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RESUMO 
 
 

O presente trabalho foi desenvolvido a partir da necessidade de identificar oportunidades de 

melhorias na qualidade dos serviços prestados ao cliente. A necessidade veio com a mudança 

de estratégia da empresa, que agora busca por vantagens competitivas através da diferenciação 

da qualidade em serviços.  Devido aos fatores de intangibilidade dos serviços, a análise da 

qualidade torna-se mais complexa do que a análise para produtos.  Tem-se como objetivo 

utilizar a metodologia SERVQUAL para levantar e comparar os dados sobre as expectativas 

dos clientes e a qualidade percebida nos serviços que eles receberam. Com a análise dos 

resultados foi possível identificar as fragilidades dos serviços e partir delas, levantar suas causas 

e desenvolver planos de melhorias consistentes com a realidade da empresa e a necessidade dos 

clientes. No final os resultados sugerem que a qualidade percebida pelos clientes está abaixo 

das expectativas. Para todas as dimensões da qualidade os gap’s foram negativos. 

 
 
 
Palavras Chave:  Qualidade Percebida, Qualidade em Serviços, SERVQUAL



ABSTRACT 
 
 

The present assignment had been done from the need to identify opportunities for improvements 

in the quality of customer services. The need to change was identify when the company's 

strategy change, now the company seeks to have competitive advantages through differentiation 

in service quality. Services have factors that are intangible, thus the quality analysis becomes 

more complex than product analysis. The objective is to use the SERVQUAL methodology to 

collect and compare data on customer expectations and perceived quality of services they 

received. Through the analysis of the results it was possible to identify the weaknesses of the 

services and from them, raise their causes and develop improvement plans consistent with the 

reality of the company and the needs of customers. In the end the results suggest that the quality 

perceived by customers is below expectations. For all quality dimensions the gap's were 

negative. 

 

 

Keywords: Perceived Quality, Service Quality, SERVQUAL 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conceituar qualidade em serviços é, de certa forma, complexo, uma vez que esta não 

pode ser medida por aspectos objetivos, como os bens materiais, pois possui características de 

intangibilidade e demais características que compõe a singularidade dos serviços. A qualidade 

do serviço percebida pelo cliente é o resultado da comparação que ele faz da sua expectativa 

com o serviço recebido (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988 apud SANTOS; 

ROSALEM, 2006). 

Uma empresa pode se diferenciar dos seus concorrentes prestando “serviços de alta 

qualidade” quando consegue exceder as expectativas de seus clientes que são formadas com 

base em experiencias passadas, divulgação boca a boca e propagandas (SANTOS; ROSALEM, 

2006). A escolha do prestador de serviço se dá por essa base. Quando os consumidores recebem 

o serviço e sua percepção fica abaixo dessas expectativas, o fornecedor deixa de ser 

interessante. Por outro lado, se o fornecedor atingir ou exceder a suas expectativas, os 

consumidores voltam a procurá-lo no futuro. 

Diante disso, a qualidade do serviço não pode ser analisada apenas pela visão dos 

gerentes e executivos das empresas, é necessário levar em consideração a visão do cliente, saber 

o que ele entende como qualidade, quais são os atributos que ele considera importantes e que 

impactam na sua satisfação. Nem sempre o cliente tem capacidade para avaliar a qualidade 

técnica do serviço, mas é sempre sensível a qualidade funcional, sendo essa a dimensão mais 

facilmente avaliada por ele (TÉBOUL, 2002 apud LAZZARI, 2009). 

A Faculdade de Santa Maria da Glória (SMG) realizou uma pesquisa nacional sobre 

segurança eletrônica com exclusividade para a Associação Brasileira das Empresas de Sistemas 

Eletrônicos de Segurança (ABESE), divulgada em 11/12/2018 no Congresso ABESE 2018 

(ABESE, 2019). De acordo com a pesquisa houve um aumento no número de residências que 

investiram em sistemas de segurança no referido ano, onde 69% dos prestadores de serviço 

atenderam a projetos residenciais. A pesquisa ainda mostra que 75% do mercado é composto 

por prestadores de serviço, sendo que entre esses, 90% atuam com o vídeo monitoramento. 

Ainda de acordo com a pesquisa, o mercado de segurança eletrônica estava otimista para 2019, 

sendo que 95% da indústria do setor pretendia lançar novos produtos. Com base nas 

informações da pesquisa, pode-se concluir que a competição entre prestadores de serviço é 

grande, sendo assim é necessário se diferenciar para atrair mais clientes e conseguir fidelizar os 
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atuais. Por tanto é importante entender quais são as percepções do cliente sobre o serviço e se 

elas estão de acordo com suas expectativas.  

O Modelo SERVQUAL, desenvolvido em 1988 por Parasuraman, Zeithaml e Berry, 

consiste em medir a diferença entre a expectativa do cliente e sua real percepção da qualidade 

do serviço utilizando cinco fatores (Confiabilidade, Responsividade, Tangibilidade, Empatia e 

Segurança), e identificando gaps (lacunas), capazes de influenciar a avaliação do cliente sobre 

a qualidade do serviço (LOVELOCK; WIRTZ;  HEMZO,  2011 apud MENEZES et al., 2016). 

Esta ferramenta foi escolhida para mensurar a qualidade percebida neste trabalho, devido ao 

fato de possibilitar a avaliação da expectativa e da percepção do cliente em conjunto, e facilitar 

o direcionamento as ações de melhorias para os aspectos que mais necessitam.  

A empresa em estudo iniciou suas atividades em dezembro de 2016 na cidade de Juiz 

de Fora – MG. Tem pequeno porte, seu CNPJ está inscrito sobre o regime do 

Microempreendedor Individual (MEI) e fornece soluções de segurança eletrônica para 

residências, comércios, empresas e condomínios.  Desta forma, a empresa se enquadra num 

mercado com grande competitividade, conforme evidenciado na pesquisa da Faculdade de 

Santa Maria descrita acima.  

 Diante desta situação, a finalidade do trabalho é avaliar a qualidade percebida pelos 

clientes e identificar possíveis pontos de melhoria para aumentar o nível de satisfação dos 

clientes, buscando exceder suas expectativas e criar uma vantagem competitiva. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A qualidade do serviço é um dos fatores que impactam a decisão do cliente na hora de 

escolher um fornecedor ou prestador de serviço. É um diferencial que auxilia as empresas a 

conquistarem novos clientes e manterem a fidelidade dos atuais. 

A motivação deste trabalho se dá pelo interesse do autor em avaliar a qualidade 

percebida pelos clientes, em relação aos serviços prestados por sua empresa de segurança 

eletrônica, para elaborar estratégias que melhorem a qualidade dos seus serviços.  

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho poderá ser usado como base para novos 

estudos sobre a qualidade do serviço em empresas do mercado de segurança eletrônica. 
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1.3 ESCOPO DO TRABALHO  

O problema de estudo deste trabalho é: como identificar oportunidades de melhorias 

para que a qualidade seja um diferencial competitivo em uma empresa de segurança eletrônica? 

A proposta para resolução do problema foi a realização de uma pesquisa para avaliar 

a qualidade percebida pelos clientes atendidos pela empresa. Esses clientes se dividem em três 

grupos: cliente residencial; condomínios e comércios/empresas. O questionário foi aplicado no 

período de 15 de outubro a 13 de novembro de 2019, contemplando os três grupos de clientes. 

 A ferramenta de mensuração escolhida foi o Modelo SERVQUAL. Em relação a este 

se destaca que o foco deste trabalho é avaliar apenas a lacuna 5, que trata da diferença entre a 

expectativa e a percepção do cliente, entretanto as demais poderão ser verificadas de forma 

indireta.  

A implantação das melhorias sugeridas após a análise dos dados não será detalhada. 

1.4 ELABORAÇÃO DOS OBJETIVOS 

O objetivo global deste trabalho é avaliar a qualidade percebida pelos clientes e 

identificar oportunidades de melhorias, para que a qualidade dos serviços prestados seja um 

diferencial competitivo da empresa.  

Os objetivos secundários são: 

 

 Caracterizar o setor de serviços, destacando o setor de segurança eletrônica. 

 Estudar a aplicação da metodologia SERVQUAL. 

1.5 DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA 

Segundo Gerhard e Silveira (2009), a metodologia de pesquisa, neste trabalho, pode 

ser classificada como: 

 

 Natureza aplicada: pois o objetivo da pesquisa é identificar as deficiências e 

solucionar problemas reais da empresa através do método científico. 
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 Objetivo exploratório e descritivo: por utilizar a pesquisa de campo e 

técnicas como entrevistas, questionários, bem como se pretende descrever fatos 

e fenômenos da realidade da empresa em estudo. 

 Abordagem combinada: neste trabalho busca-se transformar algo intangível 

(a percepção de qualidade do cliente) em algo tangível através da aplicação de 

ferramentas de mensuração, tal como o SERVQUAL. 

 

O método utilizado nessa pesquisa é o estudo de caso. Para Yin (2001), o estudo de 

caso é uma investigação empírica de um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto na 

vida real, principalmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão bem 

definidos. Ainda segundo o autor, o estudo de caso deve-se ser usado para lidar com as 

condições contextuais, quando se acredita que essas podem ser pertinentes ao fenômeno em 

estudo.  

Os passos seguidos para a obtenção dos objetivos deste trabalho são: 

 

 Elaborar o questionário adaptado para a área de segurança eletrônica. 

 Aplicar o questionário, por meio eletrônico e físico, para coletar as informações 

relativas as expectativas e percepções dos clientes em relação aos serviços 

prestados pela empresa. 

 Analisar os resultados da pesquisa e identificar os gap’s entre as expectativas 

e percepções dos clientes. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo apresenta 

considerações iniciais, justificativas, escopo de trabalho, objetivos e metodologia de pesquisa.  

O segundo capítulo é o referencial teórico, que apresenta os principais autores 

relacionados ao assunto abordado e suas contribuições que irão embasar o desenvolvimento do 

trabalho. 

O terceiro capítulo apresenta uma descrição da empresa e da sua atuação no mercado 

e explica como foi formulado o questionário para a pesquisa. A análise dos dados e discussão 

dos resultados compõe o quarto capitulo, onde também são apresentadas as ações de melhorias 

sugeridas.  
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No quinto capítulo estão as considerações finais sobre o trabalho e por fim as 

referências utilizadas. 
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2. QUALIDADE EM SERVIÇOS: CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

Este capítulo aborda a revisão bibliográfica sobre os principais conceitos e definições 

necessários para a desenvolvimento da pesquisa, tais como definição e caracterização de 

serviços, conceitos da qualidade, qualidade em serviço, qualidade percebida pelo cliente, 

vantagem competitiva, Modelo SERVQUAL e uma descrição sobre o setor. 

2.1 SERVIÇOS 

Uma definição simples e objetiva de serviços, sendo eles agregados ou não a um bem, 

é que serviços são atos, ações, desempenho. Sendo assim é possível definir e diferenciar o 

objeto de transação. Ao se vender serviços estão sendo comercializados atos, ações e 

desempenho.  Trata-se da parte intangível que acompanha ou não algum bem, sendo objeto de 

uma transação comercial da mesma forma que um bem material (LAS CASAS, 2008). 

Diversas definições de serviços são encontradas na literatura, porém todas possuem 

dois pontos em comum: a intangibilidade e o consumo simultâneo (FITZSIMMONS; 

FITZSIMMONS, 2014). 

Las Casas (2008, 2012) apresenta como principais características dos serviços: 

 

 São intangíveis: significa que são abstratos, não se pode ver ou tocar. O cliente 

fecha o negócio com base em promessa e na confiança que deposita no 

vendedor do serviço, pois não pode avaliá-lo antes da compra. 

 São inseparáveis: os serviços não podem ser produzidos e estocados como os 

bens. Em geral a ação, prestação de serviço, ocorre quando o funcionário da 

empresa está frente a frente com o cliente. O preparo do profissional é o objeto 

de comercialização. É necessária uma capacidade de prestação de serviço 

antecipada.  

 São heterogêneos: a qualidade do serviço está ligada a pessoa que o executa. 

Em uma empresa podem existir variações no serviço devido a capacidade 

diferenciada dos funcionários e o seu comprometimento. Além disso, deve-se 

considerar o nível de disposição do funcionário para executar o serviço, que 

nem sempre é o mesmo. Outro fator é o nível de exigência de qualidade que 
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varia de acordo com o cliente. A vantagem dessa característica é permitir uma 

melhor adequação às necessidades do cliente. 

 São perecíveis: devido a simultaneidade entre a produção e o seu consumo, 

não se pode produzir os serviços em massa e estocá-los para atender demandas 

futuras. A oportunidade para qualquer esforço mercadológico surge no 

momento de contato com a clientela. Sendo a assim a empresa deve manter um 

equilíbrio entre sua capacidade e a demanda dos serviços que presta.  

2.2 CONCEITOS DE QUALIDADE 

O termo “qualidade” é um dos mais difundidos na sociedade e nas empresas, porém 

existe uma certa confusão no seu uso, devido à relatividade associada a ele, bem como a forma 

que é empregado para representar coisas distintas. Existe uma associação da qualidade aos 

atributos intrínsecos de um bem como o desempenho técnico e a durabilidade. Outra associação 

está relacionada à satisfação dos clientes quanto à adequação do produto ao uso, ou seja, a 

qualidade é o grau com que o produto atende as necessidades do usuário. Uma terceira 

associação, que no passado era dominante no setor fabril, está relacionada ao produto atender 

as especificações técnicas do seu projeto. A quarta associação é em relação ao valor relativo do 

produto, ou seja, o produto é de qualidade quando apresenta um desempenho esperado a um 

custo aceitável (CARPINETTI, 2016).   

Segundo Britto (2016) a qualidade é um conceito subjetivo que une dois pontos do 

mercado. De um lado as empresas e os processos utilizados para a produção de bens e serviços, 

sendo a qualidade o resultado da evolução histórica dos processos fabris, inseridos em contextos 

econômicos e sociais singulares ao longo do tempo, até chegar à Gestão da Qualidade Total. 

Do outro lado estão os clientes, que irão avaliar a qualidade dos bens ou serviços com elevado 

grau de subjetividade, uma vez que cada cliente é único e detentor de seus próprios critérios de 

avaliação.  Britto (2016) ainda cita três definições de qualidade, que para ele se complementam 

e estão amparadas por esse amplo aspecto, baseado pela subjetividade. 

 

“...para Juran, qualidade é a adequação ao uso de bens e serviços. Já́ para Deming, 
qualidade é o que é agregado ao produto, e que apresenta pequena variabilidade e um 
determinado grau de padronização, de baixo custo e adequado à demanda de mercado; 
Crosby parte da definição que qualidade é o que se entrega ao cliente conforme 
compromissos assumidos.” (BRITTO, 2016, p. 10) 
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Slack et al. (2018) reforçam a ideia de união dos dois pontos do mercado apresentada 

por Britto (2016) ao tratar a qualidade através da visão de qualidade pela operação e da visão 

de qualidade pelo cliente. A partir da primeira visão, a qualidade é definida como conformidade 

às expectativas do cliente, há uma preocupação em atingir as expectativas dos clientes.  Já a 

segunda visão a qualidade é o que o cliente pode perceber ser o produto ou serviço. Então pode-

se criar uma visão unificada, onde a qualidade é definida como “grau de adequação entre as 

expectativas e as percepções dos clientes sobre o serviço ou produto” (SLACK et al., 2018, p. 

647). 

2.3 QUALIDADE PERCEBIDA PELO CLIENTE 

A qualidade de um produto ou serviço para o cliente é aquilo que ele percebe. Além 

disso clientes diferentes podem ter percepções diferentes sobre um serviço ou produto (SLACK 

et al., 2018). Em serviços, a variação da percepção do cliente ocorre porque a qualidade do 

serviço é variavel de acordo com tipo de cliente. Vale resaltar que estímulos físicos e fatores, 

como as necessidades do cliente e o estado de ânimo, também afetam a percepção dos clientes 

(LAS CASAS, 2008). 

 Os estímulos físicos, citados por Las Casas (2008), que interferem na percepção são:  

 

 Princípio da similaridade: um indivíduo tende a perceber coisas que são 

similares como sendo parte de um conjunto. 

 Princípio da proximidade: um indivíduo tende a perceber coisas que estão 

próximas como sendo parte de um conjunto. 

 Princípio da continuidade: relacionado a fluidez de uma composição. 

Quando se tem vários pontos redondos lado a lado como se estivessem sobre 

uma linha reta, o cérebro humano automaticamente tende a ver uma reta e não 

vários pontos redondos. No contexto da qualidade, quando uma marca é citada, 

o cliente automaticamente associa a marca aos conceitos já formados a respeito 

da mesma.  

 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) e Toledo et al. (2017), durante a 

prestação do serviço o cliente vivencia vários momentos da verdade, também chamados de 

encontros em serviço, que são os instantes onde o cliente tem algum tipo de contato com os 
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aspectos do serviço. São os momentos que o prestador do serviço tem a oportunidade de 

satisfazer ou não o cliente. São nos momentos da verdade que o cliente tem a percepção da 

qualidade do serviço.   

Esses momentos da verdade seguem um sequência específica e formam o ciclo de 

serviço. Alguns momentos da verdade tem mais importância para os clientes do que outros, o 

que leva as empresas a mapearem o ciclo de serviço para indentifcar os momentos da verdade 

mais relevantes, que são chamados de críticos ou fundamentais, e focar seus esforços neles para 

que a percepção dos clientes seja favorável (GIANESI; CORRÊA, 2012).  

A Figura 1 ilustra o exemplo de ciclo de serviço de um supermercado. 

 

Figura 1 - Exemplo de ciclo de serviço de um supermercado 

 
Fonte:  Toledo et al. (2017) 

 

Conforme pode ser visualizado na Figura 1, o cliente passa por diversos momentos da 

verdade quando vai à um supermercado, desde a entrada no estacionamento até o momento de 

sair do estabelecimento. Todos estes momentos influenciam a percepção de qualidade pelo 

cliente. Por exemplo a facilidade ou não de entrar no estacionamento ou a facilidade de 

encontrar uma vaga para estacionar pode pesar mais na decisão do cliente voltar ao 

supermercado no futuro, do que o atendimento de um funcionário. Para outro cliente, o 

momento onde as compras são empacotadas pode ser mais significante que ter ou não 

estacionamento. Cada cliente “sente”, percebe, cada momento da verdade de uma forma, ou 

seja, constrói sua percepção sobre a qualidade do serviço de uma maneira diferente. 
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Em geral os momentos da verdade mais críticos para os clientes estão no início e no 

final do ciclo de serviço. Os que se encontram no início do ciclo servem para ajustar as 

expectativas do cliente em relação a prestação do serviço, e os momentos finais são os que 

ficam mais fortes na memória do cliente e impactam numa recompra futura. Tal fato não impede 

que existam momentos da verdade críticos no meio do ciclo de serviço (TOLEDO et al., 2017). 

A qualidade percebida pelo cliente é resultado da comparação que ele faz entre suas 

expectativas e suas percepções sobre o produto ou serviço (ver Figura 2).   

 

Figura 2 - Relações entre expectativas e percepções do cliente sobre a qualidade percebida de um produto ou 
serviço 

Fonte: Slack et al. (2012) 

Conforme ilustrado na Figura 2, se as percepções forem piores que as expectativas, a 

qualidade percebida é baixa. Se as percepções e expectativas se igualam, a qualidade percebida 

é satisfatória. Se as percepções forem melhores do que as expectativas, a qualidade percebida é 

alta (SLACK et al., 2018).  

Conforme Toledo et al. (2017), as empresas podem influenciar a formação da 

expectativa, como também podem direcionar a percepção de qualidade para alcançar um 

resultado mais favorável.  

As expectativas do cliente têm relação com as suas necessidades pessoais, mas também 

sofrem influências das experiências anteriores, da divulgação boca a boca e das comunicações 

externas (GIANESI; CORRÊA, 2012). As empresas podem utilizar as comunicações externas, 

que são as formas usadas para se comunicar com o cliente e divulgar os seus serviços, para 

gerar as expectativas que atraiam os clientes, mas mantendo uma compatibilidade com sua 

capacidade de prestar o serviço para não gerar uma expectativa além do que pode ser entregue. 
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Também pode utilizar o seu desempenho para influenciar a divulgação boca a boca e a formação 

das experiências anteriores (TOLEDO et al., 2017). 

De acordo com Gianesi e Corrêa (2012) e reforçado por Toledo et al. (2017), as 

empresas podem direcionar a percepção do cliente quando melhoram a comunicação com ele, 

fornecendo mais informações sobre o processo. Assim, conseguem mudar a forma como o 

cliente percebe a qualidade. Outra forma é dar ênfase em melhorar os momentos da verdade 

críticos, que são os que agregam maior valor a percepção da qualidade.  

Segundo Pereira et al. (2006), a qualidade percebida pode proporcionar valor para as 

organizações das seguintes formas:  

 

 Razão de compra:  quando a qualidade percebida é a razão do cliente escolher 

determinado produto e serviço frente a uma lista de diversas marcas ou 

fornecedores diferentes.  

 Diferenciação: para alguns produtos não há distinção entre várias marcas, mas 

se uma marca for associada de forma diferenciada em relação a qualidade 

percebida, essa associação terá um papel crítico na distinção entre elas, sendo 

uma vantagem competitiva e também uma barreira para os concorrentes. 

 Preço Prêmio: quando a qualidade percebida pelo cliente é alta, é possível que 

ele aceite pagar um pouco a mais que o preço competitivo. Assim é possível 

ter um aumento nos lucros ou obter recursos para serem reinvestidos nos 

processos para fortalecer a marca. 

 Interesse dos canais de distribuição: varejistas e distribuidores sempre 

buscam vender as marcas que são conceituadas e muito procuradas pelos 

clientes, assim podem aumentar o tráfego oferecendo a seus clientes produtos 

de alta qualidade por um preço atrativo. 

 Extensão da Marca: quando uma marca já conceituada, pela qualidade 

percebida de seus produtos ou serviços, resolve entrar em um novo ramo de 

negócios, a probabilidade de sucesso é alta. Os clientes associam ao novo 

negócio a mesma qualidade percebida nos produtos ou serviços já conhecidos.  
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2.4 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

Qualidade total em serviços ocorre quando a empresa fornece qualidade em serviços 

em níveis superiores para os seus clientes, proprietários e funcionários (ALBRACHT, 1992 

apud LAS CASAS, 2008). Diante dessa definição, Las Casas (2008) propõe que a qualidade 

total em serviços vai além dos clientes externos, leva em conta também todos os que interagem 

com a empresa, na prestação do serviço, como funcionários, proprietários, fornecedores e 

demais entidades envolvidas. As empresas dependem dos seus parceiros, assim como eles 

dependem da empresa, e se esforçar para satisfazer a estes aumenta a probabilidade de sucesso, 

pois melhoram as condições ao prestar o serviço para o cliente externo.  

A avaliação da qualidade em serviços é feita pelos clientes com base em dez dimensões 

gerais, sendo elas: elementos tangíveis, confiabilidade, responsividade, competência, cortesia, 

credibilidade, garantia, acessibilidade, comunicação e entendimento do cliente (ZEITHAML; 

PARASURAMAN; BERRY, 2014). As definições evidenciadas por Zeithaml, Parasuraman e 

Berry (2014) são: 

 

 Elementos tangíveis: aparência de instalações físicas, equipamento, pessoal e 

materiais de comunicação. 

 Confiabilidade: é a capacidade de prestar o serviço conforme o prometido, 

dentro do prazo e sem erros. 

 Responsividade: estar sempre disposto a atender e auxiliar o cliente, 

fornecendo o serviço prontamente. Evitar que ele fique esperando sem ter um 

motivo. 

 Competência: possuir as habilidades e os conhecimentos necessários para 

prestar o serviço. 

 Cortesia: educação, respeito e cordialidade com o cliente. 

 Credibilidade: idoneidade e honestidade do prestador de serviço.  

 Garantia: ausência de perigos, riscos ou dúvidas para o cliente. 

 Acessibilidade: disponibilidade e facilidade de contato. 

 Comunicação: ouvir os clientes e sempre mantê-los informados de forma clara 

em uma linguagem que eles possam entender 

 Entendimento do cliente: esforço para conhecer o cliente e as suas 

necessidades.  
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Para Toledo et al. (2017) deve-se pensar num conjunto próprio de dimensões devido 

as especificidades dos serviços, porém afirmam que isso não é algo fácil de se definir. Os 

autores também relatam que diversas propostas de conjuntos de dimensões da qualidade em 

serviços têm sido apresentadas e que o importante não é a empresa ser a melhor em todas as 

dimensões, mas é fundamental saber identificar quais são as dimensões mais importantes e mais 

valorizadas pelos seus cliente para adotar medidas em sua operação que valorizem essas 

dimensões, pois nenhuma empresa terá recursos suficientes (financeiros e gerenciais) para ser 

excelente em todas as dimensões.  

Zeithaml, Parasuraman e Berry (2014) relatam que durante sua pesquisa exploratória 

sobre qualidade em serviços, obtiveram informações sobre as possíveis causas de falhas na 

qualidade. Com essas informações, desenvolveram o modelo de qualidade em serviços 

chamado de modelo das cinco falhas, que identifica cinco lacunas (gaps) de qualidade em 

serviços (TOLEDO et al., 2017): 

 

 LACUNA 1 – discrepância entre a expectativa do consumidor e a percepção 

dessas expectativas pelos gerentes, ou seja, os gerentes não conseguem definir 

quais são as expectativas dos clientes. As causas dessa lacuna são a 

insuficiência de pesquisas de mercado, má interpretação dos dados obtidos do 

mercado e a pouca interação dos gerentes com os clientes.  

 LACUNA 2 – divergência entre a percepção gerencial das expectativas do 

consumidor e as especificações dos serviços. Ocorre devido ao mau 

gerenciamento do planejamento e pela falta de definições de metas. Com isso 

as expectativas do cliente não são atendidas pela falta de recursos, ou 

deficiências gerenciais. 

 LACUNA 3 – caracterizada pela discrepância entre a especificação do serviço 

e a real prestação do serviço. O serviço não é entregue com a qualidade que foi 

especificada. O problema surge devido a especificações muito rígidas ou ao 

mau gerenciamento das operações. 

 LACUNA 4 – discordância entre o serviço divulgado pela empresa através da 

comunicação externa e o serviço que ela realmente oferece. Esse problema 

ocorre devido à falta de integração entre o marketing e o setor de operações.  

 LACUNA 5 – é a diferença entre a expectativa e a percepção do cliente. Ela é 

resultante da ocorrência das 4 lacunas anteriores. Deve ser solucionada 
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rapidamente, pois prejudica a imagem da empresa, a divulgação boca a boca e 

leva a perda de muitos negócios. Sua solução depende da solução das demais 

lacunas. 

 

A Figura 3 ilustra o modelo das cinco falhas desenvolvido Zeithaml, Parasuraman e 

Berry (2014). 

Figura 3 - Modelo conceitual de qualidade em serviços 

Fonte: Zeithaml, Parasuraman e Berry (2014) 

2.5 SERVQUAL 

Os autores do modelo das cinco falhas ou lacunas (gaps) da qualidade desenvolveram 

uma ferramenta de medição da qualidade em serviços que recebeu o nome de SERVQUAL. A 

ferramenta foi projetada e validada para diversos tipos de serviços e seus autores sugerem 



27 

 

muitas aplicações, mas a principal é identificar a tendência da qualidade em serviços através de 

pesquisas periódicas com os clientes (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

A ferramenta é baseada em cinco dimensões que estão correlacionadas com as dez 

apresentadas na seção 2.4. Tais correlações sugeriram manter as três primeiras dimensões e 

consolidar as sete últimas em duas novas dimensões chamadas de segurança e empatia 

(ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 2014).  

A relação entre as dez primeiras dimensões e as dimensões do SERVQUAL está 

ilustrada na Figura 4. 

 

Figura 4 - Dimensões originais x dimensões SERVQUAL 

Fonte: Zeithaml, Parasuraman e Berry (2014) 

A ferramenta SERQUAL é composta por duas partes, sendo a primeira com 22 

afirmações para verificar as expectativas dos clientes em relação ao serviço. A segunda possui 

22 afirmações para avaliar as percepções do cliente em relação ao serviço de uma empresa 

específica (ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 2014).  Cada afirmativa sobre a 

expectativa esta associada a uma de percepção correspondente. Os clientes são instruídos a 

indicar quanto concordam com a afirmação em uma escala de Likert 1  de sete pontos 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

 
1 “Uma escala tipo Likert é composta por um conjunto de frases (itens) em relação a cada uma das quais 

se pede ao sujeito que está a ser avaliado para manifestar o grau de concordância desde o discordo totalmente 

(nível 1), até ao concordo totalmente (nível 5, 7 ou 11)” (CUNHA, 2007). 
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A qualidade é medida atráves do cálculo da diferença entre as classificações atribuídas 

para as afirmações de expectativa e percepção correspondentes. Essa diferença diz respeito a 

lacuna 5 do modelo das cinco falhas. As demais lacunas podem ser verificados de forma similar 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

Conforme os autores destacaram, o SERVQUAL tem ampla aplicação devido sua 

escala padronizada, sendo necessário apenas a adaptação das afirmativas para melhor tratar a 

realidade do serviço em avaliação. 

2.6 VANTAGEM COMPETITIVA 

Para Oliveira (2014, p. 321), a vantagem competitiva é “o algo a mais que identifica 

os produtos e serviços e os mercados para os quais a empresa está, efitivamente, capacitada a 

atuar de forma diferenciada”. É aquilo que de fato faz o cliente escolher o seu produto ou serviço 

ao invés de escolher o do concorrente.  

A vantagem competitiva ocorre quando a empresa consegue gerar maior valor 

econômico do que a concorrência. Esse valor econômico é a diferença entre o valor percebido 

pelo cliente ao adquirir um produto ou serviço e o verdadeiro custo do produto ou serviço. A 

fonte da vantagem competiva pode ser a maior percepção de valor pelo cliente ou o menor custo 

total, conforme exemplo ilustrado na Figura 5 (BARNEY; HESTERLY, 2011).  
 

Figura 5 - Fontes da vantagem competitiva 

 
Fonte: Barney e Hesterly (2011) 
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Barney e Hesterly (2011) destacam que as vantagens competitivas podem ser 

temporárias, durante um curto período, ou sustentáveis a longo prazo. Gamble e Jr (2012) 

afirmam que uma vantagem competitiva sustentável pode garantir lucros acima da média para 

uma empresa, pois permite atrair um grande número de clientes com preferência duradoura 

pelos seus produtos ou serviços em relação aos dos concorrentes. 

A determinação da vantagem competitiva pode ser feita através de uma análise de 

dentro para fora, onde se busca identificar quais são as vantagens que a empresa possui para 

operar numa relação produto versus mercado, ou de fora para dentro, onde o foco é saber para 

quais produtos ou mercados a empresa tem condições únicas de competir (OLIVEIRA, 2014).  

Uma vantagem competitiva é externa quando está vinculada a uma estratégia de  

diferenciação dos produtos ou serviços. Tal estratégia permite que a empresa cobre um preço 

maior que o do principal concorrente, pois seus produtos e serviços são vistos de forma 

diferenciada pelos clientes, seja pela percepção de valor ou por atenderem alguma necessidade 

do cliente que os concorrentes não atendam (OLIVEIRA, 2014). 

Oliveira (2014) também evidencia que vantagem competitiva é interna quando está 

baseada em estratégias de custos. Essas estratégias voltadas para baixo custo de produção, 

administração e gestão dos produtos e serviços resultam em melhor produtividade e dependem  

dos recursos organizacionais e tecnológicos da empresa. 

As quatro abordagens mais usadas pelas empresas para obtenção da vantagem 

competitiva, de acordo com Gamble e Jr (2012) são: 

 

 Baseada em custo: o objetivo é utilizar estratégias que ofereçam o menor custo 

e que possibilitem maior resistência frente à baixa dos preços imposta pelo 

mercado ou pelos concorrentes.  

 Baseada em diferenciação: o objetivo e proporcionar aos clientes mais 

benefícios tangíveis ou intangíveis em seus produtos ou serviços em relação 

aos produtos ou serviços dos concorrentes que são vendidos a preço menores. 

As empresas devem sempre inovar e agregar valores aos seus produtos e 

serviços que criem um diferencial em relação aos concorrentes. 

 Foco em um nicho de mercado do setor: utilizar não apenas as estratégias de 

baixo custo ou de diferenciação, mas focar em atender um pequeno grupo de 

clientes do setor com necessidades específicas ao invés de dominar todo o 

setor. 
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 Desenvolver recursos e competências que não podem ser imitados, 

alcançados ou superados pelos concorrentes: as estratégias relacionadas a 

recursos podem ser aplicadas em qualquer uma das abordagens já citadas, são 

adaptadas para oferecer valor ao consumidor de forma que seus concorrentes 

não conseguem fazer.  

2.7 O SETOR DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 

No passado, a segurança privada no Brasil era sinônimo de homens fardados e 

armados. O mercado era dominado pelas empresas de vigilância armada que atendiam a clientes 

públicos e privados de médio e grande porte. A tecnologia era pouco empregada devido a 

elevados custos e pela limitação de recursos dos equipamentos, mas com o passar dos anos esse 

cenário mudou graças à evolução tecnológica. Os equipamentos de segurança eletrônica 

ficaram mais acessíveis e oferecem muito mais recursos. Pode-se dar o exemplo das câmeras 

que custavam cinco vezes mais do que atualmente, e que hoje conseguem monitorar uma área, 

que no passado, demandava a utilização de cinco câmeras (GASPARI, 2019). 

O faturamento do setor de segurança eletrônica em 2018 foi de R$ 6,52 bilhões, uma 

alta de 8% em relação ao ano anterior. As expectativas para 2019 é de crescimento de 10%. O 

videomonitoramento residencial e o serviço de portaria remota serão os maiores responsáveis 

por aquecer o mercado, que vem se preparando para oferecer cada vez mais projetos 

residenciais. Cerca de 815 mil imóveis possuem sistemas de segurança eletrônica e 69% dos 

prestadores de serviço atenderam projetos residenciais em 2018 (NETSEG, 2019).    

O mercado de segurança eletrônica está em uma boa fase, e isso tem chamado a 

atenção de empresas e prestadores de serviço de outros segmentos. É cada vez mais comum 

eletricistas, técnicos de telecomunicações, técnicos de TI2, automação predial e industrial, entre 

outros, oferecerem a seus clientes sistemas de segurança eletrônica. Com isso as empresas de 

segurança eletrônica que não inovarem nas suas soluções para agregar maior valor para seus 

clientes estão destinadas ao fracasso. Além da inovação, será preciso disputar o mercado nestes 

outros segmentos para proteger seus negócios e ampliar sua área de atuação, ofertando mais 

produtos e serviços para seus clientes (GASPARI, 2019). 

 
2 TI - Tecnologia da informação. 
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A inteligência artificial tem sido cada vez mais incorporada aos sistemas de segurança 

eletrônica, possibilitando a identificação de padrões anormais, riscos, sinistros e emissão de 

alertas ou inicialização de procedimentos de segurança sem a intervenção humana (GASPARI, 

2019). Para os próximos três anos a expectativa é de se integrar mais soluções e fornecer 

serviços mais intuitivos. A aposta é no uso de aplicativos de segurança em dispositivos móveis 

e plataformas em nuvem para integrar os sistemas de segurança e automação residencial. 

(NETSEG, 2019).   
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3. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA E A ELABORAÇÃO DA PESQUISA 

3.1  A EMPRESA EM ESTUDO 

Conforme apresentado na introdução deste trabalho, trata-se de uma empresa de 

pequeno porte que foi formalizada em dezembro de 2016 na cidade de Juiz de Fora – MG, com 

CNPJ enquadrado no regime do MEI 3 . Começou as atividades prestando serviços de 

manutenção e comercializando soluções de segurança eletrônica para residências, pequenos 

condomínio e comércios.  

As soluções inicialmente oferecidas eram sistemas de Circuito Fechado de Televisão 

(CFTV), sistemas de alarmes contra intrusão e interfones residenciais e condominiais. Com o 

passar do tempo, novas soluções foram agregadas ao portfólio que hoje conta também com: 

 

 Controle de acesso condominial e empresarial; 

 Redes para pequenas empresas; 

 Automação de portões; 

 Cerca elétrica; 

 Concertinas; 

 Integração de sistemas de alarme e CFTV; 

 Automação residencial integrada com sistemas de alarme ou CFTV; 

 PABX; 

 Soluções em Rádio para CFTV e Redes; 

 Energia Solar Fotovoltaica; 

 Contratos de manutenção preventiva; 

 Contrato de locação de equipamentos para empresas e condomínios. 

 

Além do crescimento do portfólio a empresa também passou a ser revenda autorizada 

de um grande fabricante do setor, a atender empresas de maior porte e também executar serviços 

de manutenção como terceirizada de uma empresa do estado de São Paulo, que possui clientes 

em Juiz de Fora. 

 

 
3 MEI – Micro Empreendedor Individual 
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Atualmente a empresa não possui funcionários fixos, quando necessário faz parceria 

com uma outra empresa ou com profissionais autônomos, para auxiliar na execução dos 

serviços ou atender uma alta demanda temporária. Também possui parcerias com profissionais 

de outras áreas, que executam serviços que não fazem parte do portfólio da empresa, com 

objetivo de entregar uma solução completa para o cliente, por exemplo um serralheiro, pois na 

maioria das vezes que o cliente deseja automatizar o portão da garagem, esse portão precisa de 

alguma reforma, um ajuste ou até mesmo confeccionar um portão novo. 

Em média são atendidos entre 10 a 20 clientes por mês, número referente a casos de 

vendas de equipamentos e execução de serviços. Quanto aos atendimentos para orçamentos, 

esse número é maior, porém a empresa não possui um registro histórico de quantos realizou, 

apenas dos que foram aprovados. Em relação a clientes fixos a empresa possui atualmente um 

contrato de locação de equipamentos e manutenção, sendo este um cliente que faz parte do 

grupo empresarial. Existem também clientes que quando possuem alguma demanda por 

serviços ou soluções de segurança eletrônica, recorrem diretamente a empresa, 

aproximadamente 60% dos clientes já realizaram mais de duas transações com a empresa. 

Com relação ao mercado de segurança eletrônica na cidade de Juiz de Fora não foi 

possível levantar dados válidos para um trabalho científico, pois não foi encontrado localmente 

um órgão responsável ou uma associação do setor com registros de quantas empresas ou 

profissionais autônomos atuam na cidade, ou qualquer outra informação que seja válida para 

estudar o posicionamento de uma empresa no mercado local. A única informação obtida foi 

com um dos distribuidores de equipamentos da cidade, que segundo ele atende cerca de 200 

clientes, sendo eles empresas ou profissionais autônomos da área de segurança eletrônica, e 

também alguns que são de outras áreas, como informática e eletricistas, que também estão 

oferecendo segurança eletrônica aos seus clientes. 

 A ABESE (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de 

Segurança), é uma associação nacional, mas em Juiz de Fora apenas duas empresas são 

associadas. São empresas grandes que também estão presentes em outras localidades do país. 

Nem os distribuidores de equipamentos da cidade estão associados. Porém a partir de setembro 

de 2019, alguns empresários e profissionais do setor, que atuam na cidade, começaram a se 

mobilizar para criar uma associação do segmento. A princípio o objetivo desta associação seria 

de realizar compras coletivas com desconto, viabilizar planos de saúde mais acessíveis entre 

outros serviços para os associados, mas com a consolidação dessa associação pode ser o 

primeiro passo para melhorar a organização do setor na cidade. 
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3.2 ELABORAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

A elaboração do questionário foi realizada através da técnica de brainstorming, com a 

participação do proprietário da empresa e de um outro empresário do setor. Foram levantados 

pontos importantes para avaliação da qualidade a partir de feedbacks dos clientes e relatos feitos 

sobre os serviços prestados por concorrentes que os atendiam anteriormente. Os principais 

pontos levantados foram:  

 

 Atendimento ao cliente; 

  Qualidade do acabamento do serviço; 

 Conquistar a confiança do cliente; 

 Atendimento das necessidades do cliente; 

 Cumprir com o que foi acordado; 

 Disponibilidade;  

 Garantia e pós-venda; 

 Boa apresentação individual. 

 

Após o primeiro levantamento, foi realizada uma pesquisa sobre outros trabalhos em 

relação a qualidade de serviços e modelo SERVQUAL, com o objetivo de verificar o tipo de 

questões que se enquadram em cada dimensão da qualidade. Em seguida foram elaboradas 

questões adaptadas ao negócio da empresa com base nos trabalhos de Henriques (2014), Maria 

(2003) e um modelo de questionário para empresas de telecomunicações publicado por 

Merkatus (2003).  

O Formulário de Pesquisa de Satisfação (Apêndice A) elaborado possui 22 questões 

fechadas, em que o cliente atribuía o grau de importância para ele em uma escala que varia de 

1 (pouco importante) a 7 (muito importante) na coluna das expectativas e em seguida avaliava 

com a mesma sequência numérica o serviço prestado. Além disso, foram levantadas seis 

características de empresas de segurança eletrônica e seus serviços para o cliente distribuir 100 

pontos entre elas e em seguida indicar qual é a característica mais importante, a segunda mais 

importante e a menos importante. O questionário também contempla um espaço para o 

entrevistado deixar suas críticas e sugestões e indicar a qual classe de cliente pertence 

(residencial, condominial, comercial/empresarial). Seguem os itens avaliados. 
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1. Os profissionais da empresa são bem qualificados. 

2. O acabamento das instalações dos equipamentos é bem feito. 

3. Os profissionais da empresa possuem boa aparência, estão com uniformes/bem vestidos. 

4. O material associado com o serviço prestado, tais como orçamentos, impressos ou 

panfletos, tem uma boa aparência visual e informações relevantes. 

5. Os prazos prometidos para a entrega dos serviços (orçamento e execução) são cumpridos. 

6. Quando um cliente tem um problema, existe por parte da empresa, um sincero interesse 

em resolvê-lo de forma rápida. 

7. O serviço prestado é feito certo da primeira vez. 

8. A empresa persiste em executar as tarefas sem erros. 

9. Os profissionais são pontuais com os horários combinados. 

10. Os profissionais prestam atendimento com presteza aos clientes. 

11. Os profissionais têm sempre boa vontade em ajudar seus clientes. 

12. Existe um canal fácil de comunicação (telefone, WhatsApp, e-mail) da empresa com seus 

clientes, permitindo esclarecimentos das dúvidas por parte dos clientes. 

13. O comportamento dos profissionais inspira confiança nos clientes. 

14. Os clientes se sentem seguros em suas transações com a empresa. 

15. Os profissionais possuem os conhecimentos necessários para responder às questões dos 

clientes. 

16. A empresa dá atenção individual a cada cliente. 

17. O horário de funcionamento é conveniente para todos seus clientes. 

18. A empresa é centrada em oferecer o melhor serviço a seus clientes. 

19. A empresa entende as necessidades específicas de seus clientes. 

20. A empresa possui ótimo serviço de pós-venda. 

21. Os equipamentos utilizados são atualizados. 

22. A data de execução do serviço é informada com antecedência e cumprida. 

 

As características de empresas de segurança eletrônicas e seus serviços levantadas para 

a avaliação de importância foram: 

1. A capacidade em prestar o serviço prometido de forma precisa e confiável. 

2. A disposição para ajudar seus clientes e prestar os serviços com presteza. 

3. O conhecimento e a cortesia dos profissionais e sua habilidade em transmitir confiança e 

confiabilidade. 

4. O cuidado e a atenção individualizados proporcionados aos clientes. 
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5. Capacidade e facilidade de instruir o cliente a utilizar os sistemas de segurança e todos os 

seus recursos. 

6. Possuir uma loja física ou escritório para atendimento dos clientes. 

A relação das questões desenvolvidas e características avaliadas versus dimensões da 

qualidade, conforme descrito nos itens 2.4 e 2.5, é apresentada na Tabela 1.  

 
Tabela 1 – Dimensões da qualidade x questões x características avaliadas 

Dimensão Questões Características 

Confiabilidade Capacidade de prestar o serviço conforme o 
prometido, dentro do prazo e sem erros 1, 5, 7, 8 1 

Responsividade 
Estar sempre disposto a atender e auxiliar o cliente, 

fornecendo o serviço prontamente.  
Evitar que ele fique esperando sem ter um motivo. 

6, 9, 20, 22 2 

Segurança 

Educação, respeito e cordialidade com o cliente. 
Ausência de perigos, riscos ou dúvidas para o cliente. 

`Possuir as habilidades e os conhecimentos necessários 
para prestar o serviço. 

Idoneidade e honestidade do prestador de serviço. 

10, 13, 14, 
15, 18 

3 e 5 

Empatia 

Esforço para conhecer o cliente e as suas necessidades. 
 Ouvir os clientes e sempre mantê-los informados de 

forma clara em uma linguagem que eles possam 
entender. 

Disponibilidade e facilidade de contato. 

11, 12, 16, 
17, 19 

4 

Tangíveis Aparência de instalações físicas, equipamento, pessoal 
e materiais de comunicação. 2, 3, 4, 21 6 

 
Fonte: Autor 

3.3 APLICAÇÃO DA PESQUISA 

Conforme o Teorema do Limite Central, em casos de interesse prático uma amostra 

com n ≥ 30 é suficiente, pois a aproximação normal será satisfatória, independentemente da 

forma da população (MONTGOMERY et al., 2004).  

Sendo assim, após a definição das questões que seriam avaliadas pelos clintes, foi 

elaborado um questionário online que foi enviado via aplicativo Whatsapp para 50 clientes 

aleatórios, além de ser aplicado presencialmente com sete clientes que alegaram ter dificuldades 

para responder on-line. Após o período de aplicação as respostas obtidas foram compiladas e 

analisadas.   
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao final do período definido para aplicação do questionário, foram obtidas 31 repostas, 

contendo clientes dos três grupos existentes (residencial, condominial e comercial/empresarial). 

Foi realizado uma análise com toda a amostra e em seguida uma análise estratificada por grupo 

de cliente.  

Quase a metade dos clientes que responderam pertencem ao grupo residencial 48%, e 

os grupos comercial/empresarial e condominial representam 29% e 23% das respostas (ver 

Figura 6). A de participação de cada grupo corresponde com a proporção de cada grupo de 

clientes cadastrados na empresa, onde a maior parte é do grupo residencial, o 

comercial/empresarial fica em segundo com pouca diferença para o grupo condominial.  

 

Figura 6 - Divisão por grupo dos clientes que participaram da pesquisa 

Fonte: Autor 

 

Para análise dos resultados do modelo SERQUAL foram consideradas as médias das 

expectativas e percepções de todas as respostas obtidas, e variação dos gap’s em uma escala de 

0,001 a 6,000 quando a percepção é maior que a expectativa e de -0,001 a -6,000 quando a 

percepção é inferior a expectativa, devido a escala previamente definida na elaboração do 

questionário abordado no item 3.2 deste trabalho. 

O resultado geral da pesquisa mostra que a variação da lacuna 5, que é o objetivo 

principal de análise, ficou entre -0,290 e 0,032 (ver Tabela 2). Com relação aos gap’s também 

foram identificados: 

48%

23%

29%

Clientes por grupo

Residencial Condominial Comercial/Empresarial
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 3 gap’s positivos - questões 2, 8 e 19 (o acabamento das instalações dos 

equipamentos é bem feito, a empresa persiste em executar tarefas sem erros, a 

empresa entende as necessidades específicas de seus clientes);  

 1 gap nulo - questão 12 (canal fácil de comunicação da empresa com os 

clientes para esclarecer dúvidas); 

  18 gap’s negativos - sendo o pior resultado em relação ao serviço pós-venda 

com gap de -0,290.  

 

 Também foi verificado que as maiores expectativas dos clientes são em relação ao 

comportamento dos profissionais inspirar confiança neles (questão 13) e a utilização de 

equipamentos atualizados (questão 21), ambas empataram na expectativa média com 6,935. A 

questão 13 também obteve o melhor resultado na percepção média dos clientes com 6,903, mas 

com gap negativo de -0,032. Já a questão 21 apresentou gap de -0,161.  

 
Tabela 2 - Expectativas, percepções e gap's da amostra completa 

Questões 
Expectativa 

Média (E) 
DP (E) 

Percepção  
Média(P) 

DP (P) 
Gap 
(P-E) 

1 6,774 0,497 6,548 0,624 -0,226 

2 6,613 0,844 6,645 0,608 0,032 

3 6,710 0,693 6,613 0,715 -0,097 

4 6,387 0,803 6,323 0,832 -0,065 

5 6,806 0,601 6,645 0,661 -0,161 

6 6,903 0,301 6,806 0,477 -0,097 

7 6,871 0,428 6,774 0,425 -0,097 

8 6,774 0,425 6,806 0,402 0,032 

9 6,774 0,497 6,548 0,675 -0,226 

10 6,839 0,523 6,806 0,477 -0,032 

11 6,806 0,477 6,774 0,497 -0,032 

12 6,742 0,575 6,742 0,514 0,000 

13 6,935 0,250 6,903 0,396 -0,032 

14 6,871 0,341 6,742 0,514 -0,129 

15 6,839 0,454 6,710 0,588 -0,129 

16 6,645 0,839 6,613 0,803 -0,032 

17 6,548 0,888 6,484 0,890 -0,065 

18 6,774 0,762 6,742 0,773 -0,032 

19 6,645 0,709 6,677 0,653 0,032 

20 6,742 0,815 6,452 0,995 -0,290 

21 6,935 0,250 6,774 0,497 -0,161 

22 6,871 0,341 6,710 0,588 -0,161 
 

 

Fonte: Autor 
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De acordo com a visão estratificada os resultados sugerem que os clientes do grupo 

comercial/empresarial são os mais exigentes devido a maior quantidade de questões, total de 

15, com a maior média de expectativas (destacado em azul na Tabela 3). Apesar deste grupo 

também possuir maior quantidade de questões, total de 11, com a melhor média de percepção 

(destacado em amarelo na Tabela 3), o grupo apresentou apenas 2 gap’s positivos. Os grupos 

condominial e residencial são os que apresentaram maior percepção de qualidade nos serviços, 

com 8 e 5 gap’s positivos respectivamente. Os piores resultados em cada grupo foram: 

residencial – questão 20 (serviço de pós-vendas); condominial – questões 6 e 9 (interesse da 

empresa em resolver problemas de forma rápida e pontualidade com horários combinados) e 

comercial/empresarial – questão 11 (boa vontade em ajudar os clientes). 

 

Tabela 3 - Resultados estratificados por grupo de clientes 

 
Residencial Condominial Comercial/Empresarial 

Questão 
Expectativa 

Média (E) 
Percepção  
Média (P) 

Gap 
(P-E) 

Expectativa 
Média (E) 

Percepção  
Média (P) 

Gap 
(P-E) 

Expectativa 
Média (E) 

Percepção  
Média (P) 

Gap 
(P-E) 

1 6,867 6,467 -0,400 6,714 6,571 -0,143 6,667 6,667 0,000 

2 6,667 6,667 0,000 6,571 6,429 -0,143 6,556 6,778 0,222 

3 6,600 6,467 -0,133 6,714 6,857 0,143 6,889 6,667 -0,222 

4 6,333 6,000 -0,333 6,429 6,571 0,143 6,444 6,667 0,222 

5 6,933 6,733 -0,200 6,714 6,571 -0,143 6,667 6,556 -0,111 

6 6,867 6,867 0,000 7,000 6,714 -0,286 6,889 6,778 -0,111 

7 6,800 6,667 -0,133 6,857 6,857 0,000 7,000 6,889 -0,111 

8 6,667 6,800 0,133 6,857 6,857 0,000 6,889 6,778 -0,111 

9 6,733 6,467 -0,267 6,714 6,429 -0,286 6,889 6,778 -0,111 

10 6,800 6,800 0,000 6,714 6,857 0,143 7,000 6,778 -0,222 

11 6,733 6,800 0,067 6,714 6,857 0,143 7,000 6,667 -0,333 

12 6,667 6,667 0,000 6,857 7,000 0,143 6,778 6,667 -0,111 

13 6,867 6,867 0,000 7,000 7,000 0,000 7,000 6,889 -0,111 

14 6,867 6,667 -0,200 6,857 7,000 0,143 6,889 6,667 -0,222 

15 6,733 6,600 -0,133 6,857 6,714 -0,143 7,000 6,889 -0,111 

16 6,400 6,533 0,133 6,714 6,571 -0,143 7,000 6,778 -0,222 

17 6,333 6,200 -0,133 6,571 6,714 0,143 6,889 6,778 -0,111 

18 6,600 6,667 0,067 6,857 6,714 -0,143 7,000 6,889 -0,111 

19 6,600 6,667 0,067 6,857 6,857 0,000 6,556 6,556 0,000 

20 6,667 6,133 -0,533 6,571 6,571 0,000 7,000 6,889 -0,111 

21 6,933 6,667 -0,267 6,857 7,000 0,143 7,000 6,778 -0,222 

22 6,933 6,667 -0,267 6,857 6,714 -0,143 6,778 6,778 0,000 
 

Fonte: Autor 
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Relacionando as questões que apresentaram gap’s positivos na Tabela 2 com os 

resultados estratificados apresentados na Tabela 3, foi identificada a influência de cada grupo 

nos gap’s do resultado geral.  A questão 2 obteve gap’s positivo no grupo comercial/empresarial 

(0,222), nulo no grupo residencial e negativo no grupo condominial (-0,143). Para questão 8 e 

19 o grupo residencial apresentou gap’s positivos (0,133 e 0,067, respectivamente), no grupo 

condominial os gap’s para as duas questões foram nulos e o grupo comercial/empresarial 

apresentou gap negativo para questão 8 (-0,111) e nulo para a questão 19. 

Com a análise estratificada da questão 20, que obteve pior resultado na análise geral, 

fica claro que a pior percepção ocorreu no grupo residencial, com gap de -0,533. Esse ponto 

despertou o interesse do autor em identificar quais clientes avaliaram o serviço de pós-venda 

abaixo das suas expectativas com objetivo de investigar suas causas. Foi verificado uma 

avaliação de 3 pontos a baixo da expectativa por parte de um cliente que entrou em conflito 

com a empresa exigindo garantia de um equipamento que foi adquirido com terceiros, sendo 

que a empresa apenas prestou serviço de instalação. Tal fato não anula e nem justifica a 

avaliação do cliente sobre o aspecto do serviço de pós-venda, pois não comprova que sua 

avaliação foi baseada apenas nesse episódio, mas serve como uma alerta para melhorar a 

comunicação com os clientes durante as negociações e garantir que eles entendam e estejam 

cientes de todas as condições da negociação, evitando assim desentendimentos posteriores que 

possam interferir na sua percepção de qualidade. 

 A Tabela 4 apresenta as médias e respectivos desvios padrão das seis características 

(ver Quadro 1) as quais foi solicitado que os clientes distribuíssem 100 pontos entre elas.  

 

Quadro 1 - Características avaliadas pelos clientes 

1. A capacidade em prestar o serviço prometido de forma precisa e confiável. 

2. A disposição para ajudar seus clientes e prestar os serviços com presteza. 

3. O conhecimento e a cortesia dos profissionais e sua habilidade em transmitir confiança e confiabilidade. 

4. O cuidado e a atenção individualizados proporcionados aos clientes. 

5. Capacidade e facilidade de instruir o cliente a utilizar os sistemas de segurança e todos os seus recursos. 

6. Possuir uma loja física ou escritório para atendimento dos clientes. 

 

Fonte: Autor 
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 Tabela 4 - Médias e desvios padrão dos pontos distribuídos entre as características 

 

Fonte: Autor 

 

Também foi pedido que os clientes indicassem dentre as seis características qual é a 

mais importante, qual é a segunda mais importante e qual é a menos importante. Como algumas 

características apresentaram as três indicações, por clientes diferentes, foi desenvolvido um 

método de pontuação que possibilitasse a consolidação do grau de importância de acordo com 

as 3 possibilidades. As características foram pontuadas da seguinte forma:  

 

 Para cada cliente que indicou a característica como a mais importante soma-se 

1 ponto; 

 Para cada cliente que indicou a característica como a segunda mais importante 

soma-se 0,5 ponto; 

 Para cada cliente que indicou a característica como menos importante subtrai-

se 1 ponto. 

 

A ordem de importância das características na visão geral ficou: 1; 2; 3; 4; 5 e 6. Para 

o grupo residencial a única alteração é o empate entre as características 3, 4 e 5 em terceiro 

lugar. No grupo condominial manteve-se a ordem, porém com empate entre as características 

4 e 5 em quarto lugar. Já no grupo comercial/empresarial o resultado foi: 2 e 3 em primeiro 

lugar, 1 em segundo, 4 e 5 em terceiro e por último a característica 6.   Os resultados estão nas 

Tabela 5, 6, 7, 8 

 

 

 

Pontos distribuídos pelos clientes 
  Geral Residencial Condominial Comercial/Empresarial 

Característica Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

1 22,74 5,51 24,00 6,63 22,14 3,64 21,11 3,93 
2 18,10 4,79 17,53 5,34 17,57 3,54 19,44 4,37 
3 18,97 7,00 17,67 6,29 23,29 8,05 17,78 5,83 
4 14,71 4,98 13,73 5,46 15,00 3,78 16,11 4,58 
5 18,35 5,87 19,00 6,63 15,57 4,03 19,44 4,97 
6 7,13 5,00 8,07 5,32 6,43 4,40 6,11 4,58 
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Tabela 5 - Importância das características: visão geral 

Característica 
Mais 

importante 
(A) 

2ª mais 
importante 

(B) 

Menos 
importante 

(C) 

Pontuação 
final 

A + (0,5xB) - 
C 

1 14,00 6,00 1,00 16,00 
2 6,00 8,00 0,00 10,00 
3 6,00 10,00 4,00 7,00 
4 3,00 4,00 2,00 3,00 
5 1,00 2,00 0,00 2,00 
6 1,00 1,00 24,00 -22,50 

 

Fonte: Autor 

 

Ao comprar as Tabela 4 e Tabela 5 verifica-se o mesmo resultado, sendo a maior 

importância para a característica 1, e a menor importância para a característica 6. Entre as 

demais características os resultados foram diferentes. Devido ao alto desvio padrão encontrado 

na distribuição de pontos, foi decido pelo autor utilizar apenas o resultado da indicação de grau 

de importância para as próximas análises. 
 

Tabela 6 - Importância das características: residencial 

Característica 
Mais 

importante 
(A) 

2ª mais 
importante 

(B) 

Menos 
importante 

(C) 

Pontuação 
final 

A + (0,5xB) - 
C 

1 8,00 3,00 1,00 8,50 
2 3,00 4,00 0,00 5,00 
3 2,00 5,00 3,00 1,50 
4 1,00 1,00 0,00 1,50 
5 1,00 1,00 0,00 1,50 
6 0,00 1,00 11,00 -10,50 

 

Fonte: Autor 
 

Tabela 7 - Importância das características: condominial 

Característica 
Mais 

importante 
(A) 

2ª mais 
importante 

(B) 

Menos 
importante 

(C) 

Pontuação 
final 

A + (0,5xB) - 
C 

1 4,00 2,00 0,00 5,00 
2 0,00 3,00 0,00 1,50 
3 1,00 2,00 1,00 1,00 
4 1,00 0,00 1,00 0,00 
5 0,00 0,00 0,00 0,00 
6 1,00 0,00 5,00 -4,00 

 

Fonte: Autor 
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Tabela 8 - Importância das características: comercial/empresarial 

Característica 
Mais 

importante 
(A) 

2ª mais 
importante 

(B) 

Menos 
importante 

(C) 

Pontuação 
final 

A + (0,5xB) - 
C 

1 2,00 1,00 0,00 2,50 
2 3,00 1,00 0,00 3,50 
3 2,00 3,00 0,00 3,50 
4 1,00 3,00 1,00 1,50 
5 1,00 1,00 0,00 1,50 
6 0,00 0,00 8,00 -8,00 

 

Fonte: Autor 
 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 5, foram atribuídos pesos para cada 

característica de acordo com seu grau de importância, em seguida foi feita a normalização dos 

pesos para uma representação em porcentagem (ver Tabela 9). Após a definição de pesos para 

as características, foram definidos os pesos de cada dimensão da qualidade, seguindo a 

associação entre as dimensões e características avaliadas (ver Tabela 1 na página nº 36), com 

objetivo de identificar a ordem de importância entre as dimensões da qualidade. A 

confiabilidade e segurança empataram como as dimensões mais importantes, em seguida veio 

a responsividade, empatia e por último aspectos tangíveis.  A definição dos pesos por dimensão 

da qualidade pode ser verificada na Tabela 10. 

 

Tabela 9 – Pesos das características conforme o grau de importância atribuído 

Característica Peso Peso normalizado 

1 6 0,29 
2 5 0,24 
3 4 0,19 
4 3 0,14 
5 2 0,10 
6 1 0,05 

 

Fonte: Autor 
 

Tabela 10 – Pesos das dimensões da qualidade com base na associação com as características avaliadas 

Dimensão Características associadas Peso  

Confiabilidade 1 0,29 
Responsividade 2 0,24 

Segurança 3 e 5 0,19 + 0,10 = 0,29 
Empatia 4 0,14 

Tangíveis 6 0,05 
 

Fonte: Autor 
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Com base nas associações feitas entre as questões e dimensões da qualidade (ver 

Tabela 1 na página nº 36), foram compilados os valores médios para as expectativas e 

percepções de cada dimensão e seus respectivos gap’s. Foi verificado que a percepção dos 

clientes ficou abaixo das expectativas em todas as dimensões da qualidade, sendo a menor 

diferença na dimensão da empatia e a maior na responsividade. Os resultados são apresentados 

nos gráficos da Figura 7. 

 

Figura 7 - Gráficos expectativas x percepções e gap’s das dimensões da qualidade 

 

 

Fonte: Autor 

 

Este trabalho buscou atingir o objetivo de utilizar a metodologia SERVQUAL para 

avaliar qualidade percebida dos serviços de uma empresa de segurança eletrônica da cidade de 

Confibilidade Responsividade Segurança Empatia Tangíveis
Expectativa
Média (E) 6,806 6,823 6,852 6,677 6,661

Percepção
Média(P) 6,694 6,629 6,781 6,658 6,589

6,450
6,500
6,550
6,600
6,650
6,700
6,750
6,800
6,850
6,900

EXPECTATIVA X  PERCEPÇÃO DAS DIMENSÕES DA QUALIDADE

Confibilidade Responsividade Segurança Empatia Tangíveis

Gap
(P-E) -0,113 -0,194 -0,071 -0,019 -0,073

-0,250
-0,200
-0,150
-0,100
-0,050
0,000
0,050
0,100
0,150
0,200
0,250

G A P ' S  DA S  D I M E N S Õ E S  DA  Q UA L I DA D E  
( P E R C E P Ç Ã O  - E X P E C TAT I VA )
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Juiz de Fora e verificar a lacuna 5. Em uma análise geral a conclusão é de que as expectativas 

superaram as percepções em todas as dimensões da qualidade, o que sugere a necessidade de 

melhorias em todas as elas. 

O resultado da pesquisa sugere a necessidade de melhorias, que já eram conhecidas 

pela empresa, com relação a serviço pós-venda e pontualidade dos horários combinados. 

Também ficou evidente a questão de que a percepção é diferente de acordo com o tipo de cliente 

(grupos em que eles se enquadram).  

Uma ação de melhoria possível a partir dos resultados é focar o atendimento a cada 

grupo de clientes nos aspectos da qualidade que cada grupo prioriza. O objetivo é reduzir gap’s 

nas questões em que há maior exigência por parte de cada grupo, afim de melhorar o resultado 

global.  

Segunda ação de melhoria proposta é a criação de indicadores de desempenho em 

relação aos resultados financeiros, qualidade dos serviços, conversões de orçamentos em 

vendas, entre outros. Após a participação do proprietário da empresa, no mês de outubro, em 

um treinamento de especialista em soluções para condomínios, com base na metodologia Venda 

+ Valor de Pedro Luiz Roccato, e a necessidade de apresentar informações sobre a empresa no 

capítulo 3, reforçaram o interesse do proprietário em construir esses indicadores, pois apesar de 

possuir os registros referentes a vendas, serviços e clientes atendidos, a empresa até então 

monitora apenas o faturamento, despesas e lucro. Já está em andamento a realização de testes 

para melhorar a qualidade dos registros. Estão sendo utilizados aplicativos para smartphones, 

para que o registro seja feito no momento que acontece algum evento e evitar perdas de 

informações por esquecimento. O objetivo é possuir uma base de dados rica em informações e 

precisa para a criação dos indicadores. Se os indicadores já existissem, poderiam ser usados 

para enriquecer a análise deste trabalho. 

No caso da pontualidade com os horários combinados com os clientes, uma sugestão 

de melhoria é a utilização de um sistema que facilite o gerenciamento dos compromissos 

assumidos com os clientes. Já estão sendo feitos testes com um aplicativo para smartphone. 

Outra sugestão que será estudada e testada é a reserva de um dia da semana para realizar apenas 

atendimentos de orçamentos e resolver questões administrativas, pois em geral essas atividades 

são encaixadas no período que seria usado para o deslocamento ao fim da execução de um 

serviço em um cliente até e o próximo cliente. Também é válido estudar a viabilidade de 

contratação de um funcionário fixo, pois agilizaria a execução de alguns serviços e também 
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possibilita que o proprietário saia para resolver outras questões ou atender pedidos de 

orçamentos sem parar o serviço que está sendo executado. 

Em relação ao serviço de pós-venda o resultado do trabalho sugeriu a necessidade de 

melhorias, que já era de conhecimento da empresa. Com intuito de encontrar melhorias foram 

levantadas as principais causas de problemas com o serviço de pós-vendas através do Gráfico 

de Ishikawa (ver Figura 8). 

 

Figura 8 - Gráfico de Ishikawa: Causas e efeitos para insatisfação no serviço de pós-vendas 

 
Fonte: Autor 

 

Analisando as causas levantadas as propostas sugeridas para melhorar o índice de 

satisfação com o serviço de pós-venda são: 

 

 Buscar esclarecer todas as dúvidas do cliente em relação as condições da 

garantia dos equipamentos e dos serviços. Se possível documentar em duas 

vias, assinadas pelas partes, todas as condições e orientações para evitar a perda 

da garantia e como se deve acionar a garantia. É uma forma da empresa assumir 

o compromisso com o cliente de fornecer a garantia conforme as condições 

pós-vendas
no serviço de
Insatisfação

Garantia dos equipamentos Garantia dos serviços

Assistencia técnica

adquiridos de terceiros
Cliente exige garantia ou assistência de equipamentos

que está em manutenção
Falta de equipamento reserva para substituir o do cliente

prometido
Fabricante não cumpre com a troca expressa conforme

Burocracia do fabricante para liberar troca ou manutenção

equipamentos
própio cliente na instalação dos
Modificação por terceiros ou pelo

condições da garantia dos serviços
Falta de ciência ou omissão dela, sobre

Cliente faz mal uso do equipamento

terceiro tentar fazer o reparo
Cliente aciona garantia após ele ou um

equipamentos
sobre condições da garantia dos
Falta de ciência ou omissão delas,

Causa e efeito da insatisfação no serviço de pós-vendas
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estabelecidas, e também evitar a omissão por parte do cliente sobre a ciência 

dessas condições. 

 Criar uma reserva financeira para adquirir equipamentos para substituir 

temporariamente os equipamentos dos clientes que estão em manutenção por 

um período maior que o esperado, devido alguma burocracia do fabricante. 

Estes equipamentos quando não estiverem substituindo o de algum cliente 

podem ser usados em contratos de locação de equipamentos. 

 Buscar parcerias com outros fabricantes que possuam menos burocracias nos 

processos de troca e manutenção ou possuam troca expressa. Além disso é 

necessário que eles também possuam equipamentos com a mesma qualidade e 

especificações técnicas que os atuais parceiros. 

 Solicitar aos distribuidores e fabricantes parceiros melhorias nos processos 

relacionados a assistência técnica e troca de equipamentos defeituosos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste trabalho confirmou a importância da visão do cliente para a 

avaliação da qualidade em serviços, pois em alguns aspectos os resultados foram bem diferentes 

da visão prévia que autor possuía sobre a qualidade dos serviços de sua empresa. O trabalho 

também despertou no autor um senso de urgência para a criação de indicadores de desempenho, 

pois estes poderiam ter sido fontes de informações importantes para a descrição da empresa, e 

principalmente, para enriquecer e apoiar a análise dos resultados.  

O objetivo de verificar a lacuna 5 foi alcançado. Os resultados sugerem que a qualidade 

percebida está a baixo das expectativas dos clientes. Em todas as dimensões da qualidade 

avaliadas os gap’s foram negativos. Os resultados também sugerem pontos que necessitam de 

melhorias, inclusive alguns que já eram conhecidos pela empresa, como o caso do serviço pós-

vendas. 

 Outra consideração importante a se fazer é sobre a dificuldade de avaliar o 

posicionamento de uma empresa no setor de segurança eletrônica no mercado de Juiz de Fora. 

Tal dificuldade se dá devido à falta de dados confiáveis. Existem diversas empresas e 

profissionais autônomos na cidade, porém não foram encontrados registros confiáveis, feitos 

por um órgão competente ou associação local, sobre essas empresas e profissionais, nem de 

suas atuações no mercado. O que já existe na cidade é um movimento, por parte de alguns 

participantes do mercado, para criação de uma associação do segmento. Esta associação pode 

trazer benefícios para os participantes e melhorar a organização do mercado na cidade, além de 

viabilizar coleta de dados e informações sobre o mercado que poderão ser usadas para apoiar 

as decisões das empresas, mas até o final da realização deste trabalho as empresas e 

profissionais ainda estão se organizando para marcar as primeiras reuniões sobre o assunto.  

Quanto as sugestões feitas, espera-se que elas ajudem a empresa a obter melhores 

resultados sobre a percepção de qualidade dos seus clientes e até mesmo superar as suas 

expectativas, mas será necessário realizar um novo trabalho após a implementação delas para 

verificar os seus efeitos. 

A empresa deve incluir em suas diretrizes estratégicas a constante preocupação com 

seu desempenho e com qualidade percebida pelos seus clientes. Desta forma irá tomar decisões 

estratégicas que lhe vão conferir vantagens competitivas em relação aos concorrentes, como 

por exemplo a diferenciação por qualidade, onde o cliente associa o nome da empresa a um 

padrão de qualidade superior e até se dispõe a pagar um preço prêmio por isso. 
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APENDICE A – FORMULÁRIO DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Formulário de Pesquisa de Satisfação  

  

Em qual categoria de cliente você se enquadra:  

(  )Residencial   (  )Condominial   (  )Comercial/Empresarial  

  

     Instruções: Baseado em sua experiência como cliente de empresas de segurança 

eletrônica, pense sobre a natureza da empresa que forneceria serviços de excelente qualidade, 

a qual você teria prazer em realizar negócios.   Por favor, para cada item demonstre a real 

necessidade dessa empresa possuir as características descritas.   Se você sente que a 

característica não é de forma alguma essencial para uma empresa de segurança eletrônica, como 

a que você tem em mente, assinale 1 (  ).   Caso você sinta que a característica é absolutamente 

essencial para uma empresa de segurança eletrônica, assinale 7 ( ).   Caso o seu sentimento 

seja que a característica está entre essas duas percepções assinale uma opção intermediária.   

Não há respostas certas ou erradas - tudo que nós estamos interessados é em um número que 

reflita verdadeiramente seus sentimentos observando empresas que poderiam fornecer 

excelente qualidade de serviço.  

  
LEGENDA:  

  - concordo integralmente  

  - discordo totalmente 

Como deve ser em uma 
excelente empresa de 
segurança eletrônica?  

  Como você avalia a 
empresa A. S. Safety 

Segurança Eletrônica?   
            
1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

1. Os Profissionais da empresa são bem 
qualificados.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

2. O acabamento das instalações dos 
equipamentos é bem feito.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

3. Os profissionais da empresa possuem 
boa aparência, estão com uniformes/bem 
vestidos.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

4. O material associado com o serviço 
prestado, tais como orçamentos, 
impressos ou panfletos, tem uma boa 
aparência visual e informações relevantes. 

1  2  3  4 5  6  7 1  2  3  4  5  6  7  

(continua)  
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LEGENDA:  

  - concordo integralmente  

  - discordo totalmente 

Como deve ser em uma 
excelente empresa de 
segurança eletrônica?  

 Como você avalia a empresa 
A. S. Safety Segurança  
Eletrônica?   

            

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

5. Os prazos prometidos para a entrega dos 
serviços (orçamento e execução) são 
cumpridos. 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

6. Quando um cliente tem um problema, 
existe por parte da empresa, um sincero 
interesse em resolvê-lo de forma rápida. 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

7. O serviço prestado é feito certo da 
primeira vez. 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

8. A empresa persiste em executar as 
tarefas sem erros.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

9. Os profissionais são pontuais com os 
horários combinados.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

10. Os profissionais prestam atendimento 
com presteza aos clientes. 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

11. Os profissionais têm sempre boa 
vontade em ajudar seus clientes. 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

12. Existe um canal fácil de comunicação 
(telefone, WhatsApp, e-mail) da empresa 
com seus clientes, permitindo 
esclarecimentos das dúvidas por parte dos 
clientes. 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

13. O comportamento dos profissionais 
inspira confiança nos clientes.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

14. Os clientes se sentem seguros em suas 
transações com a empresa.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

15. Os profissionais possuem os 
conhecimentos necessários para 
responder às questões dos clientes.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

16. A empresa dá atenção individual a 
cada cliente.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

17. O horário de funcionamento é 
conveniente para todos seus clientes.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

18. A empresa é centrada em oferecer o 
melhor serviço a seus clientes.  

1  2  3  4  5  6  7    1  2  3  4  5  6  7  

 (continua)  
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LEGENDA:  

  - concordo integralmente  

  - discordo totalmente  

Como deve ser em uma 
excelente empresa de 
segurança eletrônica?  

 Como você avalia a empresa 
A. S. Safety Segurança  
Eletrônica?   

            

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

19. A empresa entende as necessidades 
específicas de seus clientes. 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

20. A empresa possui ótimo serviço de pós-
venda.  

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

21. Os equipamentos utilizados são 
atualizados. 

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

22. A data de execução do serviço é 
informada com antecedência e cumprida.   

1  2  3  4  5  6  7  1  2  3  4  5  6  7  

 

Instruções: Listadas abaixo estão 6 características que dizem respeito a 

empresas de segurança eletrônica e os serviços que elas podem oferecer.   Nós gostaríamos 

de conhecer o grau de importância de cada uma dessas características para você quando 

você avalia uma empresa de segurança eletrônica.   Por favor, você tem 100 pontos para 

distribuir entre as cinco características de acordo com a importância dada por você para 

cada uma delas.   Por favor, assegure-se de que a soma dos pontos dados a cada uma das 

características totalize 100.  

  
1. A capacidade em prestar o serviço prometido de forma precisa e confiável.  _______ pontos 

2. A disposição para ajudar seus clientes e prestar os serviços com presteza.  _______ pontos 

3. O conhecimento e a cortesia dos profissionais e sua habilidade em transmitir 
confiança e confiabilidade.  

_______ pontos 

4. O cuidado e a atenção individualizados proporcionados aos clientes.  _______ pontos 

5. Capacidade e facilidade de instruir o cliente a utilizar os sistemas de segurança e 
todos os seus recursos.  

_______ pontos 

6. Possuir uma loja física ou escritório para atendimento dos clientes.  _______ pontos 

TOTAL DE PONTOS  100 pontos  

    

(continua)  
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Qual das cinco características acima é a mais importante para você?   (Por favor, coloque 
o número da característica de 1 a 6).  

               
______________ 

Qual é a segunda mais importante para você?                 
______________ 

Qual é a menos importante para você?                 
______________ 

  

Críticas, observações e sugestões:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 






