológica 

proposta pelo Abraham Maslow em sua obra Uma teoria sobre a motivação humanade 

1943, na qual defende que conforme se satisfazem as necessidades básicas, os indivíduos 

desenvolvem necessidades mais elevadas.  
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Em sua pirâmide, Maslow expõe as necessidades que vão do material ao espiritual, das 

necessidades fisiológicas e biológicas, até as necessidades superiores, culturais, 

intelectuais e espirituais, isto é (Quintanar, 2005):  

a) Fisiológicas.- A primeira prioridade, tem que ver com as condições 

mínimas para a sobrevivência; por exemplo, alimento, bebida, sonho, 

reprodução, ar, repouso, casaco, etc.  

b) Segurança.- Estão relacionadas com uma estado de manutenção de ordem 

e segurança que se conserva frente às situações de perigo, por exemplo, 

conservação de propriedade, sentir-se seguros, ter uma ordem, estabilidade 

e dependência.  

c) Pertença e amor.- O homem por natureza tem a necessidade de relacionar-

se e esta necessidade está orientada de maneira social; a necessidade de 

uma relação íntima com outra pessoa, a necessidade de ser aceito em um 

grupo organizado, a necessidade de um ambiente familiar, a necessidade 

de participar de uma ação de grupo de trabalho para o bem comum com 

outros.  

d) Estima.- Neste nível torna-se necessário receber reconhecimento de outros 

em términos de respeito, status, etc. e são aquelas que se encontram 

associadas à constituição psicológica das pessoas. 

e) Atualização.- São únicas e mutantes, dependendo do indivíduo. As 

necessidades de atualização estão ligadas com a necessidade de satisfazer 

a natureza individual e com o cumprimento do potencial de crescimento.  

Com relação ao marketing, as necessidades do Maslow servem de fundamento para 

determinar a que necessidade aponta o produto e serviço, guia útil para o 

desenvolvimento de uma estratégia. No negócio das telecomunicações, os produtos e 

serviços apontam às de filiação (nível hierárquico três), que satisfaz as necessidades de 

amizade, afeto, comunicação. 
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Figura 9.Necessidade de Maslow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Quintanar, G. (2005). Fatores motivacionais que influenciamos  trabalhadores a nível dum centro 
comercial localizado emPachuca, Hidalgo. 
 

Quanto à oferta de dispositivos móveis, muitos utilizadores satisfazem a necessidade de 

autorealizacão ao adquirir equipamentos de gama alta e Premium que os faz projetar um 

status alto. A personalidade também é um fator que ajuda a determinar como os 

consumidores satisfazem suas necessidades. Os clientes práticos adquirem produtos úteis 

e rentáveis. Os consumidores visuais valorizam o atrativo do produto. 

Os consumidores também podem apoiar suas compras na opinião de alguém mais. Os 

valores culturais e sociais também influem nas necessidades do consumidor. Os clientes 

se sentem atraídos pelos produtos e serviços que promovem maior aceitação e favores da 

sociedade.  
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Moralidade, 
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resolução de 

problemas 
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2.2.2. Modelos de Qualidade de Serviço do Gronroos 

No modelo do Gronroos não só se define e se explica a qualidade do serviço percebida 

através das experiências das dimensões da qualidade, mas sim a ilustra conectando as 

citadas experiências com as atividades do marketing tradicional. (Gronroos, 1988)  

A boa qualidade se obtém quando a qualidade experimentada satisfaz as expectativas do 

cliente, isto é, a qualidade esperada. Se as expectativas forem pouco realistas, a qualidade 

total percebida será baixa, mesmo que a qualidade experimentada, medida objetivamente, 

seja boa. A experiência de qualidade, é influenciada pela imagem corporativa local e a 

sua vez por outras duas componentes distintas.  

a) A qualidade técnica.- Que o serviço seja correto tecnicamente e que 
conduza a um resultado aceitável.  

b) A qualidade funcional.- Forma em que o consumidor é tratado no 
desenvolvimento do processo de produção do serviço, seria a dimensão 
de como o consumidor o recebe.  

A imagem corporativa da empresa, é a forma em que os consumidores percebem a 

empresa. A imagem corporativa se cria, principalmente, mediante a perceção da 

qualidade técnica e funcional dos serviços que oferecem, e em última instância afetará à 

perceção global do serviço. O autor conclui que o nível de qualidade total percebida não 

está sozinho determinado pelo nível das dimensões da qualidade técnica e funcional a não 

ser, mas bem, pelas diferenças que existem na qualidade esperada e a experimentada.  

 

2.2.3. Modelo de qualidade de serviço do Bolton e Drew 

Bolton e Drew (1991), apresentam um modelo de qualidade de serviço percebida como 

uma função da não confirmação das expectativas, mediante as perceções de níveis de 

resultado dos componentes, dando como resultado a satisfação / insatisfação do 

consumidor. Para os autores um determinante chave da qualidade de serviço global é o 

desajuste entre resultado e expectativas. A qualidade do serviço é uma atitude frente à 

empresa e todos seus serviços, enquanto que a satisfação se expressa com respeito ao 

serviço devotado localmente, e é da qualidade de serviço percebida, da que derivam as 

intenções de comportamento.  
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2.2.4. Modelo de qualidade de serviço do Bitner 

O modelo do Bitner (1990) define a qualidade de serviço percebida como uma 

conseqüência da experiência satisfação / insatisfação. A autora assinala que o paradigma 

não confirmatorio se dá entre o resultado da prestação do serviço e as expectativas 

iniciais do mesmo serviço, afetando a experiência de satisfação / insatisfação, e 

posteriormente à qualidade de serviço percebida, derivando-se desta ultima a 

comunicação boca-ouvido, o trocar de serviço e a fidelidade.  

 

2.3.1. Normas ISO 

A Organização Internacional de Normalização ou ISO, é o organismo encarregado de 

promover o desenvolvimento de normas internacionais de fabricação. Sua função 

principal é a de procurar a padronização de normas de produtos e segurança para as 

empresas ou organizações (públicas ou privadas) a nível internacional.  

A Organização Internacional de Normalização (ISO), com sede em Genebra, composta 

por delegações governamentais e não governamentais, ao tratar-se de um organismo 

governamental e depender de outro organismo internacional, não tem autoridade para 

impor suas normas a nenhum país.  

A Organização está composta por representantes dos organismos de normalização (ON) 

nacionais, que produz diferentes normas internacionais industriais e comerciais. Estes 

normas se conhecem como normas ISO e sua finalidade é a coordenação das normas 

nacionais, em consonância com a Ata Final da Organização Mundial do Comércio, com o 

propósito de facilitar o comércio, o intercâmbio de informação e contribuir com normas 

comuns ao desenvolvimento e à transferência de tecnologias.  

Sua implementação embora suponha um duro trabalho, oferece numerosas vantagens para 

as empresas, como podem ser:  

- Padronizar as atividades do pessoal que trabalha dentro da organização por meio 
da documentação.  

- Incrementar a satisfação do cliente ao assegurar a qualidade de produtos e 
serviços de maneira consistente, dada a padronização dos procedimentos e 
atividades.  

- Medir e monitorar o desempenho dos processos.  
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- Incrementar a eficácia e/ou eficiência da organização na persecução dos seus 
objetivos.  

- Melhorar continuamente os processos, produtos, eficácia, entre outros.  

- Reduzir as incidências negativas de produção ou prestação de serviços. 

Das 19.000 normas ativas com data janeiro 2012, as mais utilizadas em nosso país são:  

ISO 9000 com sua variante ISO 9011:2008.- Especifica a maneira em que uma 

organização opera seus padrões de qualidade, tempos de entrega e níveis de serviço. É 

utilizada em mais de 120 países.  

Sua implementação embora suponha um duro trabalho, oferece numerosas vantagens para 

as empresas, como podem ser:  

- Padronizar as atividades do pessoal que trabalha dentro da organização por meio 
da documentação.  

- Incrementar a satisfação do cliente ao assegurar a qualidade de produtos e 
serviços de maneira consistente, dada a padronização dos procedimentos e 
atividades.  

- Medir e monitorar o desempenho dos processos.  

- Incrementar a eficácia e/ou eficiência da organização na persecução dos seus 
objetivos.  

- Melhorar continuamente nos processos, produtos, eficácia, entre outros.  

- Reduzir as incidências negativas de produção ou prestação de serviços.  

 

2.3.2. Modelo SERVQUAL 

Apesar da importância da qualidade nos serviços, a qualidade é complicada de avaliar, já 

que a diferença dos produtos físicos, as pessoas não têm muita evidência física com a 

qual poder julgar se um serviço é de qualidade ou não. Os investigadores concordam que 

as pessoas medem a qualidade num serviço mediante a comparação de suas expectativas 

com o desempenho do mesmo. Quer dizer, quando um serviço se considera de qualidade, 

é porque o mesmo coincide com suas expectativas. Cabe recalcar que as expectativas dos 

clientes se veem influenciadas tanto pelos processos, como pelos resultados. 

(Parasumaman, 1989, P. 42)  
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Os estudos iniciais realizados pelos professores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

para entender a qualidade no serviço e sobre alguma forma de avaliá-la, consistiam em 

uma série de grupos focais com vários clientes e entrevistas com executivos de várias 

empresas de diferentes indústrias.  

Em ditos estudos verificaram certas similitudes existentes entre os diferentes tipos de 

serviços e a qualidade nos mesmos. Estas similitudes consistiam , em quebras divididas 

em cinco categorias explicadas a seguir:  

Quebra um. Diferencia entre o que o cliente quer e o que o fornecedor pensa. Esta 

quebra ocorre quando existem diferenças entre o que a gerência pensa que são as 

expectativas de seusclientes e as reais. Isto se gera quando a gerência não sempre pode 

entender ou saber antecipadamente o que seus clientes desejam as características 

esperadas do serviço.  

Quebra dois. Diferencia entre o que o fornecedor pensa que o cliente quer e as 

especificações da qualidade do serviço. Esta quebra se dá quando a gerência não pode ou 

tem dificuldades para estabelecer especificações de qualidade a fim de cumprir com 

certos requisitos. Isto se deve produzir devido a fatores como: restrição de recursos, 

condições do mercado, etc.  

Quebra três. Diferencia entre as especificações da qualidade do serviço e o serviço 

entregue. Esta quebra dá-se quando, apesar de que as especificações de qualidade sejam 

as corretas, o serviço não é entregue da maneira adequada. Isto se dá obrigado a que os 

empregados e seu rendimento influem muito na entrega do serviço, e isto é algo que não 

pode ser padronizado.  

Quebra quatro. Diferencia entre o serviço entregue e a comunicação externa. A 

comunicação externa pode afetar as expectativas do cliente, já que em algum momento, a 

empresa pode oferecer mais do que pode entregar, criando assim uma quebra de serviço. 

Quebra cinco. Diferencia entre o serviço que o cliente espera e a perceção do serviço 

que recebe. Nas investigações realizadas pelo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 

verificou-se que um ponto chave para assegurar qualidade no serviço era cumprir ou 

ultrapassar as expectativas dos clientes. Deste modo, a qualidade é recebida pelo cliente 

como uma função da magnitude e direção desta quebra. 
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Nos grupos focais realizados na investigação realizada pelos professores Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985) verificou-se que os consumidores avaliam um serviço em apoio 

a um critério similar. De acordo às seguintes dimensões:  

a) Fiabilidade. É a habilidade de emprestar o serviço em forma precisa  

- Quando a empresa promete fazer algo em certo tempo, fá-lo.  

- Quando um cliente tem um problema a empresa mostra um sincero interesse em 
solucioná-lo.  

- A empresa realiza bem o serviço à primeira vez.  

- A empresa conclui o serviço no tempo prometido.  

- A empresa de serviços insiste em manter registos isentos de enganos.  

 

b) Capacidade de resposta. Aponta ao desejo de ajudar ao cliente e de lhes servir de 

forma rápida.  

- Os empregados comunicam aos clientes quando concluirá a realização do serviço.  

- Os empregados da empresa oferecem um serviço rápido a seus clientes.  

- Os empregados da empresa de serviços sempre estão dispostos a ajudar a seus 
clientes.  

- Os empregados nunca estão muito ocupados para responder às perguntas de seus 
clientes.  

 

c) Segurança. refere-se ao conhecimento do serviço emprestado e sua habilidade de 

transmitir confiança.  

- O comportamento dos empregados da empresa de serviços transmite confiança a 
seus clientes.  

- Os clientes se sentem seguros em suas transações com a empresa de serviços.  

- Os empregados da empresa de serviços são sempre amáveis com os clientes.  

- Os empregados têm conhecimentos suficientes para responder às perguntas dos 
clientes.  
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d) Empatia. Atenção individualizada ao cliente, identificação mental e afetiva.  

- A empresa dá a seus clientes uma atenção individualizada.  

- A empresa tem horários de trabalho convenientes para todos seus clientes.  

- A empresa tem empregados que oferecem uma atenção personalizada a seus 
clientes.  

- A empresa se preocupa com os melhores interesses de seus clientes.  

- A empresa compreende as necessidades específicas de seus clientes.  

e) Elementos Tangíveis. É a aparência das instalações físicas, equipas, empregados e 

materiais de comunicação com os que o cliente toma contato.  

- A empresa tem equipas de aparência moderna.  

- As instalações físicas da empresa são visualmente atrativas.  

- Os empregados da empresa têm aparência pulcra.  

 

2.3.4 - Qualidade de serviço e o seu efeito na satisfação e no comportamento 
intencional do consumidor. 

 A compreensão de vários segmentos de mercados importantes para organização irá 

permitir alcançar novos mercados e manter os atuais. Para Zeithaml (1988), a qualidade de 

serviço define o julgamento e atitude tidos pelo cliente. A mensuração dessa qualidade é 

feita através da avaliação das opiniões emitidas por este sobre o serviço prestado. Do 

modelo por eles apresentado em 1988, o SERVQUAL, derivaram dez dimensões: 

tangibilidade, confiança, capacidade de resposta, comunicação, credibilidade, segurança, 

competência, cortesia, compreensão e acessibilidade. 

Os autores defendem que a perceção do cliente sobre a qualidade do serviço prestado é 

influenciada por cinco diferenças existentes entre: as expectativas do cliente e a perceção 

da gestão sobre estas; a perceção da gestão sobre as expectativas do cliente e as 

especificações da qualidade do serviço, as especificações do serviço e o serviço 

efetivamente prestado, e o que é comunicado do serviço ao cliente e, por fim, as 

expectativas e as perceções dos clientes. A perceção do cliente sobre o serviço depende do 

tamanho da diferença entre a expectativa e a perceção que por sua vez, dependem da 
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conceção do marketing e da entrega do serviço. O serviço melhora com a diminuição 

destas diferenças. 

Cronin e Taylor (1992) concordaram com o modelo SERVQUAL, mas defenderam que é 

mais adequado medir a perceção do que a expectativa ou experiência. Knustson et al 

(1992), citados por Kang et al (2004), propõem o LODGSERV que define característica 

diferente relativamente às instalações físicas. Dividem os hotéis económicos dos preços 

médios e luxuosos. Yi (2001), citado por Kang et al (2004), desenvolveu o KS-SQI que 

equilibra as dimensões do resultado (o quê) com as dimensões do processo (como). Para 

este autor, o processo de qualidade divide-se em acessibilidade, aspeto físico, credibilidade 

e recetividade, enquanto o resultado divide-se em credibilidade, satisfação das 

necessidades básicas, benefícios inesperados e a performance contactável. 

Segundo o estudo realizado no Japão por Kang et al (2004), há diferenças significativas 

nas dimensões da criatividade e dos serviços inesperados, e se apresentam níveis inferiores 

e lucros também baixos. Concluíram também que entre todos os fatores, são os aspetos 

físicos que têm o maior impacto na satisfação do cliente e o resultado obtido ofereceu 

evidência que a qualidade percebida do serviço é influenciada pelo tipo de acomodações. 

Em segundo lugar encontra-se a criatividade, seguida dos serviços inesperados e da 

performance deparada. A segurança é o fator pouco relevante no que respeita a satisfação 

do cliente no setor hoteleiro. Os fatores que mais afetam a satisfação do cliente são do 

resultado e não do processo. Permite concluir também que a opinião global das refeições e 

dos incidentes das instalações físicas, não têm qualquer influência sobre a satisfação 

global. Resumidamente o fator mais importante da qualidade de serviços, são os aspetos 

físicos, daí muitos hotéis oferecerem uma noite como forma de diferenciar e promover o 

seu serviço. Contudo, à medida que as facilidades físicas são garantidas, em função do 

preço pago, surge a necessidade de criatividade. Definir quais os critérios utilizados pelo 

cliente na avaliação da qualidade do serviço hoteleiro, permite aos prestadores do serviço 

desenvolver e aperfeiçoar os fatores corretos. 

2.3.5 - As influências na perceção do cliente sobre a qualidade dos serviços 

É um facto que nos últimos anos tem sido verificado um aumento do rendimento 

disponível bem como de tempo para o lazer. A procura de destino para férias tem 

aumentado, assim como a oferta. Os clientes são cada vez mais sofisticados determinados e 
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propensos a reclamar. Além disso são menos fiéis e mais preparados e informados para 

procurar outras alternativas. A internet tem fornecido condições muito favoráveis à 

divulgação da informação, nomeadamente ao nível do tempo e da rapidez. Para as 

empresas prestadoras de serviços ao debater-se com um mercado cada vez mais hostil e 

turbulento e com uma concorrência mais forte, o desafio é cada vez maior e a prestação de 

um serviço de qualidade é exigida cada vez mais. 

Qualidade no serviço é valorizada pelo cliente e permite ao hotel posicionar-se no mercado 

mais lucrativo, competitivo e produtivo, através do alcance da vantagem competitiva. Esta 

é influenciada pelos clientes e fornecedores. Por exemplo, o serviço poderá ser flexível em 

função da sazonalidade, das necessidades, atitudes e preferências do mercado. As 

fidelizações poderão ser baixas e as dos clientes muito heterogéneas. O mesmo acontece 

com os fornecedores ou prestadores de serviço que influenciam a qualidade do destino 

nomeadamente: o transporte ou as instalações ou atrações locais. 

Além das dimensões, resultados e processos, é apresentada uma terceira por Lehtinen e 

Lehtinen (2000), citado por Thwaites e Chadwik (2005), a dimensão física (comidas, 

bebidas, piscinas entre outros). Referem também a interatividade entre o cliente e os 

elementos dos serviços (humanos ou mecânicos), bem como a interação entre os próprios 

clientes, que neste caso não estão sobre o controlo do hotel. A última dimensão relata sobre 

a perceção do cliente sobre a qualidade da organização. Segundo Thwaites e Chadwik 

(2005) o serviço é composto por uma parte visível, que se apresenta através das instalações 

físicas e o contacto do pessoal de serviço, e outra invisível, que é descrito como o 

servicescape, como a perceção obtida das estadas longas no mesmo. A perceção do cliente 

sobre a qualidade do serviço é influenciável. 

Para Gronroos (2000), citado por Thwaites e Chadwik (2005), a perceção sofre várias 

influências do profissionalismo e aptidão das pessoas envolvidas na prestação de serviço 

exigindo coordenação entre os elementos visíveis e invisíveis da organização; da reputação 

e credibilidade onde é transmitida a imagem de confiança; da atitude e comportamento 

tidos na resolução de problemas expostos pelo cliente da acessibilidade e flexibilidade na 

utilização dos recursos da fiabilidade e confiança em que se dá o cumprimento das 

promessas efetuadas ao cliente da apresentação de serviços alternativos na eventualidade 

de haver serviços indisponíveis e por fim das instalações físicas capazes de dar respostas as 

exigências do cliente. Todas estas medidas são adaptadas a cada organização. 



69 
 

A literatura atual diz-nos que a qualidade percebida do serviço é também afetada pelas 

expectativas do cliente, resultante das ações, marketing elevadas a cabo pela organização.  

 

2.3.6 – Síntese 

Este capítulo aborda o conceito de qualidade dos serviços de maneira geral e em particular 

no âmbito do setor das comunicações e em particular na telefonia móvel sendo essencial a 

sua compreensão dada a complexidade das múltiplas variáveis que interferem na sua 

avaliação. Será efetuada uma análise da variação da qualidade nos serviços e far-se-á 

avaliação da satisfação como indicador de qualidade para as organizações de serviço de 

telefonia móvel. 

Analisa-se a aplicação de estudos qualitativos na avaliação da satisfação do cidadão - 

cliente, evidenciando-se a necessidade de ouvir a opinião e a experiencia de quem usufrui 

dos serviços. Os questionários são aplicados a os clientes e colaboradores da empresa 

UNITEL. 

No entanto, torna-se necessário compreender a interação entre o cidadão - cliente e as 

entidades prestadoras de serviços para que estas contribuam para a melhoria da qualidade. 
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Capitulo 3. Qualidade do serviço e satisfação dos clientes de telefonia 
móvel. 
 

3.1 Introdução 

O avanço tecnológico das últimas décadas em todas as áreas afins às telecomunicações e à 

informática, permitiram o significativo desenvolvimento das comunicações móveis que 

hoje se apreciam e que se constituíram num setor estratégico para o desenvolvimento 

político, social e económico de cada nação. 

Há elementos reguladores e políticas racionais das empresas do setor que podem resultar 

de grande utilidade para a consecução dos fins de um desenvolvimento equilibrado dos 

países e de um mercado que tenha em conta a convergência tecnológica, onde junto com a 

competência que incentiva a inovação, existiam obrigações e estímulos aos operadores de 

modo tal de satisfazer as coberturas requeridas pela comunidade a níveis ótimos. 

A revisão bibliográfica aponta a importância e a dificuldade de se mensurar a satisfação 

dos clientes no setor de prestação de serviços, ao mesmo tempo em que cita o despertar da 

economia de serviços e a importância do mesmo como diferencial competitivo para as 

empresas modernas.  

Observando os vários setores da economia, sua representatividade no mercado e seu 

crescimento, propõe-se realizar agora uma análise do relacionamento empresa/cliente, do 

nível de satisfação dos clientes no setor de telefonia móvel celular, da perceção dos 

executivos das empresas analisadas quanto à satisfação dos seus clientes, dos gaps 

existentes entre a perceção do cliente e a da empresa e o gerenciamento dessesgaps.  

 

3.2 Definição 

O sistema de telefonia móvel celular é aquele que permite a comunicação entre utilizadores 

que se desagradem livremente em lugares geográficos diferentes. Estes sistemas 

constituem grande rede de comunicações que permitem cursar diferentes serviços, como 

telefonia móvel, envio de mensagens curtas (SMS) e o envio de dados de baixa velocidade.  

O serviço móvel celular é um serviço de comunicações em que a voz e os dados se 

transmitem em freqüências radio-elétricas. A zona de serviços se divide em células, cada 



71 
 

uma delas atendida por um transmissor. as células se conectam a uma central de controle, a 

sua vez, encontra-se conectada à rede Telefónica mundial. 

As principais características que mantém um nível adecuado na telefonia móvel celular 

som: 

Eficiência espectral 

Roaming Internacional 

Custos baixos dos sistemas MSC BTS 

Boa qualidade de voz 

Compatibilidade com o sistema ISDN 

Habilidade para suportar novos serviços 

 

3.3 O tráfico telefónico 

O tráfico telefônico é uma variável e um fator importante no planeamento da rede e junto 

as percentagens de perda de informação e utilização do sistema estabelecem os objetivos 

de qualidade do serviço. na figura 10 observa-se a tendência ao tráfico telefónico durante 

as 24 horas dodia, por isso a gestão das operadoras deverá ter em conta este importante 

aspeto, para oferecer o melhor serviço a seus clientes. 

 

Gráfico 1. Caraterização do Tráfego Telefónico Durante o Dia 

 

Fonte: Luiambo (2015) 
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3.4 Variáveis da pesquisa e critérios utilizados para avaliação da qualidade 
percebida 

As empresas de telefone móvel celular oferecem a seus clientes tanto serviços quanto 

produtos, sendo sua atividade principal a prestação de serviços de telecomunicações como 

transmissão de voz, tendo, nos últimos anos, passado a oferecer também transmissão de 

dados.  

Parasuraman, Berry e Zeithaml (1991) apresentam um conjunto de variáveis através das 

quais os clientes avaliam os serviços oferecidos pelas empresas, conforme a tabela 4. 

Tabela 4. Fatores Envolvidos nas Dimensões da Escala SERVQUAL 

Dimensões da qualidade de serviço da 
escala SERVQUAL modificada 

Fatores envolvidos na Dimensão 

Tangíveis Aparência das instalações físicas, prédios, equipamentos, 
do pessoal e dos materiais de comunicação. 

Confiabilidade Capacidade para prestar o serviço prometido, de forma 
segura e acurada. 

Presteza Boa vontade para servir os consumidores e fornecer 
atendimento com presteza. 

Garantia Conhecimento e cortesia dos empregados e sua habilidade 
para inspirar credibilidade e confiança. 

Empatia Consideração e atenção individualizada que a empresa 
presta aos seus clientes. 

 

Fonte: Parasuraman, Berry e Zeithaml (1991) 
 

O presente trabalho pretende abordar as dimensões da qualidade de serviço sugeridas por 

Berry, Parasuraman e Zeithaml, apoiando-se em cada fatorenvolvido nadimensão como 

forma de tentar mensurar a satisfação dos clientes de telefonia móvel. Para melhor adequar 

as dimensões ao mercado de telefonia celular, pequenas alterações serão feitas. 

 

3.3.1 Análise das dimensões da qualidade de serviço percebida pelo cliente 

Porque as empresas de telefone celular apresentam características únicas e tecnologias 

específicas, além de serem empresas razoavelmente novas no mercado, em especial as 

localizadas em África, optou-se pela aplicação de quesitos que buscassem uma 

aproximação maior da realidade do cliente e das empresas, apresentando variáveis que 

melhor mensurassem a satisfação e as expectativas dos usuários desse tipo de serviço, 

conforme apresentado na tabela 5. 
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Tabela 5. Dimensões da Qualidade de Serviço Percebida pelo Cliente 

Aspetos da escala 
SERVQUAL 
modificada 

Aspetos definidos 
pelo pesquisidor 

 
Elementos 

Tangíveis Estrutura Física das 
Agências da 
Operadora 

Formas de atendimento não pessoais como telefone e 
internet; aparência física das Agências; apresentação 
pessoal dos funcionários; aparência visual dos 
materiais associados aos serviços oferecidos pela 
empresa; localização das lojas. 

Confiabilidade Confiabilidade dos 
serviços oferecidos 

pela Operadora 

Cumprimento por parte da empresa das promessas 
feitas aos clientes; empenho da empresa na resolução 
dos problemas do cliente; serviços oferecidos 
corretamente, sem erros ou falhas na primeira vez; 
prazo para o cumprimento das promessas feitas aos 
clientes; atualização de dados cadastrais dos clientes. 

Presteza Prontidão na 
resposta 

Fornecimento de informações solicitadas; agilidade no 
atendimento pessoal das agências; agilidade no 
atendimento telefônico; disponibilidade dos atendentes 
de prestar atendimento pelo telefone; disponibilidade 
dos atendentes de prestar atendimento pessoal; 
precisão nas informações prestadas pelos funcionários; 
quantidade adequada de 
funcionários para o atendimento pessoal; quantidade 
de pontos de venda de produtos e serviços oferecidos 
pela empresa; facilidade de encontrar os produtos 
desejados nos pontos de venda; eficiência do site da 
empresa para a solução de problemas; eficiência no 
atendimento telefônico da empresa; aprimoramento da 
empresa no que diz respeito às novas tecnologias. 

Garantia Capacidade de 
Transmitir 
segurança 

Capacidade dos funcionários de transmitir segurança 
ao cliente; capacidade da empresa de transmitir 
segurança ao realizar transações pessoais; capacidade 
da empresa de transmitir segurança ao realizar 
transações de forma automática; competência dos 
funcionários para responder a 
questionamentos; confiabilidade nos valores cobrados 
em conta telefônica; confiabilidade no gerenciamento, 
por parte da empresa, dos créditos debitados no celular 
do cliente. 

Empatia Personalização 
do atendimento 

Cortesia e atenção dos funcionários; atenção 
individualizada oferecida pelos funcionários; satisfação 
com o horário de funcionamento das formas 
automatizadas de contato com a empresa; 
personalização no atendimento por parte dos 
funcionários; interesse dos funcionários na resolução 
dos problemas dos clientes; interesse e atenção dos 
funcionários para com os problemas e necessidades 
específicos dos clientes. 

 
Fonte: escala SERVQUAL modificada ( 1991) 
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As variáveis apresentadas na tabela 5 foram a base para a elaboração de um instrumento de 

medida para a avaliação da qualidade percebida do setor de telefone móvel celular, 

levando-se em conta suas características próprias. São elas: estrutura física, confiabilidade 

dos serviços, prontidão na resposta, segurança e personalização.  

a) Aspetos Tangíveis 

Como aspetos tangíveis, consideram-se as variáveis e os elementos que estão relacionados 

com a estrutura física da empresa.  

Para avaliar a satisfação dos clientes e a perceção dos executivos em relação a essa 

variável, consideram-se os seguintes elementos: 

• Formas de atendimento não pessoais como telefone e internet 

• Aparência física das agências 

• Apresentação pessoal dos funcionários 

• Aparência visual dos materiais associados aos serviços oferecidos pela empresa 

• Localização das lojas. 
 

b) Aspetos de Confiabilidade 

Como aspetos relacionados à confiabilidade, consideraram-se pontos relacionados à 

segurança e à certeza, por parte do cliente, de que os serviços oferecidos pela empresa são 

seguros e corretos. É um ponto muito importante para o consumidor por estar diretamente 

relacionado com o seu dia a dia, uma vez que essas empresas prestam serviço de 

transmissão de voz e dados. Por outro lado, esses aspetos traduzem a perceção dos 

executivos quanto à postura da empresa diante do mercado e de seus clientes. 

Na avaliação desses itens, estão os seguintes elementos:  

• Cumprimento por parte da empresa das promessas feitas aos clientes; 

• Empenho da empresa na resolução dos problemas do cliente; 

• Serviços oferecidos corretamente, sem erros ou falhas na primeira vez; 

• Prazo para o cumprimento das promessas feitas aos clientes; 

• Atualização de dados cadastrais dos clientes. 
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c) Aspetos relacionados à prontidão na resposta 

Como aspetos relacionados à prontidão, consideram-se os pontos relacionados com a boa 

vontade de servir os clientes e fornecer atendimento ágil. Esse é um ponto que pode ser 

considerado como diferencial competitivo nas empresas de telecomunicações: por 

trabalharem com tecnologia de ponta, o fator tecnológico deixa de ser diferencial 

competitivo e passa a ser um elemento obrigatório nos serviços oferecidos ao consumidor. 

Os aspetos prontidão na resposta são considerados como um aspeto crítico do setor de 

serviços, principalmente no que se refere ao tempo e à personalização do atendimento, uma 

vez que as empresas estão automatizando o atendimento telefônico, o que afasta o 

consumidor do contato direto com o atendente. Por outro lado, se bem implementada, a 

automatização pode agilizar o atendimento. 

Foram considerados os seguintes aspetos para avaliar esse quesito:; 

• Agilidade no atendimento pessoal das agências 

• Fornecimento de informações solicitadas 

• Agilidade no atendimento telefônico 

• Disponibilidade dos operadores assistentes de prestar atendimento pelo telefone 

• Disponibilidade dos operadores assistentes de prestar atendimento pessoal 

• Precisão nas informações prestadas pelos funcionários 

• Quantidade adequada de funcionários para o atendimento pessoal 

• Quantidade de pontos de venda de produtos e serviços oferecidos pela empresa 

• Facilidade de encontrar os produtos desejados nos pontos de venda 

• Eficiência do site da empresa para a solução de problemas 

• Eficiência no atendimento telefónico da empresa 

• Aprimoramento da empresa no que diz respeito às novas tecnologias. 
 

d) Segurança 

Sendo considerada importante tanto pelo cliente como pela empresa, a segurança é um dos 

impactos marcantes na avaliação da qualidade do serviço prestado. As organizações 

poderão ser beneficiadas com sistemas seguros e menos passíveis de fraude e de perdas de 

receita, através da aquisição de sistemas modernos e de formação adequada para seus 
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funcionários. Os executivos se sentirão mais tranqüilos em relação ao serviço prestado, e 

os clientes, por sua vez, se sentirão mais seguros e dispostos a aumentar seu 

relacionamento com a empresa.  

A segurança na perceção do cliente foi avaliada levando-se em consideração os seguintes 

elementos: 

• Capacidade dos funcionários de transmitir segurança ao cliente 

• Capacidade da empresa de transmitir segurança ao realizar transações pessoais 

• Capacidade da empresa de transmitir segurança ao realizar transações de forma 
automática 

• Competência dos funcionários para responder a questões 

• Confiabilidade nos valores cobrados em conta telefónica 

• Confiabilidade na gestão, por parte da empresa, dos créditos debitados no celular 
do cliente. 
 

e) Personalização 

A partir do conhecimento das necessidades dos clientes, é preciso que as empresas 

personalizem seus serviços e produtos para fazer com que a experiência de fazer negócios 

com ela seja única. De acordo com Martha Peppers (2001), quanto mais a empresa 

personalizar, mais valor entregará ao cliente, que verá conveniência em continuar fazendo 

negócios com ela. 

A análise da capacidade da empresa de personalizar seu atendimento foi avaliada através 

dos seguintes elementos: 

• Cortesia e atenção dos funcionários 

• Atenção individualizada oferecida pelos funcionários 

• Satisfação com o horário de funcionamento das formas automatizadas de contato 
com a empresa 

• Personalização no atendimento por parte dos funcionários 

• Interesse dos funcionários na resolução dos problemas dos clientes 
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• Interesse e atenção dos funcionários com os problemas e necessidades específicos 
dos clientes. 

3.3.2 Análise dos atributos segundo a ordem de importância para o cliente 

Cada cliente é único, tem características próprias, necessidades específicas e desejos 

diferentes, que podem oscilar de acordo com suas necessidades específicas. É preciso que a 

empresa saiba adaptar-se às necessidades individuais expressas pelos clientes. Dessa 

forma, cada atributo terá um valor diferenciado para cada cliente de acordo com suas 

necessidades, o que afetará sua decisão de permanecer como cliente de uma ou outra 

empresa conforme atendida sua necessidade principal. 

Como principais atributos, consideraram-se as variáveis que representam os itens de maior 

valor no setor de telefone celular para os clientes. 

Planos tarifários: os planos de serviço que são oferecídos aos clientes, incluindo a 

assinatura mensal, os serviços que fazem parte do pacote oferecído aos clientes, quando 

optam por um plano tarifário, e os bónus que cada plano pode oferecer. 

Área de Cobertura: esse atributo está relacionado com os locais onde o cliente pode utilizar 

seu aparelho celular para originar e receber ligações, executar serviços ou mesmo acessar a 

página da internet (para os casos em que a tecnologia do aparelho permita). Inclui também 

a possibilidade de o cliente utilizar seu aparelho em outros locais do país e rodovias. 

Atendimento: inclui todo o contato do cliente com a empresa prestadora de serviços, desde 

o telefónico até o atendimento pessoal nas lojas, o tempo de espera, a cordialidade e a 

agilidade na resolução do problema. 

Preço: está relacionado com os valores cobrados pela empresa para a prestação de serviços 

de transmissão de voz e de dados, incluindo os valores de tráfego, utilização de serviços, 

taxas administrativas para troca de aparelho, troca de titularidade, troca de número, troca 

de plano, segunda-via de conta telefônica, etc. 

Preocupação da empresa com o cliente: inclui a atenção que a empresa dá ao seu cliente, às 

respostas aos inquéritos via Internet, telefones ou cartas, número de funcionários para o 

atendimento ao cliente, atenção dos funcionários e ações de fidelização. 
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3.4. Resumo 

Neste capítulo se realiza uma análise geral da qualidade dos serviços e da satisfação dos 

clientes, faz-se uma particularização para os clientes do telefone móvel. 

expõem-se as principais características que se necessitam para manter um nível adequado 

na telefonia móvel celular, assim como as variáveis da investigação e critérios utilizados 

para a avaliação da qualidade recebida pelo cliente. 
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Capítulo 4. Materiais e Metodologia que se empregam na investigação. 
 

4.1 Introdução 

Ao longo deste capítulo será possível conhecer qual a metodologia que serviu de suporte 

ao trabalho de investigação desenvolvido. Na Secção 4.2 é apresentado o processo 

utilizado para a realização da investigação. Posteriormente, na Secção 4.3, apresenta-se as 

questões de investigação e na Secção 4.4 demonstra-se qual a metodologia utilizada. Em 

seguida, na Secção 4.5, apresenta-se o processo de recolha de informação. Na Secção 4.6 

explica-se como foi aplicado o guião das entrevistas e, por último, é apresentada uma breve 

conclusão ao Capítulo 4, na Secção 4.7.  

4.2 Processo de Investigação 
 

Este trabalho seguiu as etapas habituais do processo de investigação científica. Na Figura 

11 apresenta-se o esquema do processo de investigação que serviu de base à orientação do 

trabalho. Este processo está dividido em oito etapas, sendo necessário identificar, como 

ponto de partida, um problema de investigação. De seguida, selecionou-se um tópico 

contextualizado com a área de investigação escolhida. Em terceiro lugar, foi definida a 

metodologia de investigação. Depois da colocação do problema se elabora o marco teórico 

para definir as insuficiências, ausências ou necessidades que ainda revela o objeto de 

estudo e se continua com os passos necessários a realizar no desenvolvimento do processo 

até apresentar os resultados da investigação. 

 

Figura 10. Processo de Investigação 

Fonte: Adaptado de Coello (2010) 
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O trabalho de investigação centra-se, fundamentalmente, na temática da qualidade dos 

serviços e, de um modo mais concreto, na questão: qual a importância da avaliação da 

qualidadepara o sucesso dos serviços? Para tal, ao longo do Capítulo 2 apresentou-se a 

revisão da literatura relativa ao tema da qualidade dos serviços, modelos e ferramentas para 

avaliar a qualidade dos mesmos e, ainda, as ferramentas mais específicas, desenvolvidas 

para avaliar a qualidade dos serviços no setor de telefone móvel.  

 

4.3 Questões de Investigação 

Para dar resposta aos objetivos do trabalho empírico da investigação, foram pensadas 

diversas questões que culminaram na escolha das que se seguem:  

� Como é avaliada a qualidade dos serviços de telefone móvel?  

� Qual o tipo de ferramenta mais adequada para medir a qualidade dos serviços no 
caso específico do telefone móvel?  

 

Estas duas questões permitiram perceber qual importância da avaliação da qualidade para o 

serviço de telefone móvel e quais os métodos utilizados para essa mesma avaliação. Com 

este tipo de questões, iniciadas por “Como” e “Qual”, pretende-se estudar determinados 

fenómenos e atribuir à investigação caráter exploratório (Yin, 1994).  

 

4.4 Metodologia de Investigação 

A metodologia utilizada neste trabalho de investigação é de caráter qualitativo. A análise 

qualitativa está ligada a processos que não são mensuráveis em termos de quantidades, 

intensidades ou frequências. Esta pesquisa pretende ajudar na construção da realidade 

social, enquanto a pesquisa quantitativa dá ênfase a relações causais entre variáveis e não 

processos. A pesquisa qualitativa ajuda no desenvolvimento indutivo ao contrário da 

pesquisa quantitativa que está relacionada com o desenvolvimento dedutivo (Denzin e 

Lincoln, 1998). Segundo estes autores, a pesquisa qualitativa é uma atividade que localiza 

e observa uma ou várias perspetivas sobre diversos temas, que dá resultados a pontos de 

interpretação. A recolha de dados com caráter qualitativo pode ser efetuada de diversas 

maneiras, observando, por exemplo, séries de representações de uma dada amostra, 

incluindo entrevistas, apontamentos, diálogos, fotografias, gravações e questionários.  
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A pesquisa qualitativa envolve sobretudo o estudo e recolha de uma vasta variedade de 

dados empíricos, como por exemplo casos de estudo, experiência pessoal, introspeção, 

história de vida, entrevistas, textos ou produções culturais, isto com o objetivo de 

esclarecer e descrever uma problemática ou uma rotina de um certo momento numa 

interpretação individual. Os investigadores que utilizam a pesquisa qualitativa apresentam 

uma ampla recolha de dados e visão interpretativa, esperando sempre entender melhor 

todas as suas pesquisas. As pesquisas qualitativas ajudam a entender e a perceber 

diferentes visões e caminhos existentes no mundo. A pesquisa qualitativa é utilizada em 

variadas disciplinas (Denzin e Lincoln, 1998).  

Para Nelson et al., (1992) a pesquisa qualitativa é interdisciplinar e transdisciplinar, 

atravessa a humanidade e as ciências sociais e físicas. Este autor afirma ainda, que este tipo 

de pesquisa multiparadigmática, está ligada a uma perspetiva naturalística e a uma 

interpretação da experiência humana. Embora a pesquisa qualitativa apresente diversos 

tipos de ferramentas para a investigação, no trabalho aqui apresentado é evidenciado o 

estudo de caso, nomeadamente as telecomunicações e, em particular, a avaliação da 

qualidade dos serviços de telefóne móvel. Para fundamentar este estudo de caso, é possível 

verificar múltiplas fontes empíricas, nomeadamente a utilização de entrevistas 

semiestruturadas (Yin, 1994). A utilização destas entrevistas semiestruturadas permitiu 

recolher informações que, pelos métodos quantitativos, eram muito difíceis de obter. 

Assim, constatou-se que ao recorrer a este tipo de pesquisa qualitativa os dados se 

revelaram bastantes importantes e ricos em detalhes, preciosos para a elaboração do 

trabalho de investigação.  

 

4.5 Recolha de Informação 

Para avaliar o estado da qualidade do serviço de telefone móvel celular que oferta a 

empresa UNITEL na cidade do Huambo se partiu a quantidade de utilizadores que 

recebem o serviço, que no total são 280 000 pessoas, ou seja a população da qual se deve 

tomar a amostra, as unidades de análise para a investigação são em primeiro lugar os 

clientes e além disso uma representação de 30 executivos da empresa que também foram 

consultados. Na figura 12 se apresenta uma aproximação do esquema utilizado para 

delimitar a população e definir a amostra.  
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Figura 11. Delimitação da População e Amostra para Investigação 

 

Fonte: Hernández (1991) 
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( Hernández, S, 1991): 
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Ou seja para que a  amostra possa representar as características genéricas de toda a 

população deve ser pelo menos de 399 clientes. No trabalho de inquéritoutilizaram-se 405 

clientes da operadora UNITEL. 

A investigação se efetuou em dois momentos, primeiro se aplicou um questionário( anexo 

1) para ter una uma idéia geral dos aspetos a ter em conta neste tipo de serviço como; área 

de cobertura, nitidez das conversações, existência de ecos nas conversações telefônicas e 

ocorrência de interferência com outras comunicações entre outras. 

Depois se aplicou um segundo questionário elaborado em apoio ao modelo de avaliação da 

qualidade SERVQUAL modificado que constitui a parte fundamental do trabalho inquérito 

( anexo 2 e 3). 

O trabalho se desenvolveu-se nos bairros Bom pastor, Wa São Juca, San Juan e 

Académico, assim como  instituições educacionais como Instituto Superior de Ciências de 

Educação, Instituto Superior Politécnico, Faculdade de Ciências Médicas e a Escola de 

Magistério Primário, além disso se pesquisaram alguns utilizadores das lojas do UNITEL 

que estiveram dispostos a responder os questionários. 

Para conhecer a opinião dos executivos da empresa selecionaram-se 30 colaboradores do 

escritório central e das lojas Cale 5, São Joao, parque Agostino Nítido e Capango, que 

representam aproximadamente o 30 % da direção da UNITEL no município Huambo. 

 

4.6 Elaboração dos instrumentos para a recolha de informação entre os clientes e 
os executivos. 

Para realizar a investigação científica com a eficiência e veracidade requerida elaboraram-

se três questionários, um primeiro instrumento que tem em conta os aspetos gerais do 

serviço de telefone celular e que permitiram uma primeira aproximação à solução do 

problema, e para isto se teve em conta o seguinte: 

1. Relação com o cliente. 

2. Percentagem de reclamações gerais. 

3. Tempo Médio de resolução de reclamações. 

4. Tempo médio espera de resposta de operador humano. 
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5. Percentagem de Reclamações Faturamento e débito. 

6. Percentagem de chamadas estabelecidas. 

7. Tempo de estabelecimento de chamadas. 

8. Percentagem de chamadas quedas. 

9. Nível mínimo de sinal em cobertura (Zona de cobertura). 

10. Qualidade de conversação. 

11. Percentagem de mensagens curtas com êxito. 

12. Tempo médio de entrega de mensagens curtas. 

 

Parametros de qualidade do serviço 

- Área de cobertura 

- Ruído nas conversações 

- Interferência com outras comunicações 

- Cortes nas chamadas 

- Perdidas de chamadas 

- Ecos nas chamadas 

- Vários intentos por estabelecer uma chamada 

- Atenção ao cliente 
 

Parámetros do grau do satisfação do cliente. 

- Satisfação com o serviço proporcionado pela empresa 

- Qualificação da qualidade das conversações 

- Satisfação nas respostas às reclamações formuladas à empresa 
 

Na parte específica do trabalho elaborou-se um questionário para empregar na busca de 

informação ( anexo 2) com os clientes e outro para ser executado com uma amostra de 

executivos da empresa ( anexo 3), em ambos os instrumentos se teve como base o modelo 
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SERVQUAL modificado, e se incluíram as cinco dimensões do modelo que inclui os 

aspetos que tem que ver com a Estrutura Física, Confiabilidade, Prontidão na Resposta, 

Segurança e Personalização. 

Os questionários segundo o modelo SERVQUAL elaboraram-se, tendo em conta a 

possibilidade de que uma vez obtida a informação, se pudesse estabelecer uma relação 

entre a perceção do cliente e da empresa, o que permite estabelecer a quebra entre uma 

parte e a outra. 

 

4.7- Síntese 

Neste capítulo se explica a metodologia empregada, na realização da investigação em geral 

e em particular, os procedimentos para a delimitação da população e a definição do 

tamanho da amostra, determinou-se que a quantidade de clientes a avaliar não devia ser 

inferior a 399 clientes, também se dá a composição mostra por bairros e instituições onde 

se aplicaram os questionários. 
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Capítulo 5 – Análise e Discussão dos Resultados 
 

5.1- Introdução 

Neste capítulo expõem-se os principais resultados da investigação. O ponto 5.1 é a 

introdução do capítulo, no ponto 5.2 se dão os resultados e sua elaboração científica dos 

questionários aplicados tanto a clientes como executivos da empresa de Telefonia Móvel 

UNITEL, através de tabelas e figuras se podem interpretar os principais resultados em 

relação à qualidade do serviço que oferece a empresa, da visão do cliente como da própria 

empresa. 

5.2- Análise dos Resultados dos inquéritos 

Como se disse com antecedência primeiro avaliou-se de maneira geral a perceção dos 

clientes atendendo aos aspetos básicos que devem caracterizar o serviço da telefonia 

móvel, para isso utilizou-se o questionário que se expõe no anexo 1. Na tabela 6 mostram-

se de maneira resumida os resultados, e se pode ver que de maneira geral 15,55 % dos 

clientes consideram mau ou muito mau o serviço que recebem do UNITEL,  70,85% dos 

clientes considera que o serviço que recebem é aceitável ou bom e o 13,62% manifestam 

que o serviço de telefonia móvel que recebem da mencionada operadora é muito bom. A 

seguir faz-se uma análise de alguns dos aspetos avaliados na investigação. 

Tabela 6. Resumo dos Resultados do Anexo 2 e 3 (1- Muito Mal; 2- Mal; 3- Razoável; 4- 
Bem; 5- Muito Bem) 

Perguntas Critério de medida, (%) 
1 2 3 4 5 

O área de cobertura que ofrerece o serviço de telefonia 
de UNITEL. 

4,44 11,85 39,01 30,12 14,58 

A nitidez das chamadas telefônicas ou pouco ruído nas 
conversações. 

2,47 8,15 35,8 36,5 17,08 

O nivel de interferência com outras comunicações. 3,7 9,87 34,57 32,1 19,76 
Ocorrência de cortes nas chamadas telefônicas. 7,4 18,02 42,71 24,2 7,67 
A ocorrência de perdas de chamadas telefônicas. 5,68 18,52 37,78 27,16 10,86 
Durante a realização de chamadas se escutam ecos. 4,94 12,34 31,5 34,07 17,15 
Quantidade de intentos para fazer uma chamada 
Telefónica. 

4,44 12,34 31,6 32,59 16,03 

A qualidade do serviço que oferece UNITEL ao cliente. 2,47 11,11 29,13 34,56 22,73 
Sua satisfação com o serviço proporcionado pelo 
UNITEL. 

1,23 8,15 30,37 41,48 18,77 

Qualificação da qualidade das conversações. 4,44 4,94 33,33 44,4 12,89 
Satisfação nas respostas nas reclamações formuladas 
ao UNITEL. 

4,94 9,38 25,43 38,28 21,97 

Media dos critérios de medida 4,2 11,33 36,64 34,21 13,62 

Suma de aspetos 15,55 70,85 13,62 
Fonte: Luiambo (2015) 
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Nas respostas a esta pergunta do questionário pode-se enfatizar que de maneira geral existe 

uma boa gestão da empresa em relação à qualidade do serviço de telefonia móvel celular 

que oferece, os dados expostos no gráfico 4 põem de manifesto apenas 9,87 % dos clientes 

que consideram que UNITEL lhes oferece um serviço abaixo de suas expectativas 

(insatisfeitos), sendo que 71,85 % acredita que suas expectativas são cumpridas em relação 

ao serviço que recebem ( satisfeitos) e 18,77 % percebe que o serviço recebido da UNITEL 

está a cima de suas expectativas ( agradados). 

 

5.3 - Avaliação da qualidade do serviço de telefonia móvel celular da empresa 
UNITEL pelo modelo SERVQUAL. 

Como é conhecido, o SERVQUAL é uma ferramenta direcionada para a medição da 

qualidade dos serviços, que reflete os cinco determinantes da qualidade a que estes devem 

obedecer. Sob forma de questionário, numa primeira parte, os clientes são questionados 

acerca das suas expectativas ligadas a uma determinada área de serviços e, numa segunda 

parte os clientes são questionados sobre as suas perceções de desempenho de um serviço 

de uma determinada organização. O resultado da qualidade dos serviços é calculado 

através da diferença entre as perceções e as expectativas (Perceções - expectativas = +/- 

Qualidade). 

Para poder avaliar de maneira objetiva a qualidade do serviço de telefonia celular que 

oferece a empresa UNITEL elaboraram-se questionários que incluem os aspetos mais 

importantes do modelo SERVQUAL, que foi aplicado tanto a clientes como a executivos 

da empresa ( anexos 2 e 3). 

 

5.3.1- Resultados da pesquisa aplicada aos clientes e os executivos. 

Na tabela 7 aparecem os resultados das pesquisa aplicadas aos clientes. Para avaliar as 

respostas às perguntas utilizou-se uma escala de 1 aos 5, onde a nota 1 significa que o 

serviço recebido é muito pior do esperado ( MP), a nota 2, que o cliente recebe um serviço 

pior do esperado (P), 3 significa igual ao esperado (IE), se o cliente selecionar 4 quer dizer 

que sua perceção sobre o serviço é melhor ao esperado (ME) e por último a nota 5 quer 

dizer que a perceção do cliente respeito ao serviço é muito melhor que o serviço esperado 

(MM). Nestes resultados destaca-se positivamente a opinião do cliente em relação aos 

aspetos da estrutura física da empresa, onde 45,18 % manifesta que é muito melhor do 

esperado, e dentro desta dimensão se destacam a aparência física das agências é agradável 
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com 48,9 % dos clientes que acreditan que é muito melhor do esperado, assim como o 

acesso as lojas da UNITEL com 46,9%MM. De maneira negativa se avaliam dois aspetos 

da dimensão prontidão na resposta das respostas,O atendimento pessoal na agência é 

sempre rápido com 22,2 % muito perto ao esperado e o atendimento telefónico é sempre 

rápido com 29,13 % avaliado de Muito perto ao esperado também. 

 

Tabela 7. Resultados das Pesquisas Aplicadas aos Clientes 
 
No VARIÁVEL NÚMERO DE CLIENTES 

MP PE IE ME MM 
1 A aparência física das agências é agradável. 1 12 53 141 198 

2 A apresentação pessoal dos funcionários é excelente 17 25 62 145 156 

3 Os materiais associados ao serviço possuem uma excelente aparência 
visual 

6 12 62 137 188 

4 As lojas de Unitel estão localizadas em pontos de fácil acesso. 21 29 67 98 190 

5 A operadora Unitel sempre cumpre o que promete 38 36 112 122 97 

6  A operadora se mostra empenhada em resolver os meus problemas 55 49 97 122 82 

7 Os serviços prestados pela minha operadora celular são feitos 
corretamente na primeira vez 

42 44 105 131 83 

8 A operadoranão se atrasa para cumprir o que promete 42 44 114 123 82 

9 Os meus dados cadastrais são corretamente atualizados 25 42 72 93 173 

10 A operadora me deixa sempre informado a respeito das informações que 
necessito 

50 42 117 97 99 

11 O atendimento pessoal na agência é sempre rápido.  90 86 78 97 54 

12 O atendimento telefônico é sempre rápido 118 69 101 59 58 

13 Os atendentes de minha operadora, pelo telefone, se mostram disponíveis 
para me prestar atendimento 

40 52 84 130 99 

14 Os atendentes da operadora se mostram disponíveis para me prestar 
atendimento pessoal 

52 71 86 105 91 

15 Os atendentes da operadora de telefonia celular fornecem informações 
precisas 

29 50 86 126 114 

16 A quantidade de funcionários para o atendimento pessoal é adequada 61 73 101 99 71 

17 A operadora possui grande quantidade de pontos de venda de cartões 
telefônicos 

29 27 56 101 192 

18 Sempre que necessito, encontro os cartões telefônicos nos pontos de venda 
da operadora 

44 33 59 101 168 

19 Sempre que necessito, encontro os cartões telefônicos nos pontos de venda 
da minha operadora de telefonia celular 

44 61 82 109 109 

20 O acesso da minha operadora pelo telefone é eficiente 69 63 88 94 91 

21 A minha operadora tem se aprimorado quanto à tecnologia 12 21 54 153 165 

22 Os atendentes da minha operadora me dão segurança 25 42 109 122 107 

23 Eu me sinto seguro, em relação a minha operadora, ao fazer alguma 
transação pessoalmente 

25 42 78 145 115 

24 Eu me sinto seguro, em relação a minha operadora ao fazer alguma 
transação de forma automática (telefone, Internet). 

31 37 120 118 99 

25 Os funcionários têm competência para responder a questionamentos 31 37 103 149 85 

26 Sinto-me seguro em pagar os valores cobrados na minha conta 82 63 74 103 83 

27 Como cliente, confio em que os créditos do meu cartão de telefone celular 
são debitados corretamente 

72 76 74 124 59 

28 Os funcionários da minha operadora são corteses e atenciosos 24 34 72 145 130 

29 Os funcionários da operadora me dão uma atenção pessoal 40 59 101 112 93 

30 O horário de funcionamento das formas automatizadas (telefone,internet) 
é suficiente para as minhas necessidades 

33 25 82 120 145 

31 Os atendentes fornecem um atendimento personalizado 25 57 111 110 102 

32 Os atendentes demonstram real interesse pelos meus problemas 46 65 124 118 52 

33 Os funcionários cuidam dos meus problemas e necessidades específicos 52 86 128 107 32 

Fonte: Luiambo (2015) 
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A tabela 8 apresenta os resultados da aplicação do questionário a uma amostra de 

executivos da empresa UNITEL, as perguntas têm a mesma intenção que o questionário 

com que se realizou a investigação à amostra de clientes da empresa, conhecer os pontos 

de vista em relação à qualidade do serviço e as comparar segundo o modelo SERVQUAL e 

determinar as quebrasou as diferenças na perceção pelo serviço devotado e o serviço 

recebido. 

Tabela 8. Resultados das Pesquisas Aplicadas aos Executivos 
No VARIÁVEL NÚMERO DE CLIENTES 

MP PE IE ME MM 
1 A aparência física das agências é agradável. 0 1 3 10 16 
2 A apresentação pessoal dos funcionários é excelente 0 1 5 12 12 
3 Os materiais associados ao serviço possuem uma excelente aparência 

visual 
0 1 4 12 13 

4 As lojas de Unitel estão localizadas em pontos de fácil acesso. 0 0 4 13 13 
5 A operadora Unitel sempre cumpre o que promete 1 1 6 13 9 
6  A operadora se mostra empenhada em resolver os problemas dos clientes 0 4 10 9 7 
7 A empresa presta serviços que são feitos corretamente na primeira vez 0 2 5 12 11 
8 A operadoranão se atrasa para cumprir o que promete 0 0 8 12 10 
9 Os dados cadastrais dos clientes da empresa são corretamente atualizados 0 2 5 11 12 
10 A operadora de telefonia celular na qual trabalho deixa o cliente sempre 

informado a respeito das informações que necessita 
0 1 3 11 15 

11 O atendimento pessoal na agência é sempre rápido.  1 3 12 8 7 
12 O atendimento telefônico é sempre rápido 1 1 13 10 5 
13 Os atendentes da operadora da telefonia celular, na qual trabalho, se 

mostram disponíveis para prestar atendimento, pelo telefone 
0 0 12 10 8 

14 Os atendentes da operadora de telefonia celular, na qual trabalho, se 
mostram disponíveis para prestar atendimento pessoal 

0 0 15 9 6 

15 Os atendentes da operadora de telefonia celular, na qual trabalho, 
fornecem informações precisas para os clientes 

0 0 9 12 9 

16 A quantidade de funcionários para o atendimento pessoal é adequada 2 3 11 8 6 
17 A operadora possui grande quantidade de pontos de venda de cartões  0 0 5 13 12 
18 Sempre que o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos 

de venda da operadora na qual trabalho 
0 0 6 11 13 

19 Sempre que o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos 
de venda da operadora de telefonia celular 

0 1 6 12 11 

20 O acesso da operadora de telefonia celular na qual trabalho é eficiente 
pelo telefone 

0 1 6 13 10 

21 A operadora de telefonia celular na qual trabalho tem se aprimorado 
continuamente no que diz respeito à tecnologia 

0 0 5 14 11 

22 Os atendentes da operadorana qual trabalho dão segurança para os clientes 0 1 7 13 9 
23 Os clientes se sentem seguros em relação a empresa Unitel na qual 

trabalho ao fazer alguma transação pessoalmente 
0 0 13 9 7 

24 Os clientes se sentem seguros em relação a empresa Unitel ao fazer 
alguma transação de forma automática 

0 1 12 11 6 

25 Os funcionários têm competência para responder a questionamentos 0 0 16 7 7 
26 Os clientes se sentem seguro em pagar os valores cobrados na suas contas 0 2 14 9 5 
27 Os cliente, confiam em que os créditos do suas cartão de telefone celular 

são debitados corretamente 
0 1 12 9 8 

28 Os funcionários da minha operadora são corteses e atenciosos 0 0 9 11 10 
29 Os funcionários da operadoradão uma atenção pessoal aos clientes 0 2 15 9 4 
30 O horário de funcionamento das formas automatizadas (telefone,internet) 

é suficiente para as necessidades dos clientes 
0 0 12 13 5 

31 Os atendentes fornecem um atendimento personalizado 0 1 19 7 3 
32 Os atendentes demonstram real interesse pelos meus problemas 1 1 16 8 4 
33 Os funcionários da empresa cuidam dos problemas e necessidades 

específicos dos clientes 
2 4 13 6 5 

Fonte: Luiambo (2015) 
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5.3.2 - Cálculo sobre o valor médio das notas por variáveis. 

Para calcular o valor médio ponderado ou escore das marcações efetuadas pelos clientes 
e executivos da empresa UNITEL utiliza-se a seguinte equação (Adaptação Luiambo, 2015): 
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Onde: 
X - sobre a média ponderada da nota; 
N - a nota ou pontuação que dá o entrevistado à variável; 
F - a freqüência de aparição da nota. 

Na tabela 9 podem-se observar os valores calculados de acordo ao critério emitido pelos 
clientes nos questionários, sendo relevante os valores em relação às variáveis o 
atendimento pessoal na agência é sempre rápidoe O atendimento telefónico é sempre 
rápido que apresentam valores de 2,85 e 2,68  respetivamente. 

Tabela 9.Valor Médio das Notas ou Score dos Clientes 

No VARIÁVEL SCORE 
 MEDIO 

1 A aparência física das agências é agradável. 4,29 
2 A apresentação pessoal dos funcionários é excelente 3,98 
3 Os materiais associados ao serviço possuem uma excelente aparência visual 4,20 
4 As lojas de Unitel estão localizadas em pontos de fácil acesso. 4,0 
5 A operadora Unitel sempre cumpre o que promete 3,50 
6  A operadora se mostra empenhada em resolver os meus problemas 3,31 
7 Os serviços prestados pela minha operadora celular são feitos corretamente na primeira vez 3,41 
8 A operadoranão se atrasa para cumprir o que promete 3,39 
9 Os meus dados cadastrais são corretamente atualizados 3,86 
10 A operadora me deixa sempre informado a respeito das informações que necessito 3,38 
11 O atendimento pessoal na agência é sempre rápido.  2,85 
12 O atendimento telefônico é sempre rápido 2,68 
13 Os atendentes de minha operadora, pelo telefone, se mostram disponíveis para me prestar 

atendimento 
3,48 

14 Os atendentes da operadora se mostram disponíveis para me prestar atendimento pessoal 3,27 
15 Os atendentes da operadora de telefonia celular fornecem informações precisas 3,61 
16 A quantidade de funcionários para o atendimento pessoal é adequada 3,11 
17 A operadora possui grande quantidade de pontos de venda de cartões telefônicos 3,99 
18 Sempre que necessito, encontro os cartões telefônicos nos pontos de venda da operadora 3,78 
19 Sempre que necessito, encontro os cartões telefônicos nos pontos de venda da operadora 3,44 
20 O acesso da minha operadora pelo telefone é eficiente 3,19 
21 A minha operadora tem se aprimorado quanto à tecnologia 4,08 
22 Os atendentes da minha operadora me dão segurança 3,60 
23 Eu me sinto seguro, em relação a minha operadora, ao fazer alguma transação pessoalmente 3,70 
24 Eu me sinto seguro, em relação a minha operadora ao fazer alguma transação de forma automática . 3,53 
25 Os funcionários têm competência para responder a questionamentos 3,54 
26 Sinto-me seguro em pagar os valores cobrados na minha conta 3,10 
27 Como cliente, confio em que os créditos do meu cartão de telefone celular são bem debitados.  3,05 
28 Os funcionários da minha operadora são corteses e atenciosos 3,80 
29 Os funcionários da operadora me dão uma atenção pessoal 3,39 
30 O horário de funcionamento das formas automatizadas é suficiente para as minhas necessidades. 3,79 
31 Os atendentes fornecem um atendimento personalizado 3,51 
32 Os atendentes demonstram real interesse pelos meus problemas 3,16 
33 Os funcionários cuidam dos meus problemas e necessidades específicos 2,95 

Fonte: Luiambo (2015) 
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De igual maneira se calculou o valor meio de cada variável para as notas emitidas pelos 

executivos pesquisados, neste caso quão variável apresenta um valor mais baixo é Os 

funcionários da empresa cuidam dos problemas e necessidades específicos dos clientes 

(3,27), Os resultados totais se observam na tabela 10. 

Tabela 10. Valor Médio das Notas ou Score dos Executivos 

No VARIÁVEL SCORE 
 MEDIO 

1 A aparência física das agências é agradável. 4,37 
2 A apresentação pessoal dos funcionários é excelente 4,16 
3 Os materiais associados ao serviço possuem uma excelente aparência visual 4,43 
4 As lojas de Unitel estão localizadas em pontos de fácil acesso. 4,13 
5 A operadora Unitel sempre cumpre o que promete 3,93 
6  A operadora se mostra empenhada em resolver os problemas dos clientes 3,63 
7 A empresa presta serviços que são feitos corretamente na primeira vez 4,07 
8 A operadoranão se atrasa para cumprir o que promete 3,80 
9 Os dados cadastrais dos clientes da empresa de telefonia UNITEL são corretamente atualizados 4,10 
10 A operadora de telefonia celular na qual trabalho deixa o cliente sempre informado a respeito das 

informações que necessita 
4,33 

11 O atendimento pessoal na agência é sempre rápido.  3,67 
12 O atendimento telefônico é sempre rápido 3,57 
13 Os atendentes da operadora da telefonia celular, na qual trabalho, se mostram disponíveis para 

prestar atendimento, pelo telefone 
3,87 

14 Os atendentes da operadora de telefonia celular, na qual trabalho, se mostram disponíveis para 
prestar atendimento pessoal 

3,70 

15 Os atendentes da operadora de telefonia celular, na qual trabalho, fornecem informações precisas 
para os clientes 

4,00 

16 A quantidade de funcionários para o atendimento pessoal é adequada 3,43 
17 A operadora possui grande quantidade de pontos de venda de cartões telefônicos 4,23 
18 Sempre que o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos de venda de UNITEL 4,20 
19 Sempre que o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos de venda da operadora de 

telefonia celular 
4,23 

20 O acesso da operadora de telefonia celular na qual trabalho é eficiente pelo telefone 4,06 
21 A operadora de telefonia celular na qual trabalho tem se aprimorado continuamente no que diz 

respeito à tecnologia 
4,20 

22 Os atendentes da operadorana qual trabalho dão segurança para os clientes 4,00 
23 Os clientes se sentem seguros em relação a empresa Unitel na qual trabalho ao fazer alguma 

transação pessoalmente 
4,03 

24 Os clientes se sentem seguros em relação a empresa Unitel ao fazer alguma transação de forma 
automática 

3,73 

25 Os funcionários têm competência para responder a questionamentos 3,70 
26 Os clientes se sentem seguro em pagar os valores cobrados na suas contas 3,57 
27 Os cliente, confiam em que os créditos do suas cartão de telefone celular são debitados 

corretamente 
3,80 

28 Os funcionários da minha operadora são corteses e atenciosos 4,09 
29 Os funcionários da operadora da qual trabalho dão uma atenção pessoal aos clientes 3,50 
30 O horário de funcionamento das formas automatizadas (telefone,internet) é suficiente para as 

necessidades dos clientes 
3,97 

31 Os atendentes fornecem um atendimento personalizado 3,77 
32 Os atendentes demonstram real interesse pelos problemas dos clientes 3,43 
33 Os funcionários da empresa cuidam dos problemas e necessidades específicos dos clientes 3,27 

Fonte: Luiambo (2015) 

A seguir se expõe na tabela 11 a comparação entre os valores meios das notas emitidas 

pelos clientes e relação ao critério emitido pelos executivos. 
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Tabela 11. Comparativo da Perceção da Qualidade do Serviço pelo Cliente e pela 
Empresa 

 
 

AFIRMATIVAS SOBRE A QUALIDADE GERAL PERCEBIDA 
MÉDIA DAS NOTAS (*) 
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A aparência física das agências é agradável. 
A apresentação pessoal dos funcionários é excelente 
Os materiais associados ao serviço possuem uma excelente aparência visual 
As lojas de Unitel estão localizadas em pontos de fácil acesso. 
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A operadora Unitel sempre cumpre o que promete. 
A operadora se mostra empenhada em resolver os problemas dos clientes. 
A empresa presta serviços que são feitos corretamente na primeira vez. 
A operadoranão se atrasa para cumprir o que promete. 
Os dados cadastrais dos clientes da empresa de telefonia celular na qual 
trabalho são corretamente atualizados. 
A operadora de telefonia celular na qual trabalho deixa o cliente sempre 
informado a respeito das informações que necessita. 
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O atendimento pessoal na agência é sempre rápido.  
O atendimento telefônico é sempre rápido. 
Os atendentes da operadora da telefonia celular, na qual trabalho, se mostram 
disponíveis para prestar atendimento, pelo telefone. 
Os atendentes da operadora de telefonia celular, na qual trabalho, se mostram 
disponíveis para prestar atendimento pessoal. 
Os atendentes da operadora de telefonia celular, na qual trabalho, fornecem 
informações precisas para os clientes. 
A quantidade de funcionários para o atendimento pessoal é adequada. 
A operadora possui grande quantidade de pontos de venda de cartões 
telefônicos. 
Sempre que o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos de 
venda da operadora na qual trabalho. 
Sempre que o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos de 
venda da operadora de telefonia celular. 
O acesso da operadora de telefonia celular na qual trabalho é eficiente pelo 
telefone. 
A operadora de telefonia celular na qual trabalho tem se aprimorado 
continuamente no que diz respeito à tecnologia. 
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Os atendentes da operadorana qual trabalho dão segurança para os clientes. 
Os clientes se sentem seguros em relação a empresa Unitel na qual trabalho 
ao fazer alguma transação pessoalmente. 
Os clientes se sentem seguros em relação a empresa Unitel ao fazer alguma 
transação de forma automática. 
Os funcionários têm competência para responder a questionamentos. 
Os clientes se sentem seguro em pagar os valores cobrados na suas contas. 
Os cliente, confiam em que os créditos do suas cartão de telefone celular são 
debitados corretamente. 
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Os funcionários da minha operadora são corteses e atenciosos. 
Os funcionários da operadora da qual trabalho dão uma atenção pessoal aos 
clientes. 
O horário de funcionamento das formas automatizadas (telefone,internet) é 
suficiente para as necessidades dos clientes. 
Os atendentes fornecem um atendimento personalizado. 
Os atendentes demonstram real interesse pelos problemas dos clientes. 
Os funcionários da empresa cuidam dos problemas e necessidades 
específicos dos clientes. 

3,8 
 

3,39 
 

3,79 
3,51 
3,16 

 
2,95 

4,09 
 

3,5 
 

3,97 
3,77 
3,43 
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(*) corresponde à média aritmética das notas atribuídas a cada afirmativa. 
(Fonte: Luiambo (2015) 
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C – CLIENTE; EMP - EMPRESA 

É apreciável que a perceção tanto pelos clientes como pela empresa relativamente a 

aparência física das agências é muito positiva. 

Existem aspetos em que se observa uma grande diferênça entre a perceção da qualidade do 

serviço por parte do cliente e a qualidade do serviço que considera que oferece o executivo. 

São os casos de O atendimento pessoal na agência, O atendimento telefónico, Sempre que 

o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos de venda com valores do 

GAP de 0,82; 0,89 e 0,87 respetivamente. 

 

5.3.3 – Perceção dos atributos da qualidade por clientes e empresa. 

Os dados que aparecem na tabela 12 evidenciam que tanto para os clientes assim como 

para os executivos da empresa os aspetos relacionados com a estrutura física das lojas 

constitui uma fortaleza do UNITEL para oferecer um serviço de qualidade, observa-se que 

77,35 % dos clientes avalia este aspeto de melhor do esperado (ME) ou muito melhor do 

esperado ( 32,16 % e 45,19 % respetivamente), ao mesmo tempo 84,17 % dos executivos 

da empresa percebe este aspeto de ME ou muito melhor do esperado (MM). 

Tabela 12. Percentagem dos Atributos Segundo a Perceção dos Clientes e a Empresa 

 ORDENAÇÃO DOS ATRIBUTOS 
PARA OS CLIENTES (%) 

ORDENAÇÃO DOS 
ATRIBUTOS PARA A 

EMPRESA (%) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Aparência física 
das agências de 
unitel 

2,78 4,81 15,06 32,16 45,19 0,00 2,50 13,33 39,17 45,00 

Confiabilidade do 
serviço 

10,37 10,58 25,39 28,31 25,35 0,56 5,56 20,56 37,78 35,56 

Prontidão na 
resposta 

13,20 13,60 19,64 26,35 27,21 1,21 2,72 30,21 36,25 29,61 

Capacidade de 
unitel 
detransmitir 
segurança 

10,95 12,22 22,96 31,32 22,55 0 2,79 41,34 32,40 23,46 

Personalização do 
Atendimento 

9,05 13,42 25,43 29,30 22,80 1,67 4,44 46,67 30,00 17,22 

Fonte: Luiambo (2015) 

A empresa UNITEL tem que pôr atenção às aos outros atributos da qualidade de seu 

serviço, como confiabilidade, prontidão da resposta, a segurança e a personalização, pois 
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em todas estas dimensões existe uma percentagem de clientes insatisfeitos com o serviço 

que oferece UNITEL que varia de 22 % até 27 %, isto é, a soma dos clientes que percebem 

os serviços que recebem pior ao esperado ou muito pior que o esperado. 

 

5.3.4 - Determinação das quebras na perceção do serviço. 

Como se conhece, o SERVQUAL é uma ferramenta direcionada para a medição da 

qualidade dos serviços, que reflete os cinco determinantes da qualidade a que estes devem 

obedecer. Sob forma de questionário, numa primeira parte, os clientes são questionados 

acerca das suas expectativas ligadas a uma determinada área de serviços e, numa segunda 

parte os clientes são questionados sobre as suas perceções de desempenho de um serviço 

de uma determinada organização. O resultado da qualidade dos serviços é calculado 

através da diferença entre as perceções e as expectativas (Perceções - expectativas = +/- 

Qualidade).  

Na tabela 13 se expõem os resultados dos valores médios ponderados de cada uma das 

determinantes da qualidade que compreende o modelo SERVQUAL, como já disse com 

antecedência existe uma pequena quebra ou diferença entre a perceção do cliente com a 

perceção da empresa quanto à estrutura física ou imagem corporativa das agências do 

UNITEL, o valor GAP é sozinho do 0,16. Os maiores valores do GAP ou as maiores 

quebras entre a perceção do cliente com relação à perceção da empresa se encontram nas 

determinantes confiabilidade e prontidao na resposta, para ambas o valor obtido é 0,5.  

Tabela 13. Comparativo da Perceção da Qualidade do Serviço pelo Cliente e pela 
Empresa (GAP) 

 
AFIRMATIVAS SOBRE A QUALIDADE GERAL PERCEBIDA 

MÉDIA DAS NOTAS (*) 

C EMP GAP 
 

ASPETOS DE ESTRUTURA FÍSICA 
4,12 4,27 0,16 

 
ASPETOS DE CONFIABILIDADE 

3,48 3,98 0,5 

 
ASPETOS DE PRONTIDÃO NA RESPOSTA 

3,41 3,92 0,5 

 
ASPETOS DE SEGURANÇA 

3,42 3,81 0,39 

 
ASPETOS DE PERSONALIZAÇÃO 

3,43 3,67 0,24 

 
MEDIA SERVQUAL 

3,57 3,85 0,36 

(*) corresponde à média aritmética das notas atribuídas a cada afirmativa. 
C – CLIENTE; EMP – EMPRESA 
GAP - Brecha, abismo ou diferença entre a perceção do cliente e a perceção da empresa 
(Fonte: Luiambo (2015) 
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As diferenças de perceção, quebras ou GAP das determinantes segurança epersonalização 

mostram valores do GAP de 0,39 e 0,24.  

Como se pode ver, o score final foi de 3,57, indicando que a qualidade geral percebida 

pelos clientes está pouco acima da esperada. Se esse resultado for transformado em 

percentual, em relação ao máximo possível, as empresas terão atingido o patamar de 

71.4%, ficando 11.7% acima do nível mínimo aceitável, que é o nível esperado pelos 

clientes (score): 60% do máximo possível.  

Uma outra maneira de ver a mesma realidade é imaginar o score 3 como ponto de partida, 

o que coloca as empresas com o score de 0.57 acima do nível de expectativa mínima dos 

seus clientes. 

Para uma melhor ilustração das quebras ou distâncias nas diferentes determinantes da 

qualidade no serviço de telefonia móvel celular que oferece a empresa UNITEL, e o GAP 

SERVQUAL médio tangível se apresenta a figura 16. 

 

Gráfico 7. Perceção da Qualidade do Serviço pelo Cliente e pela Empresa (GAP) 

 

Fonte: Luiambo (2015) 
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5.4-Síntese 

Ao longo deste capítulo foi possível observar que a avaliação da qualidade dos serviços é 

um fator deveras importante para o crescimento e desenvolvimento sustentado do serviço 

de telefone móvel celular da cidade do Huambo.  De realçar o papel importante do cliente 

e da sua interação com os serviços de comunicaçõesde UNITEL, pois a sua opinião 

demonstra ser cuidadosamente avaliada e observada pelos responsáveis dos mesmos. 

A qualidade dos serviços demonstra ser, efetivamente, um marco de transformação para o 

serviço de telefonia móvel celular da cidade. Pois como é possível observar pelos 

inquéritos efetuadas, os serviços prestados por a operadora UNITEL têm que ser 

obrigatoriamente de qualidade elevada. Assim, foi possível constatar que existe um esforço 

e uma preocupação em avaliar a qualidade dos serviços e em acompanhar as necessidades 

dos clientes. No entanto, esta preocupação está centrada, sobretudo, na avaliação 

qualitativa.  

A empresa de serviço de telefone móvel celular para poder cumprir com sua missão de: a 

satisfação dos clientes, a manutenção da liderança o reforço do prestígio e o 

posicionamento no mercado, necessita da aplicação de ferramentas atuais para a avaliação 

da qualidade de sua gestão como sejam o SERVQUAL, o SERVPERF, o DINESERV, o 

TANGSERV, o DINESCAPE e os Customer Comment Cards. Contudo, dado que estes 

métodos quantitativos necessitarem de uma abordagem mais exaustiva e de uma análise 

mais extensiva, a sua adaptação à realidade doservicço que ofrece UNITEL  poderá 

revelar-se complicada devido aos motivos já expostos.  
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Capítulo 6.  – Conclusão 
 

1.  A empresa de telefone móvel celular UNITEL, que desenvolve seu serviço na cidade 

do Huambo o faz com um reconhecimento positivo de seus clientes e executivos o que se 

observa nos indicadores das determinantes da qualidade do serviço e dos escores 

SERVQUAL (médias globais): 

 

- O score final foi de 3,57, indicando quea qualidade geral percebida pelos clientes 
está pouco acima da esperada. Seesse resultado for transformado em percentual, 
em relação ao máximo possível, as empresas terão atingido o patamar de 71.7%, 
ficando 11. 7% acimado nível mínimo aceitável, que é o nível esperado pelos 
clientes, escore 3 ou60% do máximo possível. 

- O ponto mais forte com que conta a empresa UNITEL para realizar sua gestão com 
um reconhecimento tácito dos clientes é sua estrutura física, onde os clientes 
avaliam esta determinante com um valor de 82,4 % respeito ao nível médio que é 3 
ou 60 %, ou seja 22,4 % por cima do esperado. 

- Pelas pesquisas aplicadas se pôde conhecer que de maneira geral 60,25 % dos 
clientes se sente satiefeito com o serviço de telefonia móvel celular que recebe da 
empresa UNITEL, ou seja suas expectativas foram superadas. Para 30,37 % dos 
clientes cumprem-se as expectativas em relação ao serviço recebido ou seja são 
clientes satisfeitos e para 9,38 % dos clientes o serviço recebido do UNITEL está 
por abaixo de suas expectativas, ou seja são clientes insatisfeitos. 

 

2. A empresa para poder continuar cumprindo com sua missão definida de satisfação dos 

clientes, a manutenção da liderança o reforço do prestígio e o posicionamento no mercado, 

necessita de elaborar estratégias que permitam: 

 

- Uma maior rapidez tanto na atenção pessoal ao cliente, como na atenção telefónica. 

- Que os funcionários da empresa cuidam dos problemas e necessidades específicos 
dos clientes. 

- Diminuir as quebras mais significativas que hoje existem em dois das 
determinantes da qualidade do serviço;os aspetos relacionados com a 
confiabilidade e os aspetos relacionados com a segurança. 
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Recomendações 
 

A partir do diagnóstico realizado na empresa de telefonia móvel celular UNITEL, que 

oferece seu serviço na cidade do Huambo, elaborar uma estratégia de desenvolvimento 

a médio e longo prazo que permita no futuro obter satisfação dos clientes, a manutenção 

da liderança o reforço do prestígio e o posicionamento no mercado. 
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Anexo I   - Inquérito I 
 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELA UNITEL NO MUNICÍPIO DO HUAMBO (PROVÍNCIA DO 
HUAMBO). 

 

Prezado cliente, agradecemos que atribua valores de maneira mais objetiva aos 
seguintes aspetos do serviço que tu recebes da UNITEL. 

(por favor assinale com um X no quadro a frente do número que corresponda com o seu critério. 
Utilize as seguintes categorias 1-Muito mal; 2-Mal; 3-Razoável; 4-Bem; 5-Muito bem) 

Masculino ________________                        Feminino____________ 

Fila de Idade: 

Menos de 15 anos_____, De 15 a 25 anos____, De 25 a 35_____, De 35 a 45 anos_____, 

De 45 a 55 anos_____, Maior de 55 anos______. 

 
a) A área de cobertura que oferece o serviço de telefonia da UNITEL                    

1   2   3   4   5   

b) Há nitidez das chamadas telefónicas ou pouco ruído nas conversas 

 1   2   3   4   5   

c) O nível de interferência com outras comunicações 

1   2   3   4   5   

d) Ocorrência de cortes nas chamadas telefónicas 

1   2   3   4   5   

e) Ocorrências de perdas de chamadas                   

1   2   3   4   5   

f) Durante a realização de chamadas se escutam ecos 

 1   2   3   4   5   

g) Quantidade de intentos para fazer uma chamada telefónica  

1   2   3   4   5   

h) A qualidade de serviço que oferece a UNITEL ao cliente 

1   2   3   4   5   
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i) Sua satisfação com o serviço proporcionado pela UNITEL                   

1   2   3   4   5   

j) Qualificação da qualidade das conversações 

 1   2   3   4   5   

k) Satisfação nas respostas nas reclamações formuladas pela UNITEL 

1   2   3   4   5   

l) Pode adicionar um comentário adicional (Positivo, negativo ou interessante): 

 

 

 

  

         

Muito obrigado!! 
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Anexo II - Inquérito II 
 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ESTRUTURA FÍSICA DA 
UNITEL NO MUNICÍPIO DO HUAMBO (PROVÍNCIA DO HUAMBO). 

 

Prezado cliente, agradecemos que atribua valores de maneira mais objectiva aos seguintes 
aspectos da estrutura física da UNITEL. 

(por favor assinale com um X no quadro a frente do número que corresponda com o seu critério. 
Utilize as seguintes categorias 1- Muito pior; 2- Pior esperado; 3- Igual esperado; 4- Melhor 
esperado; 5-Muito melhor) 

 

Masculino ________________                        Feminino____________ 

Fila de Idade: 

Menos de 15 anos_____, De 15 a 25 anos____, De 25 a 35_____, De 35 a 45 anos_____, 

De 45 a 55 anos_____, Maior de 55 anos______. 

 

a) A aparência física das agências é agradável.                 

1   2   3   4   5   

b) A apresentação pessoal dos funcionários é excelente 

 1   2   3   4   5   

c) Os materiais associados ao serviço possuem uma excelente aparência visual 

1   2   3   4   5   

d) As lojas de Unitel estão localizadas em pontos de fácil acesso 

1   2   3   4   5   

e) A operadora Unitel sempre cumpre o que promete                   

1   2   3   4   5   

f) A operadora se mostra empenhada em resolver os meus problemas 

 1   2   3   4   5   

g) Os serviços prestados pela minha operadora celular são feitos corretamente na primeira 
vez 

1   2   3   4   5   
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h) A operadora não se atrasa para cumprir o que promete 

1   2   3   4   5   

i) Os meus dados cadastrais são corretamente atualizados                   

1   2   3   4   5   

j) A operadora me deixa sempre informado a respeito das informações que necessito 

 1   2   3   4   5   

k) O atendimento pessoal na agência é sempre rápido 

1   2   3   4   5   

l) O atendimento telefônico é sempre rápido 

1   2   3   4   5   

m) Os atendentes de minha operadora, pelo telefone, se mostram disponíveis para me 
prestar atendimento 

1   2   3   4   5   

n) Os atendentes da operadora se mostram disponíveis para me prestar atendimento 
pessoal 

1   2   3   4   5   

o) Os atendentes da operadora de telefonia celular fornecem informações precisas 

1   2   3   4   5   

p) A quantidade de funcionários para o atendimento pessoal é adequada 

1   2   3   4   5   

q) A operadora possui grande quantidade de pontos de venda de cartões telefônicos 

1   2   3   4   5   

r) Sempre que necessito, encontro os cartões telefônicos nos pontos de venda da operadora 

1   2   3   4   5   

s) Sempre que necessito, encontro os cartões telefônicos nos pontos de venda da minha 
operadora de telefonia celular 

1   2   3   4   5   

t) O acesso da minha operadora pelo telefone é eficiente 

1   2   3   4   5   

u) A minha operadora tem se aprimorado quanto à tecnologia 
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1   2   3   4   5   

v) Os atendentes da minha operadora me dão segurança 

1   2   3   4   5   

w) Eu me sinto seguro, em relação a minha operadora, ao fazer alguma transação 
pessoalmente 

1   2   3   4   5   
x) Eu me sinto seguro, em relação a minha operadora ao fazer alguma transação de forma 

automática (telefone, Internet) 
1   2   3   4   5   

y) Os funcionários têm competência para responder a questionamentos 

1   2   3   4   5   

z) Sinto-me seguro em pagar os valores cobrados na minha conta 

1   2   3   4   5   

aa) Como cliente, confio em que os créditos do meu cartão de telefone celular são debitados 
corretamente 

1   2   3   4   5   

bb) Os funcionários da minha operadora são corteses e atenciosos 

1   2   3   4   5   

cc) Os funcionários da operadora me dão uma atenção pessoal 

1   2   3   4   5   

dd) O horário de funcionamento das formas automatizadas (telefone,internet) é suficiente 
para as minhas necessidades 

1   2   3   4   5   

ee) Os atendentes fornecem um atendimento personalizado 

1   2   3   4   5   

ff) Os atendentes demonstram real interesse pelos meus problemas 

1   2   3   4   5   

gg) Os funcionários cuidam dos meus problemas e necessidades específicos 

1   2   3   4   5   
 
 

         Muito obrigado! 
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Anexo III - Inquérito III 
 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS E DA 
ESTRUTURA FÍSICA DA UNITEL NO MUNICÍPIO DO HUAMBO (PROVÍNCIA DO 
HUAMBO). 

 

Prezado gestor, agradecemos que atribua valores de maneira mais objectiva aos seguintes 
aspectos da estrutura física da UNITEL. 

(por favor assinale com um X no quadro a frente do número que corresponda com o seu critério. 
Utilize as seguintes categorias 1- Muito pior; 2- Pior esperado; 3- Igual esperado; 4- Melhor 
esperado; 5-Muito melhor) 

Masculino ________________                        Feminino____________ 

Fila de Idade: 

Menos de 25 anos_____, De 25 a 35 anos____, De 35 a 45_____, De 45 a 55 anos_____, 

Maior de 55 anos______. 

a) A aparência física das agências é agradável.                 

1   2   3   4   5   

b) A apresentação pessoal dos funcionários é excelente 

 1   2   3   4   5   

c) Os materiais associados ao serviço possuem uma excelente aparência visual 

1   2   3   4   5   

d) As lojas de Unitel estão localizadas em pontos de fácil acesso 

1   2   3   4   5   

e) A operadora Unitel sempre cumpre o que promete                   

1   2   3   4   5   

f) A operadora se mostra empenhada em resolver os problemas dos clientes 

 1   2   3   4   5   

g) A empresa presta serviços que são feitos corretamente na primeira vez 

1   2   3   4   5   

h) A operadora não se atrasa para cumprir o que promete 

1   2   3   4   5   
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i) Os dados cadastrais dos clientes da empresa são corretamente atualizados                   
1   2   3   4   5   

j) A operadora de telefonia celular na qual trabalho deixa o cliente sempre informado a 
respeito das informações que necessita 

 1   2   3   4   5   

k) O atendimento pessoal na agência é sempre rápido 

1   2   3   4   5   

l) O atendimento telefônico é sempre rápido 

1   2   3   4   5   

m) Os atendentes da operadora da telefonia celular, na qual trabalho, se mostram 
disponíveis para prestar atendimento, pelo telefone 

1   2   3   4   5   

n) Os atendentes da operadora de telefonia celular, na qual trabalho, se mostram 
disponíveis para prestar atendimento pessoal 

1   2   3   4   5   

o) Os atendentes da operadora de telefonia celular, na qual trabalho, fornecem informações 
precisas para os clientes 

1   2   3   4   5   

p) A quantidade de funcionários para o atendimento pessoal é adequada 

1   2   3   4   5   

q) A operadora possui grande quantidade de pontos de venda de cartões telefônicos 

1   2   3   4   5   

r) Sempre que o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos de venda da 
operadora na qual trabalho 

1   2   3   4   5   

s) Sempre que o cliente necessita, encontra os cartões telefônicos nos pontos de venda da 
operadora de telefonia celular 

1   2   3   4   5   

t) O acesso da operadora de telefonia celular na qual trabalho é eficiente pelo telefone 

1   2   3   4   5   

u) A operadora de telefonia celular na qual trabalho tem se aprimorado continuamente no 
que diz respeito à tecnologia 

1   2   3   4   5   
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v) Os atendentes da operadorana qual trabalho dão segurança para os clientes 

1   2   3   4   5   

w) Os clientes se sentem seguros em relação a empresa Unitel na qual trabalho ao fazer 
alguma transação pessoalmente 

1   2   3   4   5   

x) Os clientes se sentem seguros em relação a empresa Unitel ao fazer alguma transação de 
forma automática 

1   2   3   4   5   

y) Os funcionários têm competência para responder a questionamentos 

1   2   3   4   5   

z) Os clientes se sentem seguro em pagar os valores cobrados na suas contas 

1   2   3   4   5   

aa) Os cliente, confiam em que os créditos do suas cartão de telefone celular são debitados 
corretamente 

1   2   3   4   5   

bb) Os funcionários da minha operadora são corteses e atenciosos 

1   2   3   4   5   

cc) Os funcionários da operadoradão uma atenção pessoal aos clientes 

1   2   3   4   5   

dd) O horário de funcionamento das formas automatizadas (telefone,internet) é suficiente 
para as necessidades dos clientes 

1   2   3   4   5   

ee) Os atendentes fornecem um atendimento personalizado 

1   2   3   4   5   

ff) Os atendentes demonstram real interesse pelos problemas dos clientes 

1   2   3   4   5   

gg) Os funcionários da empresa cuidam dos problemas e necessidades específicos dos 
clientes 

1   2   3   4   5   
 

        Muito obrigado! 

 


