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RESUMO 

Amilise do comportamento do cliente industrial, verificando a avalia<;ao que estes fazem da 
qualidade dos servi<;os prestados pela area de Servi<;os Tecnicos da Tetra Pak e qual a 
interferencia na satisfa<;ao.O assunto abordado e de grande interesse para atividades na area 
da presta<;ao de servi<;os, a fim de conhecer o valor percebido pelo cliente como fator 
predominante na escolha do servi<;o prestado. E urn trabalho que reconhece o papel 
fundamental que os servi<;os desempenham na economia global e exemplificado pela Area de 
Servi<;os Tecnicos -Tetra Pak. Sob enfoque critico, como prop6sito de avaliar a percep<;ao do 
cliente industrial em rela<;ao a qualidade da assistencia tecnica prestada pela area de Servi<;os 
Tecnicos da Tetra Pak. Discorre sobre as mais relevantes contribui<;oes de pensadores a 
questao do metodo de avalia<;ao da qualidade e enfatiza a pesquisa identificando o mix de 
servi<;os da assistencia tecnica, identificando a percep<;ao do consumidor quanto aos servi<;os 
prestados pela assistencia tecnica, conhecendo as premissas mais valorizadas pelos clientes da 
assistencia tecnica e avaliando a satisfa<;ao dos consumidores em rela<;ao a qualidade dos 
servi<;os. Ap6ia-se na analise de dados primarios coletados na empresa no periodo do primeiro 
trimestre de 2005, atraves dos servi<;os prestados pela Regional Sui- Escrit6rio Ponta Grossa 
de Servi<;os Tecnicos; sendo constatada a plena satisfa<;ao dos consumidores para os diversos 
tipos de servi<;os prestados pela area. 

Palavras-chave: Comportamento do Consumidor Organizacional; Qualidade em Servi<;os; 
Satisfa<;ao do Cliente. 
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1. INTRODU<;AO 

1.1 TEMA 

0 crescimento do setor de servi«;:os tern evidenciado a importa.ncia de as empresas 

dedicarem maior aten«;:ao a qualidade com que seus servi«;:os sao prestados. A competi«;:ao 

crescente no ambiente de neg6cios tern afetado as organiza«;:oes que prestam servi«;:os. Assim, 

precisam atingir excelencia na qualidade dos servi«;:os prestados a fim de manterem a 

satisfa«;:ao e a lealdade de seus clientes. E necessario que as empresas atinjam pelo menos urn 

nivel minimo de qualidade exigido pelos clientes, se nao for possivel atingir urn nivel de 

excelencia nos servi«;:os. 

Com o resultado deste trabalho de pesquisa pretende-se obter urn panorama geral da 

qualidade percebida pelo cliente, dos servi«;:os da Tetra Pak, com indica«;:ao dos pontos fortes e 

fracos. Pois, neste ramo da presta«;:ao de servi«;:os e muito comum o cliente (industrial) montar 

sua equipe de manuten«;:ao especializada. 0 que realmente nao e impossivel, pois tendo urn 

manutentor concentrado com a manuten«;:ao preventiva de uma maquina ou equipamento, o 

cliente industrial fica apenas suscetivel a contrata«;:ao do fomecedor para servi«;:os de 

manuten«;:ao corretiva. Para ele, urn tanto vantajoso, quando consideramos que as despesas 

com deslocamento e hospedagem podem representar pelo menos 45% do valor total de urn dia 

de trabalho do assistente tecnico especializado Tetra Pak. Considerando ainda, que em uma 

situa«;:ao emergencial de parada de maquina, tambem e interesse do fomecedor 0 pronto 

retorno do cliente as atividades normais, visto que, a area de neg6cios da empresa com maior 

foco e a produ«;:ao e venda de embalagens cartonadas. 

Ha urn forte consenso atualmente sobre a importancia cada vez maior do setor de 

servi«;:os no mercado. Na Tetra Pak, Servi«;:os Tecnicos e considerado estrategicamente 

importante na area de neg6cios da empresa. Entretanto, e ainda controverso o metodo em que 

a qualidade de servi«;:os, da maneira como e percebida pelo cliente, pode ser operacionalizada. 

Com a pesquisa a proposta e analisar o comportamento do cliente industrial, verificando a 

avalia«;:ao que estes fazem da qualidade dos servi«;:os prestados pela area de Servi«;:os Tecnicos 

da Tetra Pak e como isto interfere na satisfa«;:ao. 

A proposta deste trabalho e analisar o comportamento do cliente industrial, 

verificando a avalia«;:ao que estes fazem da qualidade dos servi«;:os prestados pela area de 

Servi«;:os Tecnicos da Tetra Pak e qual a interferencia na satisfa«;:ao. 
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1.2 JUSTIFICATIV A 

0 assunto abordado e de grande interesse para atividades na area da presta9a0 de 

servi9os, a fim de conhecer o valor percebido pelo cliente como fator predominante na 

escolha do servi9o prestado. 

Este e urn trabalho que reconhece o papel fundamental que os servi9os desempenham 

na economia global e exemplificado pela Area de Servi9os Tecnicos- Tetra Pak. 

As modernas economias mundiais foram tomadas pelos servi9os, e praticamente 

todas as empresas perceberam que os servi9os sao fundamentais para reten9ao de seus clientes 

hoje e no futuro e os consumidores tambem percebem os diferenciais oferecidos em cada 

caso. Mesmo empresas de manufatura, que no passado dependiam de produtos fisicos para 

poder sobreviver, agora reconhecem que os servi9os proporcionam uma de suas poucas 

vantagens competitivas sustentaveis. 

0 marketing de servi9os e diferente do marketing de mercadorias em muitos aspectos 

e requer estrategias e taticas diferentes. Os servi9os apresentam desafios especiais que 

precisam ser identificados e analisados. Problemas comuns a administra9ao de servi9os nao 

estao presentes em neg6cios ligados a hens duraveis e nao-duraveis - a inexistencia de 

estoques, a dificuldade de sincroniza9ao de oferta e demanda e os desafios para controlar a 

qualidade do desempenho das intera96es humanas - precisam ser analisados e resolvidos 

pelos profissionais de marketing; muitas das estrategias incluem informa96es que sao novas 

para a area de marketing, decorrente das mudan9as mercadol6gicas atuais. 

De maneira muito simplificada, servi9os sao a9oes, processos e atua9oes; servi9os 

prestados pelas empresas nao sao coisas tangiveis que possam ser tocadas, vistas e sentidas, 

pelo contrario, sao a96es e atua96es intangiveis; segundo ZEITHAML & BITNER (2003). 

Uma vez lan9ada uma defini9ao simples e ampla para servi9os, logo fica claro que os servi9os 

nao sao produzidos apenas por empresas de servi9os, mas tambem fazem parte daquilo que os 

fabricantes de hens manufaturados oferecem. Por exemplo, a Tetra Pak oferece garantias e 

servi9os de manuten9ao para suas maquinas e equipamentos; fabricantes de computadores 

oferecem garantias, contratos de manuten9ao e treinamento; fabricantes de equipamentos 

industriais oferecem servi9os de entrega, administram o estoque e prestam servi9os de 

manuten9ao. 
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Embora esta seja uma definis;ao simples e ampla para os servis;os, e preciso ter 

consciencia de que, ao Iongo do tempo, os servis;os e o setor de servis;os como urn todo foi 

definido de varias formas sutilmente diferentes. Muitas vezes, a variedade de definis;oes pode 

explicar a confusao entre pessoas ao discutirem os servis;os ou quando necessitam descrever 

industrias inseridas no setor da economia designado como setor de servis;os. 

Servis;os incluem todas as atividades economicas cujo produto nao e uma construs;ao 

ou produto fisico, e normalmente de consumo no momento em que e produzido e proporciona 

valor agregado em formas, como: conveniencia, entretenimento, oportunidade, conforto ou 

saude; que sao naturalmente intangiveis, de seu comprador direto. 

E importante fazer a distins;ao entre servis;os e servis;o ao cliente, por ZEITHAML & 

BITNER (2003): 

• Servis;o - abrange uma ampla gama de industrias. Por exemplo: 

telecomunicas;oes, hoteis e transportes. Os servis;os podem ser oferecidos ao mercado tanto 

por fabricantes quanto por empresas de tecnologia. 

• Servis;o ao cliente- eo servis;o prestado para dar apoio ao grupo de produtos 

da empresa, tambem sao prestados por todos os tipos de empresas - fabricantes, empresas de 

TI, empresas de servis;os. 0 servis;o ao cliente pode ocorrer no proprio local, pelo telefone ou 

pela Internet. Atualmente, muitas empresas estao operando centrais de atendimento como 

forma de servis;o ao cliente, freqiientemente com atendimento 24 horas, sem cobrans;a ao 

cliente por este servis;o. Sendo a qualidade de urn servis;o ao cliente essencial para a 

construs;ao de relacionamentos. 

Foram desenvolvidos conceitos de marketing de servwos em contrapartida ao 

enorme crescimento das industrias de servis;os, resultando na intensificas;ao da sua 

importancia para economia. Quase todo o crescimento absoluto em numeros de empregos e 

das altas taxas de crescimento na informas;ao dos empregos estao nas empresas prestadoras de 

servis;os. Outro indicador da importancia economica dos servis;os e que os neg6cios com 

servis;os estao crescendo no mundo inteiro. 

De fato, enquanto a balans;a comercial de bens permanece no vermelho; prestadores 

de servis;os de classe intemacional, em conjunto com diversas empresas de servis;o de 

pequeno porte, estao exportando informas;oes, conhecimento, criatividade e tecnologia de 

grande demanda em todas as partes do mundo. 
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No inicio do desenvolvimento do campo de marketing e administra<;ao de servi<;os, a 

maior parte do interesse e da motiva<;ao originavam-se nas industrias de servi<;os, como 

bancos e setor de saude. Uma vez que tais industrias de servi<;o tradicionais continuavam a se 

desenvolver e se tomavam mais competitivas, permanecia a necessidade de uma 

administra<;ao eficaz e de estrategias de marketing para servi<;os. Agora, industrias de 

transforma<;ao e tecnologia, como as industrias automobilisticas, de computadores e de 

software, tambem come<;am a reconhecer a necessidade de prestar servi<;os de qualidade como 

forma de competir efetivamente no mercado. Essas empresas tambem percebem que uma 

grande porcentagem de suas receitas e lucros originam-se dos servi<;os. 

A medida que o campo evoluiu, houve uma expansao em dire<;ao a amilise das 

preocupa<;oes e necessidades de quaisquer empresas em que o servi<;o constituiria parte 

integral da oferta. Esquemas, conceitos e estrategias sao desenvolvidos para a amilise do fato 

de que "marketing de servi<;os e diferente". Ha consenso geral de que existem diferen<;as 

inerentes entre bens e servi<;os e de que as mesmas resultam em desafios exclusivos, ou ao 

menos diferentes, para a administra<;ao de servi<;os e para os fabricantes que fazem dos 

servi<;os parte importante de sua oferta central. 

A qualidade do servi<;o e base do marketing de servi<;os. Neste caso e necessario 

ressaltar que no marketing de servi<;os acrescentamos aos pontos principais do marketing: 

produto, Iugar, promo<;ao e pre<;o - o item qualidade. As varias historias relatadas por 

consumidores de servi<;os no dia-a-dia, comprovam que o ponto-chave do marketing de 

servi<;os esta menos na aparencia e na sofistica<;ao e mais em virtudes como gentileza e born 

senso. 0 marketing de servi<;os eficaz e urn solido conceito de servi<;o bern-feito, urn servi<;o 

desejado e perfeitamente executado. Essa sinergia de estrategia e execu<;ao e o combustive! 

daqueles que criam e lideram a industria de servi<;os. 

Urn conceito solido de servi<;o e o que da a companhia oportunidade de competir 

pelos clientes; urn born desempenho do conceito de servi<;o consolida a competitividade, 

atraindo a confian<;a do cliente e proporcionando urn refor<;o a marca, a publicidade, as 

vendas e ao pre<;o. 

Quando uma empresa presta urn servi<;o de modo descuidado, quando comete erros 

possiveis de evitar, quando deixa de cumprir promessas sedutoras feitas para atrair clientes, 

ela estremece a confian<;a do cliente em suas capacidades e abala suas chances de obter 

reputa<;ao pela excelencia do servi<;o. Do ponto de vista do consumidor, a prova de urn servi<;o 

e sua realiza<;ao impecavel; ou seja, fazer bern o servi<;o da primeira vez. 
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1.3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: A valiar a percep<;ao do cliente industrial em rela<;ao a qualidade da 

assistencia tecnica prestada pela area de Servi<;os Tecnicos da Tetra Pak. 

Objetivos Especificos: 

a) Identificar o "mix" de servi<;os da assistencia tecnica. 

b) Identificar a percep<;ao do consumidor quanto aos servi<;os prestados pel a assistencia 

tecnica. 

c) Identificar premissas mais valorizadas pelos clientes da assistencia tecnica. 

d) A valiar a satisfa<;ao dos consumidores em rela<;ao a qualidade dos servi<;os. 

1.4 METODOLOGIA 

1.4.1 Caracteriza<;ao 

A pesqmsa do tipo descritiva sera conduzida com analise de dados primarios, 

coletados atraves de instrumento de pesquisa de satisfa<;ao do cliente, sendo urn formulario 

especifico de pesquisa da empresa; previamente definido na empresa pelo Sistema Integrado 

de Gestao- SIG, contemplando as diretrizes de qualidade, atraves das politicas de qualidade, 

meio ambiente e saude e seguran<;a. Este trabalho analisa e considera os criterios para 

avalia<;ao de qualidade dos servi<;os prestados pela Tetra Pak. 

Classificando a pesquisa, segundo VERGARA (1997), qualificamo-la em dois 

aspectos: quanto aos fins e quanto aos meios. Fazendo uma correla<;ao com o trabalho de 

monografia sera caracterizado do modo que segue. 

Quanto aos fins, sera Descritivo por que se propoe a expor caracteristicas de 

determinada popula<;ao e/ou fenomeno, nao tendo obriga<;ao de explica-los, mas servindo de 

base para esta explica<;ao, ou seja, levantando dados acerca da qualidade dos servi<;os 

prestados ao cliente industrial, a extensao da satisfa<;ao obtida pelo consumidor e tendo por 

objetivo avaliar a percep<;ao do cliente industrial em rela<;ao a qualidade da assistencia tecnica 

prestada pela area de Servi<;os Tecnicos da Tetra Pak. 
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Quanto aos meios, este sera Bibliognifico porque para fundamenta<;ao te6rica do 

trabalho sera realizada pesquisa sobre assuntos relacionados a area de Servi<;os como: 

comportamento do consumidor organizacional, qualidade em servi<;os e satisfa<;ao do cliente. 

Atraves da analise dos conceitos de diversos autores e da situa<;ao quanto a qualidade em 

servi<;os, melhoria continua do desempenho em servi<;os, bern como planejamento de 

processos de trabalho. 

Dentro do contexto abordado por BERRY & PARASURAMAN (1992), a respeito 

das cinco dimens5es gerais que influenciam a avalia<;iio do servi<;o prestado, a pesquisa 

buscou avaliar a percep<;ao do cliente industrial em rela<;iio a qualidade da assistencia tecnica 

prestada pela area de Servi<;os Tecnicos da Tetra Pak. 

1.4.2 Universo e Amostra 

No que diz respeito ao Universo, a pesquisa se estende aos clientes industriais de 

Servi<;os Tecnicos da Tetra Pak - Regional Sui - Escrit6rio Ponta Grossa, durante o primeiro 

trimestre do anode 2005. 

Para a amostra a escolha dos membros deu-se por aqueles que utilizaram os servi<;os 

prestados pelo departamento como: manuten<;iio preventiva e corretiva, instala<;ao e outros. 

1.4.3 Coleta de dados 

No contato com os clientes sempre ha oportunidade de questiona-los a respeito de 

suas necessidades e de suas perspectivas, no sentido de obter informa<;5es, que a empresa, em 

muitos casos, nao tern ciencia, seja por nao estar em sintonia com o cliente ou por ter intuido 

de forma errada as reais necessidades e perspectivas do mesmo. 

Assim, ao inicio de cada trabalho o assistente tecnico Tetra Pak entrega ao cliente 

(responsive! pela manuten<;ao) o questionario com o cabe<;alho de identifica<;iio preenchido 

para aquele determinado trabalho. De acordo com o procedimento definido pelo Sistema de 

Qualidade da empresa, e sumariamente necessario que o questionario seja respondido pelo 

responsive! no cliente que acompanhou a execu<;ao do trabalho em todas as suas fases. 

Pois, conforme modelo do formulario as quest5es sao especificas e demandam para 

urn born preenchimento e avalia<;ao, a participa<;ao do cliente no processo. 
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1.4.4 Instrumento de Pesquisa 

Desta forma na busca de identificar as informa<;oes relacionadas a satisfa<;ao do 

cliente industrial, o instrumento mais indicado para a coleta de dados e o questionario, modelo 

ja utilizado pel,a empresa, seguindo as defini<;oes como Sistema de Qualidade da companhia. 

0 instrumento de pesquisa utilizado foi urn questionario dirigido aos responsaveis 

pela manuten<;ao do cliente industrial, constituida de 11 ( onze) questoes, conforme Anexo 1. 

1.5 ESTRUTURA E ORGANIZAc;AO DA MONOGRAFIA 

A proposta deste trabalho e analisar o comportamento do cliente industrial, 

verificando a avalia<;ao que estes fazem dos servi<;os prestados pela Area de Servi<;os 

Tecnicos da Tetra Pak equal a interferencia na satisfa<;ao. 

Sendo a contextualiza<;ao metodol6gica tratada no Capitulo 1 - Introdu<;ao, atraves 

da apresenta<;ao do tema explicando a importancia das empresas dedicarem maior aten<;ao a 
qualidade com que os servi<;os sao prestados, neste ambiente do setor de servi<;os em plena 

ascensao. Justifica-se o trabalho sendo o assunto de grande interesse para atividades na area 

da presta<;ao de servi<;os, possibilitando conhecer o fator que o cliente percebe como 

predominante na escolha do servi<;o prestado. 0 objetivo principal e avaliar a percep<;ao do 

cliente industrial em rela<;ao a qualidade da assistencia tecnica prestada pela Area de Servi<;os 

da Tetra Pak. 

No Capitulo 2 - Fundamenta<;ao te6rica, com a explana<;ao te6rica sobre pontos 

chaves para a elabora<;ao e entendimento do trabalho, como: comportamento do consumidor 

industrial; qualidade em servi<;os e satisfa<;ao do cliente. 

Particularidades e informa<;oes de estrutura sao apresentadas no Capitulo 3 - A 

Empresa, atraves de breve levantamento dos valores da empresa, bern como seu mix de 

servt<;os. 

Com o Capitulo 4 - Discussao dos Resultados, atraves da analise de dados primarios 

coletados no primeiro trimestre de 2005, apresenta-se a situa<;ao real de satisfa<;ao do cliente e 

as estrategias para melhoria e manuten<;ao dos resultados. 

Considera<;oes finais estao registradas no Capitulo 5 - Conclusoes, comentarios de 

fechamento do trabalho ap6s exaustiva analise dos dados, considerando as variaveis do 

processo. 
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2. FUNDAMENTA(:AO TEORICA 

Para exercer a administra9ao, prec1samos antes de tudo entender e interpretar 

corretamente seus conceitos; e a compreensao destas ideias e de grande importancia para que 

ao aplica-las no dia-a-dia saibamos o que e por que estamos agindo de determinada maneira. 

E claro que todos os conceitos ja estudados, para nada serviriam se nao tivessemos urn 

completo entendimento do que cada urn realmente quer dizer. Em algumas ocasi5es, ouvimos 

que administrar e uma ciencia, e ao mesmo tempo uma arte. Enquanto ciencia pode ser 

evidenciada em muitos itens comprovados por pesquisa; ja como arte deve ser entendida, 

notada, pois muitas vezes e abstrata, sua percep9ao acontece da interpreta9ao dos resultados 

obtidos. 

Para se entender de forma mais clara o trabalho exposto, fundamenta-se teoricamente 

OS principais aspectos pertinentes a avalia9a0 da qualidade, "visando a compreensao sobre OS 

aspectos relevantes relacionados a este importante personagem: o cliente" (GIANESI & 

CORREA, 1994 p. 90). Esclarece-se com precisao, o que sao servi9os e qums suas 

caracteristicas, o que e qualidade na presta9ao de servi9os, o ciclo de servi9os e os criterios 

para a avalia9ao dos mesmos. 

Todos os conceitos ja estudados, de nada serviriam se nao tivessemos urn completo 

entendimento, de sua essencia, o que cada urn realmente quer dizer. 

Para melhor entendimento do trabalho proposto a revisao te6rica tera como base 

conceitos de: comportamento do consumidor organizacional, qualidade em servi9os e 

satisfa9ao. 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR ORGANIZACIONAL 

0 objetivo principal dos produtores de servi90S e identico ao de todos OS 

profissionais de marketing: desenvolver e disponibilizar ofertas que satisfa9am as 

necessidades e as expectativas de clientes, assegurando assim a propria sobrevivencia 

econ6mica. Em outras palavras, os profissionais de marketing de servi9os devem estar em 

condi96es de preencher a lacuna do cliente existente entre as expectativas e as percep9oes. 

Para alcan9ar esse objetivo, os prestadores de servi9os devem compreender como os 

clientes escolhem e avaliam os servi9os que lhe sao oferecidos. 



9 

Infelizmente, a maior parte do que se sabe acerca dos processos de avaliayao dos 

clientes diz respeito especificamente a hens de consumo. A pressuposiyao parece ser que os 

serviyos, mesmo que nao sejam identicos a hens de consumo, sao, no minimo, 

suficientemente similares a eles na mente dos clientes, como se tivessem sido escolhidos e 

avaliados do mesmo modo; mostra que as caracteristicas exclusivas dos serviyos necessitam 

de diferentes processos de avaliayao por parte dos consumidores. 

0 reconhecimento de tais diferenyas e a compreensao exaustiva dos processos de 

avaliayao dos consumidores sao fundamentais para o foco no cliente, que e a base do 

marketing de serviyos eficaz. 

Os consumidores tern urn periodo de avaliayao mais dificil que no caso de hens de 

consumo, em parte pelo fato dos serviyos serem intangiveis e nao-padronizados e em parte 

por haver uma intima relayao entre consumo e produyao. Tais caracteristicas levam a 

diferenyas nos processos de avaliayao dos consumidores acerca de hens e serviyos em todos 

os estagios do processo de compra. De acordo com ZEITHAML & BITNER (2003) 

apresentam-se quatro categorias de comportamento do consumidor que correspondem a 

estagios do processo de compra: busca de informayao, avaliayao de altemativas, compra e 

consumo e avaliayao p6s-compra. A falta de compreensao de como os clientes avaliam e 

escolhem os serviyos nestes quatro estagios fundamentais leva a uma lacuna de cliente que 

teni de ser preenchida pelos profissionais de marketing de serviyos. 

Assim podemos estudar urn modelo para o isolamento das diferenyas na avaliayao de 

processos entre hens e serviyos, a classificayao das propriedades da oferta em categorias de 

atributos dos produtos de consumo: atributos de procura sao propriedades que urn consumidor 

pode avaliar antes de adquirir urn produto- exemplo: cor, estilo, preyo, forma e resistencia; 

atributos de experiencia que somente podem ser avaliados ap6s a compra ou durante urn 

consumo - exemplo: viagem em ferias e alimentayao. Atributos de credibilidade 

correspondem as caracteristicas que o consumidor pode achar impossivel de avaliar ate 

mesmo ap6s a compra ou o consumo - exemplo: cirurgia e serviyo mecanico; poucos 

consumidores possuem habilidades medicas ou mecanicas suficientes para avaliar se tais 

serviyos foram executados corretamente, segundo ZEITHAML & BITNER (2003). 

Segundo SOLOMON (2002), usando uma adaptayao do processo basico de tomada 

de decisao do consumidor, seguimos a analise com as quatro categorias principais: busca de 

informayao; avaliayao de altemativas; compra e consumo e avaliayao p6s-compra. 
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E claro que, na cornpra de servic;os, essas categorias nao ocorrern ern urna sequencia 

linear, como ocorre na rnaioria dos casos da cornpra de hens. 

Urna das rnaiores diferenc;as entre hens e servic;os e que urna grande parte da 

avaliac;ao dos servic;os ocorre ap6s a cornpra e o consurno, ao contnirio da avaliac;ao de hens. 

Muitos consurnidores obtern informac;oes sobre produtos e servic;os a partir de fontes 

pessoais (p.ex., arnigos ou profissionais especialistas) e de fontes nao-pessoais (rneios de 

cornunicac;ao de rnassa ou segrnentados). Na cornpra de servic;os, os consurnidores dernandarn 

e precisarn confiar, ern grande rnedida, nas fontes pessoais devido a inurneras raz5es. 

Os rneios de cornunicac;ao de rnassa e segrnentados podern fomecer informac;oes a 

respeito dos atributos dos hens que estejarn sendo analisados, mas transrnitern rnuito pouco 

sobre os atributos da experiencia. 

0 conjunto de altemativas levadas ern considerac;ao - o grupo de produtos que urn 

consurnidor considera como opc;oes aceitaveis ern urna dada categoria de produtos - e 
provavelrnente rnenor corn servic;os que corn hens. Para cornprar servic;os, o cliente visita urn 

estabelecirnento (p.ex., urn banco, urna lavanderia) que quase sernpre coloca a venda urna 

unica "rnarca". Diante da tarefa de coletar e avaliar atributos relativos a experiencia, OS 

consurnidores podern sirnplesrnente escolher a prirneira altemativa aceitavel, ern vez de 

pesquisar diversas altemativas. Ern termos de cornportarnento do consurnidor, o conjunto de 

altemativas considerado pelo consurnidor e rnenor ern servic;os que no caso de hens. 

Atualrnente a Internet tern feito o papel de arnpliar o conjunto de altemativas. 0 profissional 

de marketing atento certarnente pesquisara as expectativas e dernandas dos clientes na fase de 

avaliac;ao das altemativas. 

Na fase de cornpra e consurno de servic;os, segundo SOLOMON (2002), urna vez que 

os servic;os sao experiencias, os hurnores e as ernoc;oes sao fatores fundarnentais para a 

determinac;ao da eficacia percebida toda vez que urn servic;o e prestado - os contatos de 

servic;os. Se urn cliente esta de rnau humor ao entrar no estabelecirnento prestador de servic;os, 

o fomecirnento provavelrnente sera interpretado rnais negativarnente do que se ele estivesse 

de born humor. Da rnesrna forma, se urn prestador de servic;os esta irritado ou ernburrado, sua 

interac;ao corn os clientes provavelrnente sera afetada por esse humor. Quando urn outro 

cliente ern urn estabelecirnento prestador de servic;os esta irritado ou frustrado, quer seja por 

causa de problemas corn o servic;o ou por causa de ernoc;oes nao-relacionadas corn o servic;o, 

o seu humor afetara a prestac;ao do servic;o para todos os clientes atingidos por esse humor 

negativo. 
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Todo servwo caracterizado pela intera<;:ao humana depende dos humores e das 

emo<;:oes do prestador, do cliente e de outros clientes que estejam recebendo o servi<;:o ao 

mesmo tempo. Profissionais de servi<;:os devem ficar atentos aos humores e emo<;:oes dos 

clientes e funcionarios de servi<;:os e devem cuidar para influenciar tais humores e emo<;:oes de 

forma positiva. Eles devem cultivar humores positivos e emo<;:oes do tipo alegria, prazer e 

contentamento e desencorajar emo<;:oes negativas, tais como aborrecimento, frustra<;:ao, raiva e 

desgosto. 

Na avalia<;:ao do p6s-compra, a qualidade de muitos servi<;:os depende da informa<;:ao 

que o cliente traz consigo para o contato do servi<;:o: o born desempenho do contador ao fazer 

a declara<;:ao do imposto de renda dependera dos recibos reunidos pelo cliente. A falha na 

obten<;:ao da satisfa<;:ao em qualquer urn desses servi<;:os nao pode ser atribuida completamente 

ao distribuidor ou ao produtor, uma vez que o cliente tambem devera desempenhar 

adequadamente a sua parte no processo de produ<;:ao. Com servi<;:os, os consumidores 

atribuem algumas de suas insatisfa<;:oes a sua propria incapacidade de especificar ou 

desempenhar sua parte nos servi<;:os. 

Entao a intangibilidade, a heterogeneidade e a inseparabilidade de produ<;:ao I 

consumo levam os servi<;:os a alcan<;:ar altos niveis de atributos de experiencia e credibilidade, 

segundo SOLOMON (2002), os quais, por sua vez, fazem com que seja mais dificil avaliar os 

servi<;:os do que os hens tangiveis. Para que sejam eficazes, os prestadores de servi<;:os podem 

precisar mudar seu composto de marketing para reconhecer os diferentes comportamentos de 

compra do consumidor e os processos de avalia<;:ao. 

0 mercado industrial diferencia-se do mercado de consumo por algumas 

caracteristicas: menor quantidade de clientes, clientes maiores, clientes concentrados 

geograficamente, processo de compra profissional e maior numero de pessoas influenciando a 

decisao de compra. E formado por empresas, de manufatura ou servi<;:o, que compram 

produtos e servi<;:os que sao consumidos ou utilizados em seus processos produtivos. No caso 

dos clientes da Tetra Pak, temos pequenos, medios e grande laticinios com envase de produtos 

ultrapasteurizado e embalagem cartonada; bern como medios e grandes envasadores de 

bebidas e produtos da linha culinaria (molhos, cremes, atomatados). 

Muitos funcionarios de corpora<;:oes ou outras organiza<;:oes tomam decisoes de 

compra diariamente. Os compradores organizacionais sao pessoas que compram mercadorias 

e servi<;:os em nome de empresas para uso no processo de fabrica<;:ao, distribui<;:ao ou revenda. 
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Esses individuos compram de profissionais de marketing "business-to-business", 

que se especializam em atender as necessidades de organiza96es como empresas, orgaos 

govemamentais, hospitais e lojas. Em termos de volume, o marketing "business-to-business, 

e onde tudo acontece: aproximadamente 2 trilh5es de dolares em produtos e servi~tos trocam 

de maos entre organiza~t5es, o que na verdade significa mais do que e comprado pelo 

consumidor final. 

Os compradores organizacionais tern muita responsabilidade. Devem decidir com 

quais vendedores fazer negocio e quais os itens especificos que exigem desses fomecedores. 

Os itens que consideram podem variar no pre9o e na importancia, abrangendo desde clipes 

para papeis ate urn sistema de computador de varios milh5es de dolares. Obviamente, ha 

muito jogo na compreensao de como essas importantes decis5es sao tomadas. 

A percep9ao dos compradores organizacionais da situa9ao de compra e influenciada 

por uma serie de fatores, segundo ZEITHAML & BITNER (2003). Estes incluem suas 

expectativas quanto ao fomecedor (p.ex., a qualidade do produto, a competencia e o 

comportamento dos funcionarios da empresa e experiencias anteriores ao negociar com aquele 

fomecedor), o clima organizacional de sua propria empresa (isto e, percep96es em rela~tao ao 

modo como a empresa recompensa o desempenho e o que ela valoriza) e a avalia~tao do 

comprador de sua propria performance (p.ex., se ele acredita que est<i correndo riscos). 

Como outros consumidores, os compradores organizacionais se engajam em urn 

processo de aprendizagem em que os membros da empresa compartilham informa~t5es uns 

com os outros e desenvolvem uma "memoria organizacional", que consiste de cren~tas e 

suposi~t5es compartilhadas sobre o curso adequado da a9ao. Do mesmo modo que e 

influenciado por "cren~tas de mercado" quando vai fazer compras com a familia no fim de 

semana, esse comprador tambem e urn processador de informa~t5es no escritorio. Ele e os 

colegas de trabalho tentam resolver problemas pesquisando informa~t5es, avaliando 

altemativas e tomando decis5es; claro que com as devidas propor~t5es resguardadas entre as 

duas situa~t5es. 

Muitos fatores identificam a distin~tao entre decis5es de compra organizacionais e 

industriais e decis5es individuais de consumidores. Algumas dessas diferen9as segundo 

SOLOMON (2002), sao: 
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• As decis5es de compra tomadas por empresas freqiientemente envolvem 

muitas pessoas, incluindo aquelas que realmente compram, aquelas que direta ou 

indiretamente influenciam nessa decisao e os funcionarios que verdadeiramente vao utilizar o 

produto ou serviyo. 

• Os produtos organizacionais e industriais com freqiiencia sao comprados de 

acordo com especificav5es tecnicas precisas que exijam muito conhecimento sobre a categoria 

do produto. 

• A compra por impulso e rara ( os compradores industriais nao tern de repente 

uma "necessidade sub ita" quando se trata de canos de chumbo ou rolamentos ). Como os 

compradores sao profissionais, suas decis5es sao baseadas em experiencias anteriores e em 

cuidadosa avaliavao de altemativas. 

• As decisoes muitas vezes sao arriscadas, especialmente porque a carreira de 

urn comprador pode depender de sua demonstravao de capacidade de discemimento. 

• 0 volume de dinheiro das compras geralmente e substancial, excedendo a 

maioria das contas dos consumidores individuais. De 1 00 a 250 clientes organizacionais quase 

sempre sao responsaveis por mais da metade do volume de vendas de urn fomecedor, o que da 

aos compradores muita influencia sobre os fomecedores. 

• 0 marketing business-to-business muitas vezes envolve mais enfase na venda 

pessoal do que na propaganda ou em outras formas de promovao. Negociar com compradores 

organizacionais normalmente exige mais contato face a face do que e necessaria no caso de 

consumidores finais. 

As decis5es de compra organizacionais tendem a ter urn ma10r componente 

economico ou funcional, se comparadas com as escolhas de consumidores individuais, mas os 

aspectos emocionais tambem entram em cena. Por exemplo, embora os compradores 

organizacionais possam parecer para quem os ve de fora modelos de racionalidade, suas 

decis5es as vezes sao guiadas pela lealdade a marca, por relacionamentos de longo prazo 

estabelecidos com determinados fomecedores, ou vendedores, ou ate mesmo por 

preocupay5es eticas e de grupo. 

Como os consumidores finais, os compradores organizacionais sao influenciados por 

estimulos intemos e extemos. Os estimulos intemos incluem as caracteristicas psicol6gicas 

unicas do comprador, tais como a disposivao de tomar decis5es arriscadas, bern como a 

experiencia e a pratica na funyao. 
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Os estimulos externos incluem a natureza da organiza<;:ao para a qual o comprador 

trabalha, bern como todo o ambiente economico e tecnol6gico em que a industria esta 

operando. 

Urn outro conjunto de fatores e cultural; normas muito diferentes para negociar 

podem ser encontradas em diferentes paises (p.ex., os americanos tendem a ser menos formais 

em suas intera<;:oes do que muitos de seus cole gas europeus ou asiaticos ). 

Como com as compras do consumidor, quanto mais complexa, nova ou arriscada a 

decisao, maior serao a quantidade de pesquisa de informa<;:oes e 0 esfor<;:o dedicado a 

avalia<;:ao das alternativas, de acordo com SOLOMON (2002). Por outro lado, a confian<;:a em 

urn conjunto fixo de fornecedores para compras de rotina e uma estrategia que reduz muito a 

pesquisa de informa<;:6es e os esfor<;:os para avalia<;:ao de alternativas concorrentes que de 

outro modo seriam exigidas. Normalmente, decisoes organizacionais mais complexas tambem 

tendem a ser tomada por urn grupo de pessoas (membros de urn centro de compras) que 

representam diferentes papeis na decisao. 

Atualmente a Web esta mudando radicalmente a forma como compradores 

organizacionais conhecem e selecionam produtos para suas empresas. 0 comercio eletronico 

business-to-business (B2B) refere-se as intera<;:oes pela Internet entre duas ou mais empresas 

ou organiza<;:oes. Isso inclui trocas de informa<;:6es, produtos, servi<;:os e pagamentos. Na 

forma mais simples de comercio eletronico B2B, a Internet oferece urn catalogo on-line de 

produtos e servi<;:os necessarios nas empresas. Muitas companhias descobriram que seu site na 

Internet e importante para oferecer apoio tecnico on-line, informa<;:oes sobre produtos e sobre 

o andamento dos pedidos e servi<;:os aos clientes cadastrados. Assim, as empresas descobriram 

que poderiam atender as necessidades de seus clientes com mais eficiencia adequando sua 

presen<;:a na Internet a diferentes segmentos de clientes. Inclusive fazendo a empresa 

economizar milhoes de d6lares por ano substituindo manuais por informa<;:oes eletronicas. 

Como por exemplo, na Tetra Pak, os clientes podem emitir seus pedidos e consultas atraves 

do contato eletronico pelo portal de vendas. 

0 desejo de operar com estoques pequenos e de trazer produtos para o mercado mais 

rapido deixou os compradores organizacionais atuais mais preocupados do que nunca com a 

qualidade dos produtos que compram. Os profissionais de marketing precisam ser capazes em 

convencer seus clientes de que irao entregar os niveis desejados de qualidade, que nao havera 

problemas. Para isso, e util que tenham urn hist6rico de poucos defeitos em seus produtos, 

alem de urn compromisso formal com a qualidade de produtos e processos. 
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Satisfazer criterios de qualidade envolve saber o que os compradores organizacionais 

estao procurando. No caso de suprir as necessidades de fazendeiros, os fomecedores sabem 

que a maioria deles esta atras de variedades de sementes, adubos e equipamentos que 

produzam frutas e vegetais em tamanho e tempo uniformes, porque e mais eficiente colher 

tudo de uma s6 vez. Os fazendeiros procuram tambem frutas e vegetais que satisfas;am 

padr5es govemamentais e de mercado de tamanho, peso, graduas;ao e cor. E interessante que 

nenhum desses criterios tenha alguma relas;ao com sabor, mas isso nao e urn problema para os 

fazendeiros ou varejistas, porque os consumidores, por sua vez, costumam selecionar frutas e 

vegetais com base na aparencia. 

Qualidade nao significa apenas produtos livres de defeitos ou esteticamente 

agradaveis; inclui tambem servis;os voltados a ajudar o comprador organizacional a resolver 

seus problemas. Assim, a empresa continua a trabalhar com o mesmo fomecedor, pois confia 

nele. 

No marketing para organizas;5es, mais do que no marketing para consumidores, o 

processo de troca pode ser urn esfors;o colaborativo. Urn vendedor ou equipe de funcionarios 

trabalha com urn comprador ou equipe de funcionarios para identificar maneiras de satisfazer 

as necessidades do comprador. Os profissionais de marketing podem beneficiar-se ao ver seu 

papel como o de urn solucionador de problemas, em vez de simplesmente urn vendedor de urn 

determinado tipo de bens ou servis;os. 

2.2 QUALIDADE EM SERVI(:OS 

Ja foram apresentadas varias caracteristicas dos servwos, entre elas a de que os 

servis;os dificilmente podem ser avaliados antes da compra, dando-se a avalias;ao durante o 

processo de prestas;ao do servis;o ou, em alguns casos, somente ap6s ser conhecido seu 

resultado. A avalias;ao que o cliente faz, durante ou ap6s o termino do processo, se da atraves 

da comparac;ao entre o que o cliente esperava do servic;o e o que ele percebeu do servis;o 

prestado. 

A existencia de qualidade tanto no processo quanto no resultado pode explicar por 

que urn arquiteto com grandes habilidades tecnicas e titulas;5es pode falhar ao concorrer com 

arquitetos que tambem conseguem fomecer uma maior qualidade em seus contatos 

interpessoais. 
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Se os clientes nao podem julgar de modo eficaz a qualidade tecnica do resultado ( ou 

mesmo se puderem, mas acreditam que ha outros arquitetos igualmente competentes 

disponiveis ), eles fundamentarao seus juizos de qualidade sobre dimensoes do processo tais 

como a habilidade do arquiteto em resolver problemas, sua habilidade para ter empatia, seu 

cumprimento dos prazos e sua simpatia. 

Esta forma de avalia<;ao que o cliente faz do servi<;o e generica e valida tambem para 

produtos; contudo, ele e mais significative para os servi<;os em fun<;ao da intangibilidade. 

Segundo ZEITHAML & BITNER (2003), quando urn consumidor ve urn produto 

tangivel, a imagem real e a principal responsavel pela forma<;ao das expectativas do 

consumidor. Se urn fabricante anuncia na midia uma mala de viagem, enfatizando seu espa<;o 

intemo e dizendo "nesta mala voce vai poder acomodar todas suas roupas", dificilmente urn 

consumidor que adquira o produto se sentira frustrado por nao conseguir acomodar 

efetivamente "todas" suas roupas na mala. A imagem do produto tangivel pesa mais na 

forma<;ao das expectativas do consumidor do que qualquer afirmativa exagerada do 

anunciante. 

Por serem os servi<;os intangiveis, a forma<;ao das expectativas do cliente antes da 

compra nao pode basear-se em uma imagem real, dependendo, entre outros fatores, da 

comunica<;ao transmitida aos consumidores. Desse modo, uma afirmativa exagerada de uma 

empresa seguradora do tipo "em caso de acidente voce sera ressarcido imediatamente" pode 

realmente gerar expectativas que excedem aquelas que poderao ser atendidas pelo fornecedor 

do servi<;o. 

Assim, podemos encontrar aqueles que defendem a hip6tese de que o cliente se 

baseia em suas expectativas para avaliar a qualidade de urn servi<;o, levando, portanto, a ideia 

de que o fomecedor do servi<;o deve visar atender as expectativas do cliente e nao suas 

necessidades, as quais, como sera visto, podem ser mais ou menos exigentes do que as 

expectativas. Ha tambem aqueles que defendem a hip6tese de que o cliente se baseia em suas 

necessidades. Aceitando o fato de que os niveis de exigencia de necessidades e expectativas 

podem ser diferentes, e necessaria que o prestador de servi<;os saiba que nivel de exigencia o 

sistema de opera<;oes de servi<;os deve estar preparado para atender. 

Num primeiro instante, pode-se considerar que as necessidades de urn cliente sao 

menos mensuraveis do que suas expectativas. 0 que o cliente expoe numa pesquisa sao suas 

expectativas em rela<;ao a urn servi<;o. Determinar as necessidades dos clientes pode envolver 

informa<;oes mais complexas e levar o fornecedor de servi<;os a equivocos. 
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Pois, 0 que OS clientes $ahem e, portanto, sao capazes de transmitir e 0 que eles 

esperam de urn servi9o. Conseqiientemente, e mais facil identificar as expectativas dos 

clientes do que suas reais necessidades. 

Considerando a questao de qualidade do servi9o a curto e longo prazo, segundo 

BERRY & PARASURAMAN (1992), e necessario ressaltar a importancia de: 

• 0 fornecedor de serviyos precisa identificar tanto as expectativas como as 

necessidades dos clientes; 

• 0 sistema de opera96es de servi9o devera estar apto, no curto prazo, a atender 

as expectativas do cliente, pois e baseado nelas que 0 serviyo sera avaliado; 

• No longo prazo, o sistema de opera96es de servi9o devera vtsar as rems 

necessidades dos clientes, capacitando-se para atende-las; 

• 0 fornecedor de servi9o influenciar as expectativas do cliente, sempre que 

identificar uma inadequa9ao entre estas expectativas e sua visao das reais necessidades. 

A qualidade em servi9os e urn componente central das percep96es dos clientes. Para 

os servi9os puros, a qualidade de servi9os sera o elemento preponderante nas avalia96es dos 

clientes. Nos casos em que os servi9os sao oferecidos em combina9ao com urn produto fisico, 

a qualidade em servi9os tambem pode ser fundamental para a determina9ao da satisfa9ao do 

cliente. 

Os clientes julgam a qualidade dos servwos a partir de suas percep96es sobre o 

resultado tecnico proporcionado e sobre o modo como tal resultado final foi entregue. 0 born 

senso sublinha a importancia da confiabilidade na presta9ao de urn servi9o de qualidade; 

contudo, a confiabilidade repetidamente aparece como a dimensao mais valorizada pelo 

cliente. Segundo BERRY & PARASURAMAN (1992), fazer bern o servi9o da primeira vez 

contribui de modo significativo para os lucros da empresa, melhorando ao mesmo tempo a 

eficacia do marketing e a eficiencia do funcionamento. 

Quando o fornecedor de servi9o consegue uma diferencia9ao competitiva por meio 

de uma s6lida confiabilidade no servi9o pode proporcionar diversos beneficios significativos 

do marketing: indices mais elevados de reten9ao dos clientes atuais ( e men or pressao para 

envolver-se em dispendiosos esfor9os para recrutar novos clientes), mais neg6cios dos 

clientes atuais, mais comunica9ao boca-a-boca promovendo a empresa e maior oportunidade 

de cobrar urn pre9o mais alto. 

A confiabilidade do serv190 tambem contribui com as demais eficiencias 

operacionais, reduzindo a necessidade de refazer o servi9o. 
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E claro que, o custo de urn servi<;o nao-confiavel inclui diretamente a despesa de 

refazer o servi<;o e tambem os custos indiretos das penaliza<;oes associadas a publicidade 

negativa gerada pelos clientes irritados. 0 custo total calculado para corrigir-se o prejuizo de 

urn servi<;o ruim acaba sendo enorme e a economia potencial que ja no servi<;o bem-feito da 

primeira vez pode ser grande. Por exemplo, a confec<;ao e instala<;ao de m6veis sob-medida, 

cada retorno da equipe de montagem gera despesa nao absorvida pelo contrato inicial, 

reduzindo a margem de lucro e a possibilidade de fomecimento de outros comodos para o 

cliente. 

Quando o servwo contratado nao e entregue como esperado pelo cliente, a 

companhia sofre de servi<;o nao-confiavel cronico, correndo risco de ficar presa num circulo 

vicioso de moral baixo dos empregados, presta<;ao do servi<;o em deteriora<;ao, aumento na 

rotatividade dos empregados, produtividade em queda e custos em ascensao. Em 

compensa<;ao, as empresas que cobram urn pre<;o alto ou instituem incentivos para estimular a 

confiabilidade no servi<;o e possuem recursos para isso promovem urn ambiente de trabalho 

positivo que gera alta produtividade e reduz os custos com a melhoria e performance. E 
sempre necessario lembrar que o custo da nao-confiabilidade e mais alto do que o custo da 

melhoria. 

Como na linha de produ<;ao trabalha-se com o conceito de defeito zero, cultivar e 

alimentar uma cultura de "defeito zero" na area de servi<;os e tao decisivo e importante. Claro 

que, a meta do defeito zero e mais complexa nos servi<;os por diversas razoes; uma delas e 

que nao existe separa<;ao entre produ<;ao e consumo em servi<;os. Entao, fazer bern o servi<;o 

da primeira vez e algo que envolve maior presteza e requer urn grau de disciplina maior do 

que assegurar que a mercadoria nao tern defeitos quando o cliente a obtem. 

Acrescentando ainda que a intangibilidade do servi<;o significa que os criterios para 

servi<;os impecaveis sao menos concretos e mais subjetivos do que os criterios para os 

produtos tangiveis sem defeito. As expectativas e exigencias dos clientes sao os verdadeiros 

padroes de confiabilidade quando o que esta sendo avaliado e essencialmente urn 

desempenho, em vez de urn objeto. 0 termo "defeito" tern urn significado mais amplo nos 

servi<;os do que na fabrica<;ao. 

(BERRY & PARASURAMAN, 1992) esta claro que a complexidade da 

confiabilidade no servi<;o impoe excepcionais dificuldades as empresas que lutam por defeito 

zero em servwos. 
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Entre tais dificuldades estao os desempenhos de urn servi<;o sem erros em tempo 

real, a verifica<;ao e a compreensao dos padroes subjetivos dos clientes (que e a verdadeira 

medida para a avalia<;ao da confiabilidade do servi<;o) e o reconhecimento de que servi<;os 

obscuros e confusos contribuem de maneira sutil, mas significante, para as "sobras" de 

servwo. 

Sendo estas as dificuldades e preciso desenvolver diversas atividades que evitem 

falhas nos servi<;os. (BERRY & PARASURAMAN, 1992) Essas atividades dividem-se em 

tres grandes categorias: (1) propiciar lideran<;a do servi<;o; (2) testar e retestar inteiramente o 

servi<;o; (3) erigir e alimentar uma infra-estrutura organizacional para o servi<;o sem erros. 

Para atender a primeira categoria; lideres fortes, apaixonados pela perfei<;ao, e que 

sao a vida da estrategia do servi<;o centrado na confiabilidade. Os lideres que estabelecem 

altos padroes de servi<;o cultivam a pratica do "fazer bern da primeira vez". Sao executivos 

que acreditam que 1 00% de confiabilidade e uma meta via vel que vale a pena; comunicam a 

todos com freqiiencia e eficacia a cren<;a por toda a empresa; recompensam os servi<;os 

prestados sem falhas e continuamente lutam pela melhoria. Os lideres fortes que defendem o 

servi<;o impecavel adotam a atitude de "se nao estiver consertado, quebrara" em vez da atitude 

"se nao estiver quebrado, nao conserte". 

Atendendo a segunda categoria, a introdu<;ao de urn servi<;o no mercado antes de 

passar por urn teste rigoroso e a causa primordial de sua nao-confiabilidade. E comum que o 

setor de servi<;os deixe de sujeitar novos servi<;os ao mesmo nivel de exame minucioso por 

que passam novos produtos manufaturados. A pesquisa e o teste durante o planejamento de 

urn novo servi<;o visando identificar e eliminar potenciais falhas sao mais a exce<;ao do que a 

regra. Como os servi<;os nao tern o ar concreto das mercadorias fisicas, ha uma grande 

tenta<;ao de deixar de lado o teste pre-lan<;amento. As dificuldades de realizar pesquisa de 

consumidor e testes de produto em cima de conceitos abstratos podem intimidar empresas de 

servi<;os; porem elas devem aceitar e atacar com eficacia essas dificuldades quando seu 

objetivo e nao cometer erros. 

Ainda para retestar o servwo e necessario a analise sistematica e profunda das 

reclama<;oes e indaga<;oes dos clientes como uma fonte de informa<;ao para avaliar e refinar 

urn servi<;o, melhorando sua confiabilidade e sua eficiencia. Desta analise de fatos evitaveis a 

empresa pode tirar duplo beneficio: seus servi<;os sao mais confiaveis do ponto de vista do 

cliente e sua produtividade, mais elevada devido a uma redu<;ao nas sobras e perdas. 
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Para atender a terceira categoria de infra-estrutura para o servi<;o sem erro, a 

expressao "infra-estrutura" serve para englobar a multidao de fatores organizacionais que 

deveriam existir para sustentar uma cultura do "fazer bern da primeira vez". Esses fatores 

dizem respeito a quest5es relacionadas ao pessoal e ao trabalho de equipe. A infra-estrutura 

para o servi<;o impecavel sustenta a confiabilidade do servi<;o, repousa sabre a base dos 

empregados que desejam, sao capazes e estimulados a prestar o servi<;o de modo exemplar; o 

trabalho de grupo eficaz entre os empregados e bons sistemas de comunica<;ao. 

As expectativas dos clientes desempenham urn papel central na avalia<;ao do servi<;o 

de uma empresa. Os clientes avaliam a qualidade do servi<;o comparando o que desejam ou 

esperam com aquila que obtem. Para conquistar uma reputa<;ao pela qualidade do servi<;o, as 

empresas devem executar seus trabalhos em niveis que os clientes sintam estar satisfazendo 

ou ultrapassando suas expectativas. Os clientes sao os unicos juizes da qualidade do servi<;o. 

A administra<;iio pode ate pensar que o servi<;o da empresa e 6timo, mas, quando os clientes 

discordam dessa ideia, e porque ha algum problema. 

Nesta mesma linha aplica-se a gestao da percep<;iio do cliente quanta ao servi<;o 

prestado. Enfatizando a possibilidade aberta pelas tecnicas de treinamento do cliente, para 

uma correta percep<;ao do servi<;o prestado. Em uma quantidade de situa<;5es, o cliente pode 

nao saber que, no pacote de servi<;os de que ele utilizou, havia mais itens. 

Quando falamos que "nao se pode gerenciar 0 que nao se pode medir" e tao valida 

em opera<;5es de servi<;os como em qualquer outro tipo de opera<;ao. Segundo GIANESI e 

CORR.EA (1996), foram definidos criterios competitivos ou mais relevantes para a percep<;ao, 

pelo cliente, da qualidade do servi<;o prestado: 

• Consistencia; 

• Competencia; 

• V elocidade de atendimento; 

• Atendimento e atmosfera; 

• Flexibilidade; 

• Credibilidade; 

• Acesso; 

• Tangiveis; 

• Custo . 

E clara que os fatores listados podem ter diferentes pesos na avalia<;ao do cliente. 



21 

Entretanto, seja qual foro criteria ou criterios priorizados pelos clientes, o sistema de 

opera<;5es deve preocupar-se em ser capaz de medir seu desempenho em rela<;ao a eles. Nem 

todos sao faceis de medir. Nem todos permitem medidas objetivas. Nem todos sao 

quantificaveis. Medir, entretanto, nao significa necessariamente quantificar. Ha formas de 

medir desempenho qualitativo, por exemplo, quanto a percep<;ao do cliente quanto ao 

atendimento e atmosfera. 

0 espectro de criterios ou atributos segundo os quais os clientes avaliam a qualidade 

dos servi<;os deriva das particularidades pr6prias da atividade. Autores, como ZEITHAML, 

PARASSURAMAN & BERRY (1990), desenvolveram urn trabalho para definir uma lista 

basica de criterios competitivos capazes de refletir os fatores determinantes para a satisfa<;ao 

do cliente. 

0 trabalho de ZEITHAML, PARASSURAMAN & BERRY (1990), e urn dos mais 

conhecidos. Seu conteudo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa empirica, em cinco 

ramos de servi<;os, que tinha como proposta a cria<;ao de urn instrumento de uso geral, 

aplicavel a qualquer tipo de servi<;o, e para avalia<;ao da qualidade percebida. 0 instrumento, 

conhecido como SERVQUAL baseia-se em cinco criterios: 

• Confiabilidade - habilidade de prestar o servi<;o de forma confiavel, precisa e 

consistente; 

• Tangibilidade - a aparencia fisica das instala<;5es, equipamentos, a~soal e 

materiais de comunica<;ao; 

• Sensibilidade - a disposi<;ao para ajudar o cliente e proporcionar com presteza 

urn servwo. 

• Seguran<;a - o conhecimento e a cortesia de empregados e sua habilidade em 

transmitir confian<;a e confiabilidade, 

• Empatia - a aten<;ao e o carinho individualizados proporcionados aos clientes. 

Atualmente, se percebe que a avalia<;ao de desempenho e mais complexa em 

servi<;os. Os criterios sao mais sofisticados do que os utilizados para a avalia<;ao de bens e 

refletem o processo evolutivo dos estudos sobre o assunto. Os servi<;os sao avaliados pelos 

clientes durante a sua realiza<;ao segundo estes criterios. E necessaria, portanto, que a empresa 

estabele<;a urn sistema de informa<;5es capaz de ouvir a "voz do cliente", identificando todos 

estes aspectos. 



22 

STAUSS (1993) relaciona alguns metodos para coletar informa<;5es dos clientes. A 

escolha da tecnica deve considerar a qualidade das informa<;5es desejada, o custo eo prazo 

para obte-las. Estas tecnicas podem ser divididas em duas categorias: atributo-orientado e 

incidente-orientado. 

Na primeira categoria, os clientes atribuem notas para as caracteristicas de qualidade 

de urn determinado servi<;o em urn questiomirio preestabelecido. Devido ao seu formato 

altamente padronizado, estas pesquisas tern urn custo mais baixo e contemplam a voz do 

cliente. 

Na segunda categoria, sao levantados os problemas relatados pelos clientes, sejam 

por reclama<;5es enviadas a empresa ou atraves de entrevistas abertas. Este metodo e mais 

qualitativo, permitindo investiga<;5es mais profundas. Nesta categoria, destacam-se as 

tecnicas: Analise das Reclama<;5es, Tecnica do Incidente Critico e Tecnica do Incidente 

Sequencia!. 

A percep<;ao da qualidade de urn servwo e formada em cada urn dos varios 

momentos da verdade que ocorrem durante a realiza<;ao de urn servi<;o. Urn momento da 

verdade, de acordo com a defini<;ao de ALBRECHT (1992, p. 28) "e precisamente aquele 

instante em que o cliente entra em contato com qualquer setor do neg6cio e, com base nesse 

contato, forma uma opiniao sobre a qualidade do servi<;o e, possivelmente, da qualidade do 

produto". 

Durante a presta<;ao de urn servi<;o, o cliente passa por uma sequencia de momentos 

da verdade, os quais somados, resultam em uma sensa<;ao geral dos servi<;os: o Cicio de 

Servi<;os - uma cadeia continua de eventos pela qual o cliente passa a medida que 

experimenta o servi<;o prestado pela empresa. 

Neste sentido a Administra<;ao de Servi<;os deve voltar seus esforyos a maximizar o 

nivel de qualidade em cada momento da verdade, principalmente os ditos criticos, pois sendo 

a organiza<;ao urn grande departamento de atendimento ao cliente e o ciclo de servi<;os a 
sequencia de instantes que formam a percep<;ao do cliente sobre a qualidade destes, a 

responsabilidade da empresa, de diferenciar seus servi<;os atraves da excelencia que eles 

transmitem parte de estabelecer-se momentos de verdade excelentes, e isto se da atraves do 

estabelecimento de uma estrategia de servi<;os voltada nao apenas a satisfa<;ao do cliente, mas 

ao seu sucesso. 
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Segundo GIANESI & CORREA (1994), nem todos os momentos de verdade tern a 

mesma importancia para o cliente, porem hi certos momentos criticos ou fundamentais que 

sao eventos de maior probabilidade de impacto positivo ou negativo na decisao de compra ou 

retorno do cliente, que devem ser identificados neste ciclo dos servi<;os, merecendo aten<;ao 

especial, gerando uma visao favonivel do servi<;o para o cliente. 

Essa serie de contatos pessoais entre urn cliente e os representantes da Organiza<;ao 

de Servi<;os nao pressupoe necessariamente o interesse mutuo de fazer neg6cios. Urn 

funcionario de urn hotel, de uma companhia aerea ou urn medico de urn hospital, pode vir a 

ser abordado por qualquer pessoa, sem que essa pessoa seja obrigatoriamente urn h6spede, urn 

passageiro ou urn doente. Mas eles acabarao influenciando, atraves das suas rela<;oes, a 

avalia<;ao da qualidade do hotel, da companhia aerea ou do hospital, que vier a formar na 

mente dessas pessoas. Dai entende-se que a organiza<;ao deve dispor de colaboradores capazes 

de transformar cada momento ou contato em experiencias agradaveis e uteis aos clientes, ou 

seja, ter uma linha de frente competente. 

0 funcionario precisa sempre ter em mente que e a ponte de liga<;ao entre cliente e 

empresa. Pelo contato com o publico, ele representa a organiza<;ao em que trabalha. Para o 

cliente, o funcionario e a propria empresa. Esses funciomirios devem ser treinados e 

conscientes da importancia do cliente e de sis mesmos. 

Tendo em mente o conceito de ciclo de servi<;os, os funcionarios passam a 

compreender melhor a ideia de que, para o cliente, estes contatos nao sao epis6dios isolados, 

como pode parecer para quem esta trabalhando em cada setor da empresa, mas sim parte do 

todo. 

Por urn lado, servwos sao intangiveis, constituindo-se em performances e 

experiencias, o que impede o estabelecimento de especifica<;oes precisas para se alcan<;ar 

uniformidade de qualidade no processo de produ<;ao. Por outro lado, eles sao heterogeneos: a 

sua performance varia de pessoa para pessoa - no caso de servi<;os pessoais; de consumidor 

para consumidor - no caso de experiencias empresariais e de dia para dia. 

Alem disso, a produ<;ao e o consumo de muitos servi<;os sao insepaniveis. Assim, a 

qualidade em servi<;os ocorre durante a sua entrega, freqiientemente numa intera<;ao entre o 

consumidor e o prestador de servi<;os. Dessa forma, os consumidores estao quase sempre onde 

os servi<;os sao produzidos, observando e avaliando o processo enquanto experimentam o 

servwo. 
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Independentemente do ramo de servwos pesquisado, a dimensao confiabilidade 

revela-se como a mais importante, segundo ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY 

(1990), enquanto que a dimensao tangibilidade foi considerada a menos importante. 

Segundo BERRY e PARASURAMAN (1992), os clientes tendem a ter maiores 

expectativas e zonas de tolerancia mais estreitas para o resultado da dimensao do servi9o da 

confiabilidade do que para as dimensoes tangiveis: presteza, garantia e empatia. Isto porque a 

primeira se refere, em grande parte, ao resultado do servi9o (se o servi9o prometido e 
prestado ), enquanto as outras dizem respeito ao processo do servi9o (como ele e prestado ). 

A seguir, na Figura 1, resume-se o modelo conceitual da escala SERVQUAL. 

Figura 1: A valia~o da qualidade de servi~os pelos consumidores 

Dimens5es da 
Qualidade de 
Servi.;o: 

tangiveis 
confiabilidade 
presteza 
garantia 
ernpatia 

ICorrrunica.;ao 
boca-a-boca I 

Necessidades 
pessoais 

IServi.;o 
esperado 

Servi.;o 
percebido 

Fonte: ZEITHAML, PARASURAMAN e BERRY (1990:23). 

Qualidade 
percebida do 
servi.;o 

De maneira geral os principios de Qualidade Total, embora uteis para avaliar a 

qualidade na produ9ao de bens, sao inadequados para o entendimento da qualidade em 

servi9os, segundo ZEITHAML e BERRY (1990), pois os servi9os diferem dos produtos no 

que diz respeito a como sao produzidos, consumidos e avaliados; como ja dito anteriormente. 
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2.3 SATISFA<;AO 

De forma geral nao e dificil entender sobre satisfa<;ao do cliente e sim e dificil uma 

defini<;ao para tal termo; em marketing de servi<;os segue a mesma linha de raciocinio. Para 

RICHARD L. OLIVER (1996, p.85) "satisfa<;ao e a resposta ao atendimento do consumidor. 

Trata-se da avalia<;ao de uma caracteristica de urn produto ou de urn servi<;o, ou o proprio 

produto ou servi<;o, indicando que com eles se atinge urn determinado nivel de prazer 

proporcionado pelo seu consumo". 

Dentro de uma visao menos tecnica, no sentido de a satisfa<;ao ser uma avalia<;ao 

feita pelo cliente com respeito a urn produto ou servi<;o, contemplando ou nao as necessidades 

e expectativas do proprio cliente. A falha em ir ao encontro das necessidades e expectativas 

dos clientes e pressuposta como causadora da insatisfa<;ao com o produto ou o servi<;o. Assim, 

a satisfa<;ao sera igualmente influenciada pelas contrapartidas emocionais dos clientes, as 

causas percebidas para o sucesso ou o fracasso dos servi<;os e suas percep<;oes de ganho. 

E necessario bern gerenciar as expectativas do cliente e os fatores intemos e extemos 

que condicionam a forma<;ao destas expectativas, segundo GIANESI e CORREA (1996); 

trabalhando com a possibilidade de usar os mesmos mecanismos de treinamento de clientes 

como complemento ao esfor<;o da empresa prestadora de servi<;os para a boa gestao das 

expectativas do cliente. Ferramentas de midias podem ser usadas para calibrar os niveis de 

expectativas do cliente para aqueles niveis que o sistema de presta<;ao de servi<;o pode, com 

certeza, igualar ou superar; ponto este essencial para a forma<;ao de percep<;ao favoravel do 

cliente quanto a qualidade do servi<;o prestado. 

A satisfa<;ao e importante para a fideliza<;ao do cliente, pois quanto mais satisfeito 

estiver o cliente, maior a probabilidade de ser fiel; sendo assim urn objetivo preponderante 

para as organiza<;oes. 

Quando a organiza<;ao dirige seus esfor<;os na satisfa<;ao do cliente, ela esta 

operacionalizando a base do conceito de marketing, manifestado na cria<;ao de uma vantagem 

competitiva superior e no potencial sucesso dentro do mercado, integrando todos os seus 

setores, e respondendo de forma clara, precisa e objetiva as necessidades dos consumidores. 

Em conseqiiencia, obtem resultados que lhe permitem a sobrevivencia. 
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Para que se possa tentar satisfazer aos clientes, e preciso saber quais sao os seus 

desejos, ou seja, e preciso conhecer a clientela. Isso eo que se entende da avalia<;ao de LAS 

CASAS (1999, p.74): "as empresas voltadas para o cliente devem priorizar as pesquisas dos 

consumidores. Assim e possivel conhecer atuais necessidades e desejos, ou entao identificar 

os niveis de satisfa<;ao do consumidor com a empresa". 

Porem, para as empresas em geral, a pesquisa para se conhecer o cliente nao e 

facilmente efetuada, devido a suposi<;ao das administra<;5es de que a realiza<;ao de uma 

pesquisa e cara, dificil e ate mesmo desnecessaria, pois costumam estar convictas de que 

conhecem o cliente. No entanto, para a realiza<;ao de uma pesquisa, as tecnicas a serem 

utilizadas devem ser adaptadas as facilidades da empresa. 

Mas afinal, o que e satisfa<;ao do cliente? Eo sentimento de que sua necessidade ou 

seu objetivo foi atendido pelo seu fomecedor de servi<;os. Ou seja, o cliente ou consumidor 

obteve o que procurava, de maneira prazerosa. Embora pare<;a simples satisfazer ao cliente, 

bastando dar a ele o que ele deseja, verifica-se que as empresas de servi<;os muitas vezes 

falham em satisfazer seus clientes, nao exatamente porque os servi<;os prestados sejam 

intrinsecamente ruins, mas por serem inadequados, ou seja, simplesmente nao sao o que o 

cliente quer. 

Entao, entende-se que o cliente fica insatisfeito porque nao recebe de seus 

fomecedores o que quer. Ou seja, ele quer ser bern atendido, receber exatamente a mercadoria 

ou servi<;o de que necessita e contar com seguran<;a para efetuar suas compras. 

Portanto, percebe-se que existem dois aspectos importantes no processo de satisfa<;ao 

do cliente. 0 primeiro e a entrega da mercadoria ou servi<;o requerida. 0 segundo e a forma 

como essa entrega e efetuada. Assim, verifica-se a existencia de uma expectativa por parte do 

cliente de como ele sera atendido. Essa expectativa, embora fora do alcance e controle total do 

prestador de servi<;o, porque pertence a psicologia individual da pessoa, e fator fundamental 

na conquista da satisfa<;ao do cliente. 

Desse modo, urn servi<;o acaba por se dividir em parte fisica e parte emocional. Parte 

tangivel e parte intangivel, sendo a parte tangivel o servi<;o propriamente dito e a intangivel a 

"embalagem" - atendimento cortes, rapidez e seguran<;a na compra. Essa ideia e refor<;ada 

pela percep<;ao de LAS CASAS (1999, p.16) de que "o produto final de urn servi<;o e sempre 

urn sentimento. Os clientes ficam satisfeitos ou nao conforme suas expectativas". 
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Assim, visto que a expectativa do cliente exerce grande efeito sobre sua satisfayao no 

ato da compra, e necessaria que se observe como se formam as expectativas dos clientes; que 

sao influenciadas por fatores como a comunicayao boca-a-boca, suas necessidades pessoais, 

experiencia anterior e comunicayao extema. 

A comunicayao boca-a-boca sao aquelas informayoes recebidas de outros clientes, 

que geralmente aprovaram o serviyo. As necessidades pessoais dos clientes sao o principal 

fator formador de suas expectativas, ja que e visando atender a estas necessidades que esses 

clientes procuram os serviyos. Experiencia anterior e aquela vivida pelo cliente e 

conseqiientemente aprovada, e comunicayao extema e a influencia obtida por meio de 

propagandas. 

Notou-se que a satisfayao do cliente depende de sua experiencia no ato de 

intermediayao comercial, ou seja, depende nao apenas do sucesso em adquirir aquilo que era 

desejado, mas tambem da maneira como ele foi tratado na loja, durante a compra. 

Assim, no processo de interayao fomecedor-cliente, exerce papel muito importante a 

percepyao do cliente em relayao ao atendimento, pois a parte emocional do processo de 

intermediayao comercial e fundamental para satisfayao ou insatisfayao no ato da compra. 

Dessa maneira, pode-se dizer que o processo de percepyao do serviyo prestado e 

visto pelo cliente em dois focos: o da prestayao de serviyos propriamente dita e o da 

comunicayao com os funcionarios prestadores do serviyo. 

"Alem da comunicayao e da maneira como e prestado urn serviyo, ha outros fatores 

que interferem na percepyao individualizada, diga-se de passagem, do serviyo. Esses fatores 

sao as necessidades da pessoa e o estado de animo. Porem, os aspectos fisicos da percepyao 

relacionam-se aos principios da similaridade, proximidade e continuidade" (LAS CASAS, 

1999, p. 17). 

0 principio da similaridade trata da percepyao conjunta que as pessoas fazem de urn 

determinado setor a partir de uma loja ou estabelecimento em particular. Nas palavras de LAS 

CASAS (1999, p. 18), pelo principio da similaridade "as coisas similares tendem a ser 

percebida pelo individuo como parte de urn conjunto". Dessa forma, se a experiencia do 

cliente for ruim numa oficina meciinica em particular, ele tende a imaginar que a experiencia 

sera ruim com as outras oficinas meciinicas tambem. 

0 principio da proximidade, por sua vez, trata da situayao em que as pessoas tendem 

aver as coisas pr6ximas como parte integrante de urn conjunto maior. 
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Assim, por exemplo, se for encontrado urn inseto dentro de urn pao de uma 

determinada padaria, as pessoas tenderao a considerar que todos os seus demais produtos nao 

sao limpos para serem consumidos. 

E o principio da continuidade, por fim, e mais util para a propaganda. Trata-se da 

tendencia que o cliente tern de completar algo que esta incompleto. Esse principio govema a 

associa<;ao feita pelos clientes entre a marca ou nome da empresa e a qualidade do servi<;o. 

Uma das conclusoes para satisfa<;ao do cliente, segundo OLIVER (1989), sao de que 

as emo<;5es podem influenciar as respostas nas pesquisas de satisfa<;ao e que esta, por sua vez, 

tambem possui causas emotivas. Assim, assumindo que as emo<;5es desempenham urn papel 

fundamental nas respostas em satisfa<;ao, urn mesmo nivel de satisfa<;ao reportada pode ter 

diferentes implica<;5es para consumidores situados em diferentes contextos de consumo, 

devido as virtudes emocionais geradas pela experiencia do produto. Por exemplo, se duas 

emo<;5es que tern potencial de influencia na resposta de satisfa<;ao possuirem a mesma dire<;ao 

e intensidade, os escores resultantes da avalia<;ao poderao nao fazer distin<;ao entre os 

consumidores que sustentam tais emo<;5es. 

Este parece ser o caso da natureza de emo<;5es especificas, tais como a raiva e a 

vergonha, que nao podem ser distinguidas nos levantamentos tradicionais de satisfa<;ao, desde 

que tais emo<;5es podem produzir urn mesmo escore, mas impor diferentes respostas. A raiva, 

por exemplo, pode ser dirigida para o provedor do servi<;o, enquanto que o sentimento de 

vergonha, na maioria dos casos, e interiorizado pelo self. 

De forma geral, existem muitas investiga<;5es evidenciando a satisfa<;ao do 

consumidor como condi<;ao imprescindivel para fideliza<;ao e a importancia dessa manuten<;ao 

para a lucratividade da empresa, sendo o sucesso das organiza<;5es resultante dessa satisfa<;ao, 

uma vez que por meio dela se influencia diretamente a lealdade a marca, a repeti<;ao de 

compras, a comunica<;ao boca-a-boca, a lucratividade e a participa<;ao de mercado. 
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3.AEMPRESA 

A hist6ria da Tetra Pak tern inicio quando seu fundador, o sueco Dr. Ruben Rausing, 

na epoca cursando a universidade de Harvard (EUA), descobriu as lojas de auto-servi<;o. 

Ruben Rausing achou que a novidade americana iria, em breve, se espalhar pela Europa. As 

empresas, entao, precisariam de embalagens pniticas para acondicionar e preservar os 

alimentos, muitos ate entao vendidos a granel. Nascia assim a primeira embalagem Tetra Pak. 

Em 1951, ja de volta a Suecia, Dr. Rubem Rausing idealizou embalagem, em 

formato de tetraedro (quatro faces, triangular, com base horizontal). Urn ano depois, em 1952, 

a empresa ja comercializava sua primeira maquina de embalagens cartonadas. 0 creme de 

Ieite foi o primeiro produto a ser embalado pela Tetra Pak. Tres anos depois as embalagens da 

Tetra Pak come<;aram a acondicionar Ieite pasteurizado. A embalagem tipo longa vida, no 

entanto, seria criada apenas em 1961. Foi neste ano que Dr. Ruben Rausing uniu os conceitos 

de ultrapasteuriza<;ao e embalagem asseptica, criando a embalagem que protegeria o Ieite, sem 

necessidade de conservantes e refrigera<;ao. 

A empresa expandiu suas atividades na decada de 90, adquirindo a Alfa Laval, urn 

dos maiores fomecedores mundiais de equipamentos e plantas para a industria alimenticia. A 

Tetra Pak passou a oferecer a seus clientes sistemas completos integrando as linhas de 

processamento, envase e distribui<;ao de produtos. 

Hoje a Tetra Pak esta presente em mais de 165 paises- e uma organiza<;ao global 

que produz sistemas integrados para processamento, envase, distribui<;ao e embalagens 

cartonadas para alimentos como Ieite e derivados, sucos, chas, derivados de tomate, cremes, 

molhos e outros. 

Para este trabalho a visao da empresa e de comprometer-se em oferecer alimentos 

seguros e confiaveis em qualquer Iugar. Para tanto a missao da empresa e trabalhar para e com 

os clientes visando fomecer as melhores solu<;oes em processamento e embalagens para 

alimentos. Entendendo comprometimento com a inova<;ao, ao entendimento das necessidades 

dos consumidores e ao relacionamento com os fomecedores para oferecer essas solu<;oes, 

onde e quando houver consumo de alimentos. Acreditando na gestao industrial com 

responsabilidade, gerando crescimento com rentabilidade, em harmonia com o 

desenvolvimento sustentavel e cidadania corporativa. 
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Para atender melhor o seu cliente, mantendo sempre o padrao de qualidade, a Tetra 

Pak possui escrit6rios espalhados por diversas regi5es do Brasil e urn no Paraguai, alem de 

duas fabricas, localizadas em Monte Mor, no Estado de Sao Paulo e em Ponta Grossa, no 

Parana. 

A Tetra Pak oferece serviyos tecnicos profissionais, que garantem o desempenho 

desejado dos processos, equipamentos e dos funcion:irios, extraindo 0 maximo de 

produtividade das operayoes. Esse portfolio de serviyo tecnico reline a competencia e a 

experiencia de toda a organizayao mundial. Esses serviyos dao suporte durante toda a vida util 

dos equipamentos. Cada serviyo especifico sera adequadamente adaptado as necessidades de 

cada cliente. 

3.1 MIX"DE SERVI(:OS TECNICOS- TETRA PAK 

0 mix de serviyos tecnicos da Tetra Pak e amplo, atendendo ao cliente desde a 

concepyao do projeto de processamento e envase de produtos liquidos e vtscosos; 

apresentando as caracteristicas que seguem: 

a) Cobre cada fase da operayao- antes e durante a produyao, bern como serviyos 

para melhorar a operayao. 

b) Cada serviyo e adaptado as necessidades de produyao, equipamentos e 

recursos. A configurayao exata de cada serviyo e baseada em uma an:ilise completa da 

situayao. 

c) Todos os serviyos sao embasados na experiencia da Tetra Pak mundial. 

d) Acessibilidade em qualquer Iugar e a qualquer hora. 0 atendimento conta com 

quase 4000 empregados em mais de 165 paises. 

Urn planejamento profissional proporciona uma produyao sem atrasos e evita gastos 

inesperados no futuro. Os Servi~os de Pre-produ~ao permitem obter as coisas certas na hora 

certa e ajudam a analisar as necessidades, e a configurar soluy5es completas de controle de 

processamento, envase e materiais. 

Os Servi~os de Instala~o visam atingir o desempenho desejado desde o comeyo, 

com serviyOS que vao desde 0 suporte a instalayaO ate 0 gerenciamento total do projeto. 

Falhas na fase de pre-produyao sao as principais causas de problemas de qualidade durante a 

produyao. Os Serviyos de Qualidade ajudam a assegurar urn produto de alta qualidade antes 

da inicializayao da linha ou da planta. 
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A Tetra Pak oferece Servi~os de Produ~o que mantem baixos os custos 

operac10na1s totais, garantindo o desempenho dos equipamentos conforme suas 

especifica<;5es. Os Servi~os de Manuten~o Preventiva ajudam a minimizar as paradas nao 

planejadas, mas caso elas ocorram, os Servi~os de Manuten~ao Corretiva retomam a 

produ<;ao o mais nipido possivel. Alem disso, sao oferecidos os Servi~os de Gerenciamento 

de Manuten~o, que ajudam a planejar as a<;5es de manuten<;ao e intervalos de servi<;o, com 

excelente custo/beneficio e interrup<;5es minimas na produ<;ao. 

Os Servis;os de Produ<;ao sao flexiveis, podendo ser escolhidos de acordo com as 

necessidades do cliente, criando urn conjunto de servi<;os com alta rela<;ao custo/beneficio, 

exemplo disto: Sistema de Manutens;ao para equipamentos Tetra Pak (TPMS). As 

recomendas;5es contidas no programa TPMS sao orientas;5es desenvolvidas como objetivo de 

promover urn maior contato com o equipamento e desta forma prevenir possiveis falhas e 

perdas que venham a ocorrer durante o processo produtivo. Sao a<;5es recomendadas que 

visam uma inspe<;ao peri6dica, trocas preventivas e lubrifica<;ao de alguns pontos dos 

equipamentos, melhorando desta forma sua performance e reduzindo perdas. 

0 atual cemirio competitivo demanda que as industrias produzam cada vez mais, com 

maior qualidade e com menor custo. Em sintonia com seus clientes, a Tetra Pak oferece 

servi<;os que ajudam a identificar, estruturar e implementar melhorias que aumentem a sua 

competitividade. 

Diversos servwos conduzidos por uma equipe experiente e com modemas 

metodologias ajudam a garantir urn elevado nivel de qualidade desde a materia prima ate o 

produto final, alem de assessorar as areas de produ<;ao e manuten<;ao dos clientes na obtens;ao 

de melhor lucratividade, atraves de: 

a) Aumento de disponibilidade e da eficiencia das linhas de produ<;ao. 

b) Redu<;ao das perdas no processo produtivo. 

c) Otimiza<;ao dos custos operacionais (utilidades, opera<;ao e manuten<;ao ). 

A equipe de funcionarios profissionalmente treinada traz contribuis;5es valiosas e 

assegura a performance de seu equipamento. 

Favorecem na garantia da qualidade da produ<;ao e reduzem custos de manutens;ao e 

de perda de produto, alem de aumentar a sua lucratividade. Os servis;os de treinamento 

abrangem as competencias necessarias as areas de opera<;ao do equipamento, de manuten<;ao, 

de controle de qualidade e de supervisao da produ<;ao. A metodologia utilizada nos 

treinamentos e cuidadosamente elaborada e praticada nos treinamentos das pr6prias equipes. 
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Para novas instalay5es e novos funciomirios, a Tetra Pak oferece treinamentos 

adaptados as suas necessidades, que transmitini a sua eqmpe os conhecimentos e as 

habilidades corretas. Estes treinamentos permitem alcanyar o desempenho de produyao 

desejado desde o inicio de suas atividades produtivas. Tambem sao oferecidos treinamentos 

que permitem analisar o nivel de desenvolvimento, motivayao e habilidade de seus 

funcionarios, promovendo a competencia tecnica da equipe na resolu9ao de problemas e 

aumento continuo da produtividade, permitindo urn maior comprometimento, integrayao e 

motivayao. 

Os treinamentos fornecem o conhecimento pratico e te6rico. Incluem materiais 

detalhados de estudo, tais como manuais, CDs e videos. Sao flexiveis no formato e na 

aplicayao, sendo possivel realiza-los na planta do cliente ou no Centro de Treinamento 

Tecnico Tetra Pak. 

Para a maior parte das pessoas, a Tetra Pak e sinonimo de embalagens cartonadas 

para leite, sucos e outras bebidas. Mas a verdade e que a empresa pode oferecer muito alem de 

embalagens- a Tetra Pak e, hoje, uma empresa de soluyoes integradas, que trabalha desde o 

processamento dos alimentos ate o envase, tendo ampliado sua atuayao para outros setores, 

como o de queijos e sorvetes. Setores estes que nao necessariamente tern seu produto final 

acondicionado numa embalagem da Tetra Pak. 

Com isso, o portfolio de atuayao da companhia e bastante abrangente. A Tetra Pak 

divide seu mercado em areas de neg6cios - lacteos, bebidas, culinarias e outros mercados -

podendo, desta forma, focar as iniciativas e o desenvolvimento de soluyoes para cada urn dos 

mercados, que certamente tern necessidades diferentes. 

3.2 V ALORES DA EMPRESA 

Sendo a visao da empresa: "We commit to making food safe and available 

everywhere". 

Para a consecu9ao do trabalho atraves da visao da empresa em comprometer-se em 

oferecer alimentos seguros e confiaveis em qualquer lugar. Neste sentido a missao da empresa 

e trabalhar para e com os clientes visando fornecer as melhores soluyoes em processamento e 

embalagens para alimentos. Entendendo comprometimento com a inovayao, ao entendimento 

das necessidades dos consumidores e ao relacionamento com os fornecedores para oferecer 

essas soluyoes, onde e quando houver consumo de alimentos. 
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Acreditando na gestao industrial corn responsabilidade, gerando crescirnento corn 

rentabilidade, ern harmonia corn o desenvolvirnento sustentavel e cidadania corporativa. 

3.2.1 Soluv5es simples 

Na Tetra Pak, a necessidade de cada cliente pode ser atendida - seJa ela urna 

rnaquina ou urna soluvao de autornayao para a linha de produ9ao. Preocupada ern en tender ( e 

atender) o neg6cio de cada urn de seus clientes, a ernpresa desenvolveu urn rnodelo de 

trabalho baseado nas seguintes prernissas: 

• Entender o neg6cio do cliente - a cargo da equipe de vendas; 

• Criar e desenvolver projetos aplicaveis e que gerern dividendos- a cargo da 

area de pre-projeto; 

• Apresentar e esclarecer ao cliente as vantagens do projeto, 

• Entregar a soluyao e acornpanhar o andarnento do trabalho corn o servi9o de 

p6s-venda e assistencia tecnica. 

Isto significa que a Tetra Pak possui a agilidade necessaria na irnplernentayao, bern 

como e capaz de minimizar ajustes e problemas na produ9ao desde o inicio do processo. Alem 

disso, a Tetra Pak do Brasil destaca-se pelas soluv5es em automavao que oferece a seus 

clientes, interligando todo o processo produtivo que pode, ainda, ser supervisionado e operado 

a distancia. 

3.2.2 Parcerias de Iongo prazo 

0 objetivo principal da companhia com este tipo de atua(;:ao e a parceria com os 

clientes em Iongo prazo. Uma relavao proxima e de confianva entre a industria de alimentos e 

seus fornecedores s6 pode resultar numa equa9ao de ganho para ambas as partes. Por isso, 

quando a Tetra Pak assina urn contrato com urn cliente, o envolvimento da empresa vai alem 

de simplesmente fornecer o equipamento. Isso significa no desenvolvimento de uma 

verdadeira parceria, com troca de experiencias, conhecimento e tecnologia, visando sempre as 

necessidades atuais e futuras do consumidor final. 

A Tetra Pak tambem procura envolver seus clientes e fornecedores no 

desenvolvimento de novos produtos - trocando praticas e know-how. 
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4. DISCUSSAO DOS RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZA<;Ao 

A amilise dos dados foi feita por meio de tabula9ao simples, utilizando-se rela96es 

percentuais de caniter analitico e interpretativo nao se limitando apenas a descriyao dos fatos 

observados. Sendo que as questoes estao assim relacionadas aos criterios da metodologia 

SERVQUAL (conforme descrita nas paginas 19 e 20). 

As questoes do instrumento de pesquisa foram agrupadas, de acordo com os criterios 

pela avalia9ao da qualidade dos servi9os proposto por: BERRY e PARASURAMAN (1992), 

e apresentam-se como segue: 

• Confiabilidade - questoes 8 e 9 

8) Como avalia o resultado final do trabalho levando em considerar;iio o estado do 

equipamento antes e depois da manutenr;iio? 

9) Na reuniiio final o tecnico expos com clareza sua atuar;iio durante todo o periodo de 

execur;iio do trabalho? 

Com esta pontuayao percebe-se quao confiavel e para 0 cliente industrial a prestayaO 

de servi9os da Tetra Pak, ou seja, a capacidade de entregar ao consumidor o servi9o 

prometido de forma confiavel e com precisao. 

• Tangibilidade- questoes 10 e 11 

10) A entrega de per; as para esse servir;o aconteceu dentro do prazo informado? 

11) A embalagem e as per;as chegaram integras? 

Como no caso de presta9ao de servi9os pela Tetra Pak, a pontua9ao destas questoes 

apresenta a percep9ao que o cliente industrial tern para o quesito tangibilidade; visto que 

instala96es e equipamentos do fomecedor nao sao avaliadas, devido ao trabalhar ocorrer na 

planta do cliente. Havendo entao a avalia9ao de pessoal e materiais de comunica9ao. 

• Sensibilidade - questoes 2, 3 e 4. 

2) Como foi a reuniiio inicial do servir;o como tecnico? 

- 0 tecnico conversou com o responsavel pela manutenr;iio antes de iniciar o trabalho e sabre 

o que se espera como resultado final; 
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- Foi conversado sabre o tempo esperado/necessario para o trabalho bern como sabre os 

possiveis problemas do equipamento; 

- Foi discutida a necessidade do pessoal do cliente para apoio. 

3) Como avalia a pontualidade do tecnico durante o servic;o? 

- 0 tecnico chegou e saiu da empresa nos horarios combinadas; 

- Ao surgirem problemas que atrasariam o servic;o o tecnico comunicou prontamente o 

encarregado. 

4) 0 tecnico seguiu as orientac;oes e normas de sua empresa durante o trabalho? 

- Utilizando os equipamentos de seguranc;a e seguindo as normas da boa pratica de 

fabricac;iio. 

Com este resultado a empresa pode conhecer o nivel de disposis;ao que o cliente 

identifica na equipe com a funs;ao de execus;ao do servis;o. 

• Seguran~- questoes 5, 6 e 7 . 

5) Foi passada informac;iio tecnica para o seu pessoal? 

- 0 tecnico orientou o seu pessoal e o relat6rio de visita foi clara e objetivo atendendo as 

suas expectativas; 

6) Como avalia o modo de execuc;iio do servic;o? 

- Em relac;iio aos recursos utilizados durante o trabalho e ao processo de execuc;iio utilizado 

7) Como avalia o tempo gasto na execuc;iio do servic;o pelo tecnico, levando em conta o grau 

de dificuldade para a resoluc;iio do mesmo, mas niio levando em conta fatores externos que 

causaram interrupc;iio? 

Atraves desta pontuas;ao e possivel reconhecer a habilidade, conhecimento e cortesia 

dos empregados em transmitir confians;a. 

• Empatia - questao 1 

1) Como voce avalia o servic;o administrativo da Regional de Assistencia Tecnica? 

- Quanta a eficacia de localizac;iio de tecnicos para a soluc;ao de ditvidas via telefone; 

- Quanta ao esclarecimento de ditvidas e direcionamento de assuntos niio pertinentes a 
Regional; 

- Quanta ao atendimento telef6nico; 

- Programac;iio e agendamento de atividade; 
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- Plantiio de Service Cartonados. 

Nesta questao, a empresa tern a resposta dos clientes em rela<;ao a aten<;ao 

individualizada entregue ao cliente durante o processo de presta<;ao do servi<;o, desde o inicio 

administrativo a conclusao. 

4.2. CONTEXTUALIZA<;Ao 

Durante a execu<;ao do servi<;o, quando os clientes experimentam diretamente 

as habilidades e capacidades de seus prestadores e sua qualidade, as empresas tern a melhor 

oportunidade de aumentar o amago da confiabilidade do servi<;o de maneira que diferenciam 

uma companhia da outra. Expectativas menores e zonas de tolerancia mais amplas dos 

clientes para as dimensoes do processo do servi<;o refletem o maior potencial dessas 

dimensoes para exceder as expectativas. 

Quando urn cliente e perguntado sobre o que as empresas poderiam fazer para 

superar suas expectativas, a resposta diz respeito ao processo de servi<;o, ou seja, todas as 

fases e execu<;ao do servi<;o. 0 processo de servi<;o bern feito e o ponto mais presente na 

analise do cliente sobre os servi<;os que superaram sua expectativa. Porque na realidade, todo 

contato com o cliente e uma oportunidade em potencial para fazer com que ele se sinta melhor 

do que qualquer coisa que estivesse preparado para esperar. Essas oportunidades somente sao 

utilizadas por empregados alertas, bern treinados, encorajados e motivados a fazer urn 

excelente servi<;o; ou seja, estes empregados acabam capitalizando tais oportunidades. 

Certamente, aqueles empregados apaticos acabam desperdi<;ando essas oportunidades. 

Assim, a qualidade sentida por urn cliente quando do fornecimento de urn 

servi<;o diferencia-se da qualidade de conformidade de urn produto manufaturado, por causa 

da intera<;ao direta entre o cliente e o servi<;o durante a presta<;ao do mesmo. 

Estudou-se este fato como parte da realidade maior na qual se encontra, de modo a 
positivamente oferecer condi<;oes para que decisoes e a<;oes possam ser empreendidas para o 

desenvolvimento da Regional Sul de Servi<;os Tecnicos - Escrit6rio Ponta Grossa e seus 

consumidores industriais. Baseado na coleta de dados do primeiro trimestre do ano de 2005 

(janeiro, fevereiro e mar<;o ), tais dados serao apresentados a seguir em tabelas e graficos. 

Para as analises utilizou-se como base de calculo a meta de satisfa<;ao do cliente 

como 4 (quatro) na escala de pontua<;ao {1-5}, previamente estabelecida no Sistema de 

Qualidade- programa SIG- Sistema Integrado de Gestao. 
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4.3 REPRESENTA<::AO GRAFICA 

4.3.1. Analise por questao: nesta figura temos a media final do trimestre para cada questao da 

Pesquisa de Satisfa<;ao aplicada com os clientes: 

GRAFICO 1 -ANALISE POR QUEST Ao 
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--+--Media por questao -111- Meta SIG (Sistema lntegrado de Gestao) 

FONTE: Dados primarios, 2005. 

Considerando uma analise de medias por questao, ha urn leve declinio na media da 

questao de numero 2 (conforme texto abaixo): 

2) Como foi a reuniiio inicial do servir;o como tecnico? 

- 0 tecnico conversou com o responsavel pela manutenr;iio antes de iniciar o 

trabalho e sabre o que se espera como resultado final; 

- Foi conversado sabre o tempo esperado/necessario para o trabalho bern como 

sabre os possiveis problemas do equipamento; 

- Foi discutida a necessidade do pessoal do cliente para apoio. 

Mesmo estando acima da media estabelecida em 0, 7%, a media nesta questao durante 

o primeiro trimestre apresentou 0,1% abaixo das demais questoes. 
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Sendo que esta questao esta relacionada corn o criterio Sensibilidade - Metodologia 

SERVQUAL; eo texto da pergunta rernete o cliente a urna analise subjetiva, entende-se que 

pode existir a necessidade de rnelhor trabalhar corn o assistente tecnico Tetra Pak, pontos 

como atitude e cornportarnento e principalrnente, urn ponto como procurar entender o que o 

cliente espera para a organiza<;;ao do trabalho e como ele podera perceber isto. 

Bern como, oferecer ao cliente este entendirnento; atraves das visitas feitas pela 

lideran<;;a - Gerente de Servi<;;os Tecnicos, o instrurnento de pesquisa pode ser rnais bern 

explicado ao cliente; facilitando assirn o preenchirnento e evitando possiveis equivocos. 

4.3.2. Analise por criterio: apresentado nesta figura a media total das questoes pertencentes a 

cada criterio avaliado pela rnetodologia SERVQUAL, dentro do prirneiro trimestre do anode 

2005. 

GRAFICO 2- ANALISE POR CRITERIO 
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Com esta amilise percebe-se uma estabilidade durante o periodo para cada criterio, 

sendo as questoes separadas de acordo com o conceito estabelecido pela metodologia. De 

forma geral, nao se tern para nenhum dos criterios ponto discrepante ou preocupante; 

tomando-se necessaria estabelecer uma estrategia de refon;o para o trabalho de servi<;o 

tecnico como urn todo. Nao se pode trabalhar apenas em urn ponto, e necessaria estabelecer 

uma politica completa para melhoria na presta<;ao do servi<;o. 

Conforme dito anteriormente, pode-se utilizar a visita realizada pelo Gerente 

de Servi<;os Tecnicos ao cliente, para melhor investigar o que esperam do trabalho prestado. 

4.3.3. Analise da importancia de cada questao dentro do conceito do criterio: apresenta<;ao 

para o primeiro trimestre do ano de 2005 a media indicada pelo cliente para cada questao 

dentro do criterio avaliado, sendo possivel identificar o ponto mais valorizado. 

GRAFICO 3- ANALISE DA IMPORTANCIA DE CADA PARA 0 CRITERIO 
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FONTE: Dados primarios, 2005. 
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GRAFICO 4- ANALISE DA IMPORTANCIA DE CADA QUESTAO PARA 0 CRITERIO 
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FONTE: Dades primaries, 2005. 

Conforme representado no primeiro gnifico a quesHio de numero 2 traz urn ponto 

para analise por ter recebido percentual sensivelmente mais baixo, mesmo que, acima da meta 

estabelecida pelo Sistema da Qualidade. 

Dentro da analise do criterio Sensibilidade a questao de numero 2 apresentou menor 

pontuayao, tendo havido empate para as quest5es de numeros 3 e 4. Entao, o cliente industrial 

no periodo do primeiro trimestre de 2005, avaliou dentro do criterio sensibilidade a questao de 

numero 2 com necessidade de revisao por parte do fomecedor. Ou seja, indica-se necessario 

rever como Assistente Tecnico a forma de abordagem ao cliente durante a reuniao inicial de 

explica9ao e planejamento do servi9o. Principalmente, no que diz respeito a tempo necessario 

para execuyao da interven9ao tecnica, pois para o cliente, isto em primeiro Iugar, representa 

maquina parada, mesmo que para urn retorno com melhor performance. 

Para os criterios: Seguranya, Confiabilidade e Tangibilidade, nao ha apresenta9ao 

grafica com analise de questao, pois as medias se repetem em 4,8 pontos; em todos os casos. 
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4.3.4. Analise de dados acumulativos: atraves da compara<;ao das medias apresentadas no 

primeiro trimestre de 2005 X medias do primeiro trimestre de 2004. 

GRAFICO 5- ANALISE ACUMULATIV A 
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FONTE: Dados primarios, 2005. 

A analise comparativa de dados coletados no primeiro trimestre de 2004 e mesmo 

periodo para 2005, traz de forma clara urn acrescimo de 0,25% nas questoes 7, 8, 9, 10 e 11 

para o anode 2005. 

Percebe-se entao que, de acordo com a metodologia SERVQUAL, alguns criterios 

foram mais bern percebidos pelos clientes em 2005; como e o caso do criterio seguran<;a 

atraves da questao de numero 7; o criterio confiabilidade atraves da pontua<;ao obtidas nas 

questoes 8 e 9 e finalmente, o criterio tangibilidade atraves das questoes 10 e 11. 

Sendo necessario esclarecer a toda equipe envolvida com a presta<;ao do servi<;o, 

sobre a real participa<;ao e importancia no processo final ao cliente. 

Pois, os criterios confiabilidade e seguran<;a foram mais bern percebidos pelo cliente 

e dependem fortemente das a<;oes do assistente tecnico na fase final da presta<;ao do servi<;o. 

Maior pontua<;ao neste criterio, realmente s6 pode ser alcan<;ada atraves da participa<;ao 

efetiva e comprometimento do assistente tecnico, atraves da execu<;ao de urn born 

planejamento de tarefas e atitudes de partilha de informa<;oes; atraves das questoes de numero 

8, 9 e 7 respectivamente. 
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No caso do criterio tangibilidade, atraves das questoes de numeros 10 e 11, a 

melhoria na pontua9ao somente pode ser alcan9ada atraves do apoio da equipe de retaguarda 

administrativa; como por exemplo: analista de servi9os tecnicos da Regional, analista de 

vendas de "Spare Parts", almoxarife, analista de distribui9ao logistica, e e claro, Iideran9a 

destas areas. 

4.3.5. Analise de criterio por tipo de trabalho: apresentado nesta figura a media total dos 

criterios tendo como base a diferencia9ao da natureza do trabalho prestado de acordo com o 

mix de servi9os da empresa. 

GRAFICO 6 -ANALISE POR TIPO DE TRABALHO 
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Com a analise deste grafico temos a seguinte classifica9ao: 

1 °) Servi9os de Instala9ao e Regulariza9ao = 4,9 

2°) Servi9os TPMS (Manuten9ao Preventiva) = 4,8 

3 °) Servi9os Pes qui sa de A varia e Corretiva = 4, 7 

4°) Outros Servi9os = 4,6 

··_- ~ - -

10 11 
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Assirn, e necessario elaborar urna estrategia de rnelhor entendirnento da expectativa 

do cliente para trabalhos classificados como outros servic;os, como: analise de performance do 

equiparnento, acornpanharnento de produc;ao, sernana tecnica, pre-verificac;ao para instalac;ao 

de novos equiparnentos e auditorias intemas. 

Tarnbern se toma necessario manter estrategia de born planejarnento e organizac;ao 

de atividades atraves de cronograrna previarnente aprovado pelo cliente nos casos de servic;os 

de instalac;ao, regularizac;ao e rnanutenc;ao preventiva. 

Ern relac;ao aos servic;os como pesquisa de avana e rnanutenc;ao corretiva e 

necessario intensificar a cornunicac;ao corn o cliente durante a prestac;ao do servic;o. Por tratar 

de atividades que envolvern urgencia na soluc;ao do problema, a firn de retomar a produc;ao 

normal o rnais rapido possivel; e natural que o cliente utilize urna carga de pressao rnaior. 

Para os servic;os de instalac;ao, a questao de nurnero 2 apresenta urn leve decrescirno, 

sendo esta urna questao conternplada no criterio Sensibilidade, toma-se necessario trabalhar 

de forma rnais efetiva corn o Assistente Tecnico, provendo treinarnentos como orat6ria e 

cornunicac;ao. 

Para os servic;os de regularizac;ao, como por exernplo, a troca de conjuntos intemos 

da rnaquina ern uso, por conjuntos recondicionados, a firn de conquistar rnelhoria na 

performance da rnaquina; a questao de nurnero 11 apresenta tarnbern urn decrescirno leve ern 

relac;ao as dernais, sendo urna questao conternplada no criterio Tangibilidade. Toma-se 

necessario integrar toda a equipe da Divisao Tecnica envolvida nas atividades intemas de 

preparac;ao de urn atendirnento de regularizac;ao; principalrnente aos responsaveis pela 

preparac;ao e entrega das pec;as ao cliente. 
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4.3.6. Amilise por cliente: apresentado nesta figura a media total das quest5es apontadas na 

pesquisa pelo cliente, sendo possivel identificar na divisao de clientes aqueles corn rnaior 

pontuayao. 

GRAFICO 7- ANALISE POR CLIENTE 
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Corn a analise destes dados ternos clara a necessidade de reforyar as rela96es corn os 

clientes: Batavia Cararnbei e Concordia, Nutrirnental, Latco e Cocarnar; pois rnesrno corn 

media acirna do estabelecido pelo Sistema da Qualidade da ernpresa, apresentarn media de 

pontuayao de satisfa9ao abaixo dos dernais clientes analisados. Sao clientes espalhados pelas 

varias regi5es do Estado do Parana (Batavia Cararnbei, Nutrirnental, Latco e Cocarnar) e 

Santa Catarina (Concordia); a insatisfayao pode estar relacionada corn a distancia, 

dificultando os acertos logisticos, troca constante de responsavel pela rnanutenyao e 

problemas de cornunicayao durante a execuyao do serviyo. 

No caso da media geral rnais baixa corn o cliente Cocarnar, e necessario reforyar corn 

o cliente os criterios Sensibilidade e Tangibilidade; pois nas quest5es de nurnero 3 e 4 ha urn 

decrescirno na pontuayao para os quesitos pontualidade e curnprirnento das normas de 

seguranya estabelecidas no procedirnento do cliente. Necessario entao orientar todos os 

assistentes tecnicos, rnesrno que ernprestados de outras Regionais de Servi9os Tecnicos, ao 

cornpleto curnprirnento do estabelecido pelo cliente. 
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E para as questoes 10 e 11 relativas ao criterio Tangibilidade, vale a pena investigar 

os processos de entrega de peyas durante o ultimo semestre, a fim de avaliar as dificuldades 

encontradas, corrigi-las nos pr6ximos atendimentos, revertendo a percepyao que o cliente faz. 

4.3.6. Analise por tecnico: apresentado nesta figura a media total das questoes de cada criterio 

considerando cada tecnico, ou seja, visualizando em que ponto cada servi9o prestado pelo 

tecnico e mais valorizado pelo cliente. 

GRAFICO 8 -ANALISE POR TECNICO 
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FONTE: Dados primarios, 2005. 

Atraves da presente analise de dados, conclui-se necessario melhor trabalhar a 

necessidade e importancia do instrumento de pesquisa com os tecnicos Camilo e Jansen 

(tecnicos pertencentes ao quadro de funcionarios da Regional Sui- Escrit6rio Ponta Grossa) e 

Luis Antonio Balero (tecnico emprestado a Regional pela Oficina de Reforma de Maquinas). 

Provavelmente, urn melhor entendimento dos tecnicos do real significado de cada questao e 

formas praticas de alcan9ar melhores pontua96es atraves de comportamento e atitudes 

positivas e pr6-ativas. 

Para os trabalhos realizados em conjunto pelos tecnicos, faz-se necessario trabalhar 

melhor a questao da divisao de tarefas por tecnico, a fim de serem mais bern percebidas pelo 

cliente; nao gerando a falsa impressao de ociosidade. 
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4.3.7. Analise Geral da Coleta de Dados 

0 setor de servi<;os tern crescido continuamente na economia mundial; os servi<;os 

estao no centro das atividades economicas, segundo a analise de especialistas mundiais. Para 

GRONROOS (1993, p.l) "estamos em uma sociedade de servi<;os" ou em uma "economia de 

servi<;os". Isto quer dizer, que estamos em uma sociedade onde sua economia e caracterizada 

pelo fato do setor de servi<;os gerar urn maior numero de empregos e ter uma participa<;ao 

maior no Produto Intemo Bruto (PIB), em rela<;ao aos outros setores da economia. Dessa 

forma, o papel dos servi<;os no fomecimento de valor e cada vez mais importante, ocupando 

atualmente posi<;ao de destaque na economia. 

Entao, tanto para a Tetra Pak atraves da sua area de neg6cios de Servi<;os Tecnicos, 

quanto para o cliente industrial, faz-se necess:irio compreender todo o processo de presta<;ao 

do servi<;o e tratar o instrumento de pesquisa como ferramenta basica na coleta de dados e 

posterior melhoria do trabalho. 

Em termos de analise de criterios ha urn sensivel empate para todos os pontos 

levantados pela metodologia SERVQUAL, na analise deste primeiro trimestre de 2005; sendo 

interessante repetir a analise para os demais periodos, a fim de confirmar a informa<;ao ou 

visualizar pontos discrepantes ao longo do processo. 

Ja em rela<;ao as quest5es individualizadas, percebem-se a necessidade de retrabalhar 

tanto com os clientes quanto com os assistentes tecnicos, os t6picos que obrigatoriamente 

contemplam o conteudo e conseqiientemente a avalia<;ao da questao de nlimero 2. 

De forma geral, o cliente industrial registra neste primeiro trimestre de 2005, uma 

avalia<;ao positiva em rela<;ao ao Servi<;o Tecnico prestado pela Tetra Pak, inclusive acima do 

estabelecido na meta do Sistema da Qualidade da empresa. 



47 

5. CONCLUSAO 

Conhecer o que sao servwos, entender as diferen<;as que existem entre serv190 

prestado e urn bern fisico produzido e fundamental para que a gestao de servi<;os seja 

conduzida para urn desempenho satisfatorio, uma vez que "o processo de prestar servi<;os 

confunde-se como proprio servi<;o", segundo GRONROOS (1993, p. 201). 

Assim, tendo como proposta para este trabalho analisar o comportamento do cliente 

industrial, verificando a avalia<;ao que estes fazem da qualidade dos servi<;os prestados pela 

area de Servi<;os Tecnicos da Tetra Pak e qual a interferencia na satisfa<;ao; percebe-se uma 

estabilidade em rela<;ao aos criterios estabelecidos pela metodologia SERVQUAL. 

Identificando apenas uma leve tendencia de decrescimo no que diz respeito ao criterio 

Sensibilidade, sendo necessaria intensificar a<;oes tanto com cliente quanto com fomecedor no 

sentido de melhoria na abordagem inicial do trabalho, propondo o estabelecimento de urn 

plano de trabalho a ser seguido; com os devidos pontos analisados de: atividade, responsavel, 

prazo para execu<;ao, razao e detalhes da execu<;ao. 

Desta forma, o objetivo geral de avaliar a percep<;ao do cliente industrial em rela<;ao 

a qualidade da assistencia tecnica prestada pela area de Servi<;os Tecnicos da Tetra Pak, foi 

com sucesso atingido; identificando uma media total de 4, 8, ou seja, 0,80% superior em 

rela<;ao a meta do Sistema da Qualidade da empresa. Muito proximo de atingir 1 00% de 

satisfa<;ao dos clientes, podendo inclusive incrementar a meta do Sistema da Qualidade para 

2006; desenvolvendo uma campanha para atingir zero defeito na presta<;ao de servi<;os, ou 

seja, cada desvio de satisfa<;ao apontado pelo cliente, deve necessariamente receber uma 

tratativa atraves da abertura de urn formulario de reclama<;ao ou nao-conformidade. A fim de 

conhecer todos os itens apontados pelo cliente e utiliza-los no trabalho da busca da melhoria 

continua. 

Sendo este objetivo atingido com a identifica<;ao do mix de servi<;os da assistencia 

tecnica, atraves das atividades de: servi<;os de pre-produ<;ao, servi<;os de instala<;ao, servi<;os 

de produ<;ao, servi<;os de manuten<;ao preventiva, servi<;os de manuten<;ao corretiva e servi<;os 

de gerenciamento de manuten<;ao. 

Conforme dito anteriormente, o cliente industrial tern uma percep<;ao positiva em 

rela<;ao aos servi<;os prestados pela assistencia tecnica Tetra Pak, havendo urn empate para 

todos os criterios estabelecidos pela metodologia SERVQUAL, em 4,8 pontos para todos os 

agrupamentos, nao havendo uma premissa mais importante e sim todos os criterios devem ser 
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refon;ados junto aos clientes em busca da melhoria continua e da meta zero defeitos em 

servi9os prestados. Esta questao do empate toma-se urn ponto positivo para a empresa, pois, 

entende-se que de forma geral a empresa tern conseguido atingir o que o cliente espera nos 

diversos criterios. 

Desta forma, uma mesma a9ao de melhoria continua pode contemplar mais de urn 

criteria, podendo assim, elevar a satisfa9ao do cliente em cada criterio avaliado. 

Em rela9ao a satisfa9ao do consumidor e em rela9ao a qualidade dos servwos 

prestados, esta fortemente expressa na avalia9ao que o cliente fez do criteria Confiabilidade, 

atraves das quest5es que tratam o resultado final do trabalho em rela9ao ao estado inicial e a 

atividade de conclusao do trabalho realizada pelo Assistente Tecnico. Tendo sido estas 

quest5es com melhor representatividade na analise do cliente. 

Em linhas gerais este trabalho teve como objetivo abordar a importancia da 

qualidade na presta9ao de servi9os, avaliada com base nas expectativas e percep96es do 

cliente industrial. Teve como ponto de partida o pressuposto de que existe a necessidade de as 

empresas compreenderem que nao podem continuar a considerar cliente apenas "aquele que 

compra os servi9os ou produtos extemamente", mas sim "todos aqueles com quem se 

relaciona", ou seja, os diversos clientes que ela tern, e isso incluem os clientes intemos (os 

funcionarios) tam bern - responsaveis pelo desempenho na empresa e pelo atendimento 

extemo; ainda mais enfatizado no processo da presta9ao de servi9os. 

Foi feita uma aplica9ao da escala SERVQUAL com o objetivo de avaliar a qualidade 

de servi9o percebida por urn grupo de clientes usuarios dos servi9os da empresa no primeiro 

trimestre de 2005. A qualidade de servi9o percebida pelos clientes foi positivamente 

mensurada e os escores constituiram a representa9ao grafica da analise dos pontos, calculados 

para cada uma das cinco dimens5es da escala SERVQUAL, e analisados, permitindo reportar 

a empresa alguns pontos de trabalho dentro do processo de melhoria continua; ja proposto 

pelo Sistema de Qualidade da Empresa. 

Os resultados apontaram como aspectos prioritarios a ser desenvolvidos: 

• Intensifica9ao no processo de apresenta9ao do instrumento de pesquisa ao cliente, 

principalmente no que diz respeito ao real entendimento de cada questao; 

• Estabelecimento de rotina na abertura e analise de pontos com baixa pontua9ao pelo 

cliente, atraves do tratamento destas reclama96es solu96es serao encontradas; 

• Comunica9ao aos usuarios do cliente industrial acerca de todos os dados em rela9ao ao 

servi9o prestado. 
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Estes pontos, depois de redirecionados e fortemente implantados, ajudam a refletir a 

importancia que os clientes - nesse caso, os clientes industriais de servi<;os tecnicos - dao aos 

aspectos ligados as dimensoes estabelecidas na escala SERVQUAL. Evidenciando que 

esperam da area de Servi<;os Tecnicos apoio e que suas solicita<;5es sejam atendidas de forma 

correta e confiavel. 

Finalmente, cabe advertir que o questionario com os criterios da escala SERVQUAL 

agrupados em questoes esta baseado na qualidade percebida pelo cliente, e que os resultados 

obtidos na realiza<;ao da presente pesquisa tratam apenas da qualidade percebida pelos 

usuarios dos Servi<;os Tecnicos prestados pela Tetra Pak- Regional Sui- Escrit6rio Ponta 

Grossa, em determinado periodo de tempo. Considerando que as percep<;oes e expectativas 

traduzem caracteristicas dinamicas, os resultados aqui expressos possuem validade 

temporaria, quer dizer, devem ser considerados importantes para o periodo da aplica<;ao do 

questionario. 

Assim como na econom1a global, a area de Servi<;os Tecnicos Tetra Pak vern 

representando para a empresa urn forte crescimento; mesmo sendo uma complexa opera<;ao 

devido as caracteristicas de inseparabilidade e intangibilidade, a empresa com a aplica<;ao do 

instrumento de pesquisa inicia o processo de compreensao do que os clientes, de fato, 

procuram e o que eles avaliam. 
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ANEXOS 

ANEXO I- Pesquisa de Satisfa9ao de Clientes- Servi9os Tecnicos (Rev. RS 144-04). 



Pesquisa de Satisfa~iio de Clientes - Servi~os Tecnicos 

Pesquisa N° __________ _ 

Cliente: --------~----:------------------------Data: _______ _ 

Relats: 

Equipamento (tipo e 

Muito 
Ruim 

1 1,5 

Ruim 

2 

1) Como voce avalia o servi~o .. u ........ i':!' ."' 

./ QUalltO a efiCaCia de lUI.O•<lllLo<l\'<lU 

./ Quanto ao 

./ Quanto ao atendimento 

./ Programal(iio e agt~nararr 

./ · Plantiio de Service 

2) Como foi a reuniiio 

3) 

./ 0 tecnico 
final; 

./ Foi 

./ 

Otimo 
Nlio 

Posso 
Avaliar 

X 

para o trabalho bern como sobre os om;sn'els 
do cliente para apoio. 

o encarregado. 

as suas expectativas; 

do servi~o pelo tecnico, levando em conta o grau de ditiC'glld:uti~.P:ar 

C01lta1>fa1tor•es externos que cansaram interrup~iio? 

9) Na reuniiio final o tecnico expos com clareza sua atua~iio durante todo o periodo de execw;iio do trabalho? 

10) A 

11) A 

Comentarios 

eguramos que os dados contidos nessa pesquisa seriio guardados em sigilo. 

a resolw;iio 

D 

D 
D 
D 
D 

D 

D 
D 

·,. 

' I 
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