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RESUMO 

 

A crescente participação dos serviços na economia despertou dentro das 

organizações a implantação de uma técnica da administração chamada de 

terceirização dos serviços. Esta visa redução de custos e melhoria da execução das 

atividades de apoio, já que as mesmas passarão a ser executadas por prestadoras 

especializadas nas determinadas áreas. Este trabalho tem como objetivo principal 

analisar se o serviço terceirizado impacta no nível de satisfação do cliente, com isso 

foi realizada uma pesquisa em duas unidades de revenda de uma empresa de 

telecomunicações, uma unidade com serviços terceirizados e a outra com serviços 

próprios. Juntamente com a pesquisa, foi feito um aprofundamento bibliográfico a 

respeito de serviço e desta técnica da administração para melhor embasamento 

teórico. Para a pesquisa aplicou-se um questionário entre os clientes de cada 

unidade a respeito da satisfação com o serviço, a partir disso, obteve-se o resultado 

de cada uma. Comparando a satisfação do cliente de uma loja terceirizada com uma 

loja própria, chegou-se a uma conclusão a respeito do impacto que o serviço 

terceirizado interfere na satisfação do cliente.  

 

Palavras chave: Terceirização, satisfação do cliente. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The increasing share of services in the economy awakened within organizations to 

implement a technique called administration outsourcing services. This aims to 

reduce costs and improve the performance of support activities, since the same will 

be implemented by providers specialize in certain areas. This paper aims at 

analyzing the outsourced service impacts the level of customer satisfaction, with this 

research was conducted in two retail units of a telecommunications company, a unit 

of outsourced services and other services with themselves. Along with the research, 

was made a deepening literature regarding this service and technical management to 

better theoretical basis. To research a questionnaire was applied between the 

customers of each unit regarding satisfaction with the service, from this, we obtained 

the result of each. Comparing customer satisfaction with outsourced a store own a 

store, it reached a conclusion about the impact that outsourced interfere in customer 

satisfaction. 

 

Keywords: Outsourcing, customer satisfaction 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, será explanado um assunto relevante para a economia do 

mundo globalizado: os impactos que os serviços terceirizados estão causando no 

nível de satisfação do cliente. 

 

Segundo Kotler (1998), pode-se definir serviço como sendo qualquer ato ou 

desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente 

intangível, não resultando na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar 

vinculada a um produto físico, ou seja, possui características específicas que o 

diferenciam dos bens industrializados.  

 

Além da intangibilidade, que faz com que o consumidor não possa ver, sentir, 

tocar ou experimentar o produto oferecido, os serviços são consumidos 

simultaneamente, ou seja, são utilizados na medida em que são produzidos, e são 

também participativos, pois o cliente participa do processo de produção que só se 

inicia após a sua solicitação. 

 

A participação do serviço na economia vem crescendo diariamente. Hoje, 

esse setor é responsável pela maior parcela do PIB mundial e, além disso, o número 

de empregos gerados por ele aumenta de forma mais agressiva que o dos outros 

setores. Corrêa (2008). 

 

 Desde a década de 40, no período da guerra, as indústrias intensificaram a 

produção e passaram a contratar serviços além do essencial para atender a 

demanda e suportar os custos que tinham. A partir daí, iniciou-se o processo de 

terceirização. Um dos seus principais pilares é necessidade de que a empresa 

contratante se concentre na sua atividade-fim, e a aplicabilidade desse processo 

deve ser feita com muito cuidado. Giosa(1993). 

 

Pagnancelli (1993) diz que a terceirização não deve ser utilizada em todos os 

tipos de indústrias. Todos os aspectos devem ser analisados: se é preciso reagir ao 
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mercado com agilidade, flexibilidade, competitividade etc. No entanto, cada 

organização deve trabalhar com sua estratégia e singularidade, pois a forma como 

se aplica a terceirização em uma pode ser inviável na outra. Por isso, é importante 

que a empresa que for contratar o serviço terceirizado adquira conhecimento sobre 

essa técnica, para repassar aos terceiros a atividade da melhor forma possível e 

para que o serviço chegue ao cliente com qualidade. Além disso, como já afirmado, 

a empresa deve concentrar-se nas suas tarefas principais. 

 

Quando um cliente obtém um produto ou serviço com um bom desempenho, 

no prazo prometido e com qualidade no atendimento, suprindo-se suas 

necessidades, certamente fica satisfeito e fidelizado. Caso contrário, não estará 

satisfeito, pois terá passado por uma má experiência e perderá a credibilidade com a 

organização, o que resultará na perda do cliente.   

 

“Satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da 

comparação do desempenho esperado pelo produto (ou serviço) em relação às 

expectativas da pessoa” (KOTLER, 1998, p.53).   

 

A partir desses conceitos, criou-se a pergunta principal que deu inicio ao 

estudo: Qual o impacto que a terceirização do serviço tem causado no nível de 

satisfação do cliente? 

 

O objetivo principal deste trabalho é avaliar o impacto da terceirização dos 

serviços sobre a satisfação do cliente comparado com a dos serviços não 

terceirizados. Com isso, pode-se analisar a necessidade de se rever sua estratégia 

para melhorar a satisfação daqueles. Uma empresa precisa dos clientes para 

manter-se no mercado, e, caso estes não estejam satisfeitos com os seus serviços, 

buscarão um concorrente que os satisfaçam. 

 

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: O primeiro capítulo é 

constituído pela introdução do tema. No capitulo segundo, abordam-se as operações 

de serviço em bases teóricas, ressaltando-se a importância do serviço na economia, 

as suas características e estratégias de operações, bem como a avaliação da 

qualidade do serviço pelo cliente. No terceiro capítulo, trata-se da terceirização, com 
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destaque para as suas características e seus problemas. O quarto capítulo 

apresenta um estudo de caso em uma empresa de telecomunicação, fazendo-se 

uma análise do impacto da terceirização no nível de satisfação dos clientes. 
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 2. SERVIÇOS 

 

Neste capítulo, enfatiza-se a importância, as características, as estratégias 

das operações e, por fim, a avaliação da qualidade dos serviços pelo cliente. 

Inicialmente, será abordada a importância desse setor na economia dos países 

industrializados e demonstrada essa relevância na economia brasileira.  

 

Em seguida, serão feitos levantamentos teóricos a respeito do tema, falando-

se sobre os conceitos, as características e a natureza. Em seguida, será abordada a 

função da estratégia de operações dentro das organizações de serviço. Para 

finalizar o capitulo, falar-se-á sobre a percepção do cliente em relação ao serviço 

que lhe foi oferecido, fazendo-se um confronto com as expectativas deste.  

    

2.1  Importância dos serviços na economia 

 

O setor de serviços ocupa, hoje, uma posição de destaque na economia 

mundial. O melhor termômetro que evidencia esse fato é a participação do setor de 

serviço na geração de empregos e, consequentemente, de riquezas dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, medidas pelo Produto Interno Bruto. 

Além de ser responsável pela maior fatia do PIB mundial, pode-se dizer que o 

setor de serviços é a parte mais dinâmica da economia, pois seus índices de 

empregos e sua participação no PIB crescem de uma forma mais intensa que os dos 

outros setores econômicos. Pode-se analisar isso com a tabela 1, que representa a 

evolução do percentual de emprego na área supracitada dos principais países 

industrializados. 

Tabela 1 -  Percentual de empregos em serviços em alguns países industrializados.  

PAIS 1980 1987 1993 1999 

EUA 67,1 71,0 74,3 80,4 

Canadá 67,2 70,8 74,8 73,9 

Japão 54,5 58,1 59,9 72,4 

França 56,9 63,6 66,4 70,8 

Israel 63,3 66,0 68,0 70,7 

Itália 48,7 57,7 60,2 61,1 
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China 13,1 17,8 21,2 26,4 
Fonte:  Henrique Luiz Corrêa 1998 

Segundo Corrêa (2008), o aumento da demanda por serviço dá-se pelas 

mudanças que a economia mundial tem experimentado. Os fatores mais importantes 

para esse dinamismo são de ordens política, social e tecnológica: 

Urbanização: torna necessários alguns serviços, como segurança e 

transporte urbano, por exemplo; 

Mudanças demográficas: aumentam a quantidade de crianças e/ou idosos, 

que consomem mais intensamente maior variedade de serviços, como os de 

educação, entretenimento e saúde; 

Mudanças socioeconômicas: com o aumento da participação da mulher no 

trabalho remunerado e pressões sobre o tempo pessoal, criam-se as necessidades 

de serviços domésticos, transportes escolares para os filhos, creches e outros, 

prestados por terceiros; 

Aumento da sofisticação dos consumidores: leva a necessidades mais 

amplas de serviços, como acompanhamento psicológico, personal trainers e 

consultores de estilo, por exemplo; 

Mudanças tecnológicas: surgem com o avanço dos computadores e das 

telecomunicações, que têm aumentado a qualidade dos serviços ou, ainda, criado 

serviços completamente novos, como os bancos eletrônicos e as informações e 

serviços por internet, reservas e emissão de passagens aéreas, download (gravação 

pela internet) de músicas, jogos, livros, cursos de educação a distância, dentre 

outros.   

Ainda de acordo com Corrêa (2008), as atividades de serviços possuem 

importância no desenvolvimento de outros setores da economia, principalmente o 

industrial. Podem-se citar três papeis neste setor: 

Como diferencial competitivo: as atividades de serviços prestados ao 

cliente (como projeto, crédito, distribuição e assistência técnica) pelas empresas de 

manufatura têm atuado no sentido de diferenciar o pacote produto/serviço que a 
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empresa oferece ao mercado, gerando uma maior competitividade em relação aos 

concorrentes; 

Como suporte às atividades de manufatura: muitas das funções dentro das 

empresas de manufatura são, na verdade, operações de serviços (como recursos 

humanos, manutenção, processamento de dados, entre outros), os quais são 

fundamentais para o desempenho competitivo da empresa; 

Como geradores de lucro: muitas atividades de serviços de empresa de 

manufatura podem desenvolver-se a um ponto tal que ultrapassem a mera função 

de apoio, passando a se constituírem “centros de lucro” dentro das empresas. 

Então, pode-se perceber que os serviços são fundamentais na economia do 

mundo industrializado, e que é muito importante ter técnicas de administração para 

saber utilizar da melhor forma esse setor e poder torná-lo cada vez mais benéfico 

para as empresas. 

Esse índice de relevância também está presente no cenário da economia 

brasileira. Aproximadamente 60% da população economicamente ativa do país está 

inserida nas atividades de serviço. Daí, conclui-se que uma parcela significativa das 

riquezas que são geradas no Brasil (PIB) é obtida por meio dessas atividades. Além 

disso, esse percentual vem sendo mantido ao longo dos últimos anos e se 

destacando perante os outros setores, como ilustrado no gráfico. 

Gráfico 1 - Participação no PIB brasileiro dos três principais setores industriais  
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Fonte: IBGE (http://www.ibge.net/brasil_em_sítese/default.htm) 

 

De acordo com o gráfico, percebe-se que 60% do PIB brasileiro é obtido com 

o setor de serviço, 30% com o setor industrial e apenas 10% com a agropecuária. 

Então, com esses dados, nota-se a importância do setor de serviço na economia do 

Brasil. A seguir, dando continuidade ao assunto, serão apresentados conceitos e 

características dos serviços. 

 

2.2 Conceitos, características e natureza dos serviços 

 

Existem vários autores que desenvolveram definições para serviço, alguns de 

uma forma mais específica e outros de uma maneira mais generalizada. 

 

Kotler (1998, p.36) define serviço como sendo “qualquer ato ou desempenho 

que uma pessoa possa oferecer a outra e que seja essencialmente intangível e não 

resulte na propriedade de nada. E sua produção pode ou não estar vinculada a um 

produto físico”. 

 

De acordo com Grönroos (1995), serviço pode ser definido como uma 

atividade de natureza relativamente intangível – que normalmente acontece durante 

as interações entre clientes e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens 

e/ou sistema do fornecedor do serviço - que é fornecida como solução dos 

problemas dos clientes.  

 

De modo mais geral, Zeithaml, Bitner, Gremler (2011) afirmam que o serviço 

pode ser definido como a aplicação de competências especializadas, tanto 

conhecimentos quanto habilidades, através de ações, processos e performances 

oferecidos ou co-produzidos por uma entidade para benefício de outras entidades ou 

por ela própria. 

 

Dessa forma, percebe-se que todos os conceitos mencionados resumem o 

relacionamento entre clientes e fornecedores, que se dá por meio de uma atividade 

que tenha como resultado um produto intangível: o serviço, consumido no momento 

em que é criado, atendendo-se a necessidade daquele que o adquire. 

http://www.ibge.net/brasil_em_sítese/default.htm
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É relevante para a gestão de operações o conhecimento das características 

específicas dos serviços, de forma que se possa diferenciá-las das dos bens físicos, 

para coordenar-se de forma adequada esse setor. Isso impacta diretamente na 

avaliação da qualidade de serviço pelo cliente, pois o serviço só é avaliado quando é 

fornecido, mas começa pela estratégia de execução aplicada pelos gestores. Por 

isso é importante que esses saibam exatamente as características e suas 

implicações; são elas: intangibilidade, produção e consumo simultâneo, participação 

do cliente no processo e variabilidade. 

Uma diferença entre os bens físicos e os serviços é a intangibilidade. Os 

bens são tangíveis, ou seja, podem ser vistos, sentidos e tocados, já os serviços são 

intangíveis, pois não podem ser vistos ou apalpados. Isso dificulta a avaliação da 

qualidade pelo cliente, já que ele vivencia o serviço e não simplesmente compra 

como o faz com um bem manufaturado. 

 

Outra característica específica do serviço é produção e consumo 

simultâneo. Os bens físicos são produzidos e analisam-se seus defeitos. Em 

seguida são estocados, para depois chegarem até o cliente. Os serviços passam por 

um processo mais complicado, pois, à medida que são produzidos, são consumidos 

pelos clientes, e qualquer imperfeição é notada por eles. Os consumidores dos 

serviços não possuem garantia no momento que é esses são executados, além de 

não terem a possibilidade de estocá-los. 

 

Além da intangibilidade e da produção e consumo simultâneo, há a 

participação do cliente na produção dos serviços. Com o desenvolvimento das 

redes de comunicação, como telefone e internet, não é necessária a presença do 

cliente para que o serviço seja solicitado, mas tem que haver a ação inicial daquele 

para o início do processo. Os bens manufaturados são produzidos pelos 

funcionários da indústria e os clientes adquirem tais bens apenas quando estão 

prontos. A realização dos serviços, entretanto, pressupõe a participação do cliente. 

 

Corrêa (2008) destaca que, quando há muito contato, é possível considerar o 

cliente como um funcionário. Isso reduz os custos da empresa que está fornecendo 

o serviço. Um exemplo disso são as transações bancárias, pois, quando realizadas 
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em um guichê, possuem um custo de R$ 2,50, e quando feitas pela internet, custam 

R$ 0,01. Observa-se que o serviço pela internet não é prestado por um funcionário, 

bastando a ação do consumidor, tornando-o “funcionário”, como foi explicado. 

 

Os bens físicos são todos produzidos igualmente, pois a produção é realizada 

por máquinas. Os serviços são efetivados através de uma interação entre o cliente e 

o fornecedor. Por esse motivo, ocorre uma variabilidade (ou heterogeneidade), 

devido ao processo ser realizado por pessoas que podem mudar de humor, cansar, 

ter mais ou menos empatia com determinados clientes, fazendo com que os serviços 

não sejam executados com o mesmo grau de qualidade sempre. Apesar disso, deve 

haver nas organizações treinamentos, customização e controle de qualidade do 

serviço pela gestão de operação, para que se tente reduzir esse desnível o máximo 

possível.   

 

Mesmo com essas diferenças entre bens físicos e serviços, dificilmente uma 

organização que produz bens manufaturados não fornece algum serviço agregado, 

assim como empresas de serviços puros, nenhum produto. Aí entra a questão do 

“pacote de valor”, que está sendo oferecido ao consumidor. Esse pacote inclui 

parcelas de serviço e parcelas de bens físicos, e essas parcelas variam de acordo 

com o negócio, conforme ilustra o quadro a seguir: 

Quadro 1 – Grau da parcela de produto e serviço nos pacotes de valor entregues aos clientes 

                                                            100% PRODUTO 

MINÉRIO DE FERRO 

CALÇA JEANS 

PLASTICOS 

SUPERMERCADO 

COZINHA MODULAR 

RESTAURANTE FAST FOOD 

RESTAURANTE CONVENCIONAL 

RESTAURANTE DE LUXO 

ALFAIATE 

LINHA AÉREA 
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PSICANÁLISE 

                                         100% SERVIÇO 

Fonte: Gestão de serviços – CORRÊA (2008) 

Na quadro1, o grau de parcela de produto e serviço nos pacotes de valor 

inicia com produto 100% manufaturado (minério de ferro). Daí, de acordo com a 

seta, vai havendo uma variação nos pacotes, aos quais vão sendo agregados 

serviços, até se chegar ao que é 100% serviço, no caso, a Psicanálise.  

 

Nota-se que os pacotes de valor entregues aos clientes variam de acordo 

com a proporção de produtos físicos e serviços. Pegando como exemplo um 

restaurante de luxo, que possui uma grande parcela de serviços para suprir as 

exigências do consumidor, como o bom atendimento, ambientes com profissionais 

capacitados para cuidar das crianças enquanto os adultos se alimentam, música ao 

vivo, limpeza etc., há também a parcela do produto, que é a comida que será 

consumida. 

 

Outro exemplo são as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações, 

pois possuem bens físicos que podem ser oferecidos aos seus clientes, como um 

telefone celular ou um moldem 3G. Em muitos casos o cliente não faz a 

diferenciação entre produto e o serviço, mas avalia o geral, que é o pacote de valor 

que determina sua satisfação. 

 

Para que se entenda a necessidade do cliente e a concorrência, é 

interessante agrupar-se os serviços de acordo com o ramo da atividade e, assim, 

classificá-los pela tangibilidade, destinatário, tempo e lugar de entrega, grau de 

padronização e equilíbrio entre oferta e demanda. 

 

Quanto ao grau de tangibilidade, o serviço pode ser classificado como 

relativamente tangível. Cozinhar, por exemplo, é mais tangível do que ouvir uma 

música que está sendo cantada como forma de serviço em um determinado 

ambiente. 
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A classificação quanto ao destinatário depende da forma com que os serviços 

chegam aos clientes. Em alguns casos, os serviços estão sempre disponíveis, como 

os de cabeleireiro e manicure. Diferentemente ocorre quando o cliente precisa 

buscar o serviço não disponível de forma direta, como o de um pintor para passar 

verniz na porta, protegendo-a contra cupins. 

 

Classificar o serviço de acordo com o tempo e o lugar em que será entregue, 

é importante para traçar a estratégia de sua chegada ao cliente. Em um salão de 

beleza, por exemplo, o consumidor deve ir até o salão para receber o serviço, já a 

entrega de um medicamento pode ser realizada na casa daquele. 

Para atender ao cliente com qualidade e equidade, há a classificação da 

padronização do atendimento, evitando-se a variabilidade das operações entregues 

àquele. Cita-se como exemplo o serviço de transporte urbano, em que há uma 

padronização dos horários; dessa forma, os passageiros podem se programar para 

saber em qual horário tomá-lo. 

 

Quanto à demanda e oferta, classifica-se o serviço relativamente à sua 

constância. O serviço de energia elétrica, por exemplo, possui demanda e oferta 

constantes, já o de assistência médica tem demanda e oferta bem variadas. 

 

Desta forma, fica mais fácil se identificar cada necessidade do consumidor em 

cada ramo das atividades, o que possibilita para a gestão das operações de serviço 

o planejamento de sua execução, para que sejam supridas todas essas 

necessidades, qualificando-se o fornecimento dos serviços que resulta em clientes 

mais satisfeitos. 

 

2.3 Estratégia de operações de serviço 

 

Numa visão primitiva, distinguia-se três abordagens dentro das organizações, 

como se fossem independentes: a estratégica, executada pelos níveis mais altos da 

hierarquia organizacional; a tática, pelos níveis gerenciais; e a operacional, 

composta pelo “chão de fábrica”, ou seja, aqueles que executam a atividade fim que 

chegará ao cliente.  
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Considerava-se que as funções operacionais não pressupunham estratégias 

de longo prazo, bastava um controle reativo às situações do dia-a-dia. Com o 

crescimento da competitividade no mercado, percebeu-se que era necessária uma 

maior atenção para essa área, dando-se um foco com abordagem estratégica na 

função de operações, tudo isso para que fosse melhorada a qualidade do serviço e 

não se corresse o risco de perder o cliente para a concorrência. 

 

Pode-se definir estratégia de operações como sendo uma ferramenta menos 

direcionada aos processos individuais e mais ao processo global da função de 

produção do negócio. Devem ser observadas também as mudanças, para que a 

empresa esteja preparada para as contingências do futuro. Além disso, deve-se 

incentivar a criação de competências e a utilização dos recursos de forma coerente, 

para que a organização tenha um nível de competitividade sustentável. A estratégia 

de operações é composta por seus objetivos e as áreas de tomada de decisões. Os 

objetivos são critérios que a empresa busca alcançar, pois é a partir desses que os 

clientes avaliam seu nível de satisfação, e satisfazer o cliente é o foco de qualquer 

organização para manter-se competindo no mercado.  

 

As áreas de decisões estratégicas são aquelas em que o gestor de operações 

deve saber que precisa agir para que o nível de desempenho seja melhorado. É 

importante que ele saiba que tipo de ação deve ser tomada e quais recursos devem 

ser alocados para que se obtenha processos mais eficientes e resultados mais 

eficazes.  

 

Daí conclui-se que essas divisões da gestão estratégica estão interligadas, 

pois as ações executadas nestas áreas são para atingir os objetivos traçados. 

Verifica-se o esboço disso na figura a seguir: 

 

Figura 1 - Esboço do processo de desenvolvimento da estratégia de operações de 

serviço. 
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Fonte: Henrique Luiz Corrêa 1995 < http://www.correa.com.br> 

   

Os objetivos das estratégias de operações podem ser chamados também de 

aspectos de desempenhos. São critérios relevantes para que o gestor da operação 

avalie se essa está sendo desempenhada com qualidade e o que deve ser 

priorizado, devido às expectativas dos consumidores finais do serviço, que o 

aguardam com excelência. Dessa forma, esses aspectos devem estar diretamente 

focados para a qualidade do serviço e, consequentemente, para a satisfação do 

cliente. Observe-se agora uma lista de prioridades competitivas no quadro 2. 

 

Quadro 2 - Critérios competitivos para operações de serviços 

CRITÉRIOS SIGNIFICADOS 

Acesso Facilidade de acesso, físico ou remoto 

Velocidade Rapidez para iniciar o atendimento e 

executá-lo 

Consistência Grau de ausência da variabilidade entre a 

especificação e entrega do serviço  

Competência Grau de capacitação da organização para 

prestar serviço 

Atendimento Grau de atenção dada pelos funcionários 

ao cliente 

Flexibilidade Grau de capacitação para alteração de 

pacote de serviços com rapidez para que 

se adeque as necessidades do cliente 

Quantidade de opções presentes no 

pacote de serviços 

Segurança Nível de segurança pessoal do cliente que 

passa pela prestação do serviço  

http://www.correa.com.br/
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Custo Custos adicionais ao serviço, como 

aqueles para ter acesso ao processo do 

serviço. 

Integridade Confiança de que o prestador honrará a 

garantia do serviço caso algo dê errado 

Comunicação Habilidade do prestador de serviço 

comunicar-se com o cliente numa forma 

desejável 

Limpeza Asseio e arrumação das instalações do 

serviço 

Conforto Nível de conforto oferecido pelas 

instalações do serviço 

Qualidade dos bens Qualidade das especificações dos bens do 

pacote de valor entregue 

Estética Aparência e ambiente das instalações dos 

serviços  

Qualidade percebida Imagem de qualidade do fornecedor 

Fonte: Henrique Luiz Corrêa (2008) 

E esses são critérios competitivos gerais, mas em cada situação ocorrem 

adaptações. Existem casos em que esses aspectos de desempenho podem entrar 

em conflito uns com os outros; é o que se conhece por trade-off. Pode-se 

exemplificar isso quando se tem uma relação do custo de um produto e de seu 

conforto. O produto mais confortável será mais caro, logo, esse pacote terá um valor 

maior agregado, fazendo com que esses dois aspectos se confrontem (trade-off 

entre custo e conforto). 

 

Diante desses conflitos, os sistemas de operações não podem ser excelentes 

em todos os aspectos de desempenho ao mesmo tempo. A gestão de operações 

deve trabalhar com foco nos objetivos que forem mais importantes para a 

competitividade da organização no mercado. 

 

Aí entra a questão das decisões, nas quais o gestor analisa quais são os 

objetivos principais e toma as decisões necessárias para o melhor resultado 

daqueles. Como são muitos aspectos que devem ser levados em consideração, 

essas decisões foram agrupadas em áreas para que fosse facilitado o 

gerenciamento estratégico dos serviços que as têm como um ponto de partida para 
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o trabalho. As áreas de decisão ou de competências são abordadas no quadro a 

seguir. 

 

Quadro 3 - Áreas de decisões estratégicas para um sistema de operações de serviço.   

ÁREAS DE DECISÕES DECISÕES RELACIONADAS 

Projeto de Serviço Conteúdo do pacote de serviço 

Processo e Tecnologia Equipamentos, forma de integração com o cliente, 

métodos de trabalho, nível de automação, integração e 

escala da tecnologia. 

Instalações Localização, Layout, arquitetura, decoração, políticas 

de manutenção e limpeza. 

Capacidade e Demanda Quantidade, ajuste da demanda no tempo, adequação 

entre capacidade e demanda 

Força de Trabalho Nível de qualificação, recrutamento, seleção, 

treinamento de funcionários, políticas de remuneração.  

Qualidade Políticas de prevenção e recuperação de falhas, 

garantias e padrões de serviço.  

Organização Nível de amplitude de controle gerencial, estilos de 

liderança, formato geral da estrutura organizacional. 

Filas e Fluxos Disciplina e configuração da fila, gestão da percepção 

do cliente sobre o tempo de espera. 

Sistema de Informação Nível de integração, acesso, de troca com fornecedores 

e clientes, inteligência de mercado. 

Redes de suprimentos Políticas de estoques, lógica de relacionamento com o 

fornecedor. 

Relacionamento com Cliente Políticas quanto a fidelização, retenção, 

relacionamentos, participação do cliente e gestão das 

expectativas. 

Medidas de Desempenho Prioridades, padrões e métodos, ligações com 

reconhecimento 

Controle das Operações  Programação de operações, nível de controle, 

orçamentos. 

Sistemas de Melhorias Políticas de aprendizado, gestão do conhecimento, 

políticas de melhoramento contínuo e reengenharia. 

 

Fonte: Henrique Luiz Corrêa (2008)  

 

2.4 Avaliação da qualidade do serviço pelo cliente 
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Assim como há uma diferenciação entre produto e serviço, a avaliação da 

qualidade do serviço ocorre de maneira diferente da avaliação da qualidade do 

produto pelo cliente. Devido as características de intangibilidade, simultaneidade, 

variabilidade e perecibilidade dos serviços, a sua avaliação torna-se mais complexa 

para os consumidores, pois o serviço não é avaliado apenas com o resultado, como 

acontece com o produto, mas no momento em que se inicia o processo. 

 

Gronroos (1993) afirma que os consumidores escolhem prestadores de 

serviços comparando as percepções do serviço recebido com as do que era 

esperado, o que é chamado de qualidade de serviço percebida, ou seja, o que 

determinará o nível da qualidade do serviço, na percepção do consumidor, será o 

confronto entre a expectativa e experiência vivida por ele. A partir daí, se for 

compatível, inferior ou superior ao que ele esperava, o consumidor fará a sua 

escolha e se fidelizará àquele serviço, ou procurará a concorrência. 

   

Parazuraman, Berry, Zeithaml (1985) criaram um modelo para análise e 

gerenciamento da qualidade do serviço que é chamado de “modelo conceitual de 

qualidade nos serviços”. Este apresenta 5 GAPs, onde do 1 ao 4 são abordadas as 

causas relacionadas ao prestador de serviços e o 5 representa o cliente. O modelo é  

apresentado na ilustração a seguir. 

Figura 2 – Modelo conceitual de qualidade nos serviços 

CONSUMIDOR 

 

 

 

 

 

 

                     GAP 5 

 

 

 

........................................................................................................................................ 

 

COMUNICAÇÃO 

BOCA A BOCA 

EXPERIÊNCIAS 

PASSADAS 

NECESSIDADES 

PESSOAIS 

SERVIÇO 

ESPERADO 

SERVIÇO 

PERCEBIDO 

PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO 
COMUNICAÇÃO 

EXTERNA AOS  

CONSUMIDORES  
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      GAP 4   

 PROVEDOR      

DO SERVIÇO  GAP 3       

           

     

 GAP 1            GAP 2 

                                                      

 Fonte: Parasuraman, Berry e Zeithaml, p. 44 

 

O modelo está dividido em duas partes, a da empresa, em que estão os 

GAPs 1, 2, 3 e 4, e a do consumidor, em que está o GAP 5. No GAP 1 encontra-se a 

percepção da gerência com relação às expectativas dos clientes. No GAP 2 mostra-

se que as expectativas da gerência nem sempre são traduzidas corretamente. No 

GAP 3 há a prestação do serviço e, nesse caso, os projetos, padrões e  

desempenho estão em desacordo. No GAP 4 o desempenho do serviço está 

concordando com a comunicação externa. 

 No GAP 5 acontece o conflito entre as expectativas do cliente e o serviço 

recebido. É aí que se vai analisar a qualidade do serviço prestado. Quanto maior o 

desnível entre os GAPs citados, maior será a discrepância entre o serviço ofertado e 

o esperado pelo cliente. 

 Diante do que foi explanado, pode-se perceber o quanto é relevante que o 

serviço prestado por uma organização esteja de acordo com a imagem que ela 

possui no mercado, nas mídias, pois, quando o cliente procura por aquele serviço, 

ele espera suprir aquela necessidade. Caso sua percepção daquele serviço não seja 

conforme esperava, ele vai à busca de outra empresa que possa lhe oferecer um 

serviço melhor, e a organização o perde para o concorrente. 

 

 

 

TRADUÇÃO DAS 

PERCEPÇÕES EM 

ESPECIFICAÇÕES  

PERCEPÇÃO  DA GERENCIA 

SO BRE AS EXPECTATIVAS  DO  

CO NSUMIDO R 
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 3. TERCEIRIZAÇÃO 

 

A aplicação da terceirização é bastante utilizada nas diversas organizações 

como um processo que venha a aumentar a produtividade, ser mais ágil, flexível e 

competitiva, tudo isso com qualidade, neste capítulo, serão apresentadas definições 

desse processo.  

 

3.1 Abordagem conceitual e histórica de terceirização 

 

 Hoje o serviço de terceirização é bem comum nas organizações, acontece 

que em muitas situações é utilizada de uma forma errônea, onde o interesse da 

empresa é apenas diminuir os custos e esse serviço não foi criado apenas para isso. 

 

 Giosa (1993) considera a terceirização como sendo uma técnica moderna de 

administração e que se baseia em um processo de gestão que leva a empresa a 

muitas mudanças, cultuais, estruturais, com um objetivo único: atingir os melhores 

resultados, concentrando todos os esforços e energia da empresa para sua 

atividade principal. 

 

 Ainda pode-se definir Terceirização com três modelos adotados por 

GIOSA(1993, p.14): 

É a tendência transferir, para terceiros, atividades que não fazem parte do 
negocio principal da empresa. 
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 É uma tendência moderna que consiste na concentração de esforços nas  

atividades essenciais, delegando a terceiros as complementares.  

É um processo de gestão pelo qual se repassam algumas atividades para 

terceiros – com os quais se estabelece uma relação de parceria – ficando a 
empresa concentrada apenas em tarefas essencialmente ligadas ao 
negócio em que atua. 

 

 A partir desses conceitos, pode-se concluir que a terceirização eficaz é aquela 

a qual a contratante passa para a empresa contratada os serviços secundários, 

aumentando a sua concentração nas atividades-fim ou atividades primárias. Dessa 

forma, proporciona agilidade dos processos e foca-se numa maior qualidade dos 

produtos ou serviços fornecidos, o que é de extrema importância para fazer frente à 

competição, que está cada vez mais acirrada.  

 As atividades principais devem estar sob o controle da organização 

contratante, pois assim ela acompanha as necessidades de renovar os 

equipamentos, se preocupa com o desenvolvimento tecnológico de sua área, e se 

responsabiliza pela elaboração das estratégias de como serão alcançadas as metas 

da empresa. Por isso é importante contratar terceiros para executar atividades que 

saibam realizar melhor, evitando perder a qualidade do serviço ou produto mantendo 

a boa imagem da organização no mercado. 

 A terceirização entrou no cenário internacional com a eclosão da II Guerra 

Mundial, onde as indústrias bélicas dos EUA tinham uma demanda muito alta de 

produção de armamentos. Para agilizar o processo, passaram a contratar empresas 

prestadoras de serviços e delegar suas atividades de suporte para as mesmas, 

diminuindo sua carga de trabalho e assim conseguindo suprir tamanha necessidade. 

Com o fim da Guerra, essa prática foi tomada para fins administrativos e as 

empresas começaram a utilizá-la com a intenção de otimizar execução das 

atividades e por consequência atingir os objetivos da empresa de uma forma mais 

eficaz, colocando-as novamente no mercado de forma competitiva. (ALVES, 2009). 

 Daí começou o processo de downsizing, que consiste na redução dos níveis 

hierárquicos, horizontalizando o organograma, pois os cargos de atividades de 

suporte passaram a ser terceirizados. Com essa redução e reestruturação do 

organograma, ocorreu uma maior agilidade na tomada de decisões, fazendo com 

que o tempo de execução dos serviços fossem otimizados.  
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 No Brasil, esse processo foi introduzido de outra forma. No final da década de 

80, onde o país de encontrava em meio a uma recessão, com altas taxas de 

inflação, desemprego, perda de poder aquisitivo do consumidor, tudo isso levou as 

organizações a repensarem sobre a forma de atuar em meio a essa situação. Então 

as empresas nacionais usaram de exemplo o que estava sendo feito em outros 

países, que era a terceirização, esse cenário que o Brasil se encontrava era muito 

propício.  

 A vontade que os brasileiros tinham de abrir o próprio negocio - pela pouca 

oportunidade de trabalho no mercado devido aos “cortes” nas empresas dos 

funcionários primeirizados para contratar os terceiros - formou um lado bom da 

terceirização, pois aumentou a oportunidade de mão de obra, amenizando o impacto 

social do desemprego. 

 Tudo isso contou para a formação do cenário perfeito para a aplicação e 

expansão da terceirização no pais e no mundo. 

 

2.5 Terceirização como modernização nos negócios 

 

 Segundo Giosa (1993), terceirização se investe de uma ação caracterizada 

como sendo uma técnica moderna da administração. Essa técnica moderna deve 

trazer benefícios aos negócios, como aumento da produtividade, da flexibilidade, da 

agilidade, sem perder a qualidade do produto ou serviço oferecido pela empresa. 

Tudo isso deve ser controlado pelos gestores para perceber se o processo será um 

avanço para aquele perfil de empresa, juntamente com outros embasamentos 

estratégicos para ajudar na decisão.    

 

 As organizações vivem hoje em um cenário de competitividade, logo é 

sempre necessário modernizar-se para não ficar atrás do concorrente e perder sua 

fatia de mercado. Portanto modernizar-se significa ter olhos e mentes voltados para 

o mundo, para o sucesso das empresas que se baseiam nestas premissas, ainda 

seguindo a linha de pensamento de Giosa. A terceirização, justamente se baseia 

nisso, trazer sucesso à empresa, por isso é uma técnica tão utilizada por estas, pois 
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o tripé “qualidade/produtividade/baixo custo” se torna uma condição fundamental 

para à sobrevivência das organizações. 

 

 Apesar de trazer muitos benefícios, esse processo deve ser inserido nas 

organizações com muito cuidado, a gestão deve analisar todos os fatores que 

envolvem essa decisão, pois em muitos casos é implantado apenas como “moda”, 

ou porque vai reduzir os custos da empresa. Aplicado sem planejamento estratégico 

ou embasamento, torna esse processo propicio a erros e ao invés de reduzir irá 

aumentar os custos e despesas sem retorno para organização. Além de tudo isso há 

um desgaste entre os funcionários que, na maioria dos casos, não são muito abertos 

às mudanças. 

 

 A modernização é vista como um investimento quando possui todos esses 

fatores somados: TECNOLOGIA + CONHECIMENTO DA APLICAÇÃO + USO DE 

TECNICAS ADMINISTRATIVAS INOVADORAS + CRIATIVIDADE + VALORIZAÇÃO 

DOS TALENTOS HUMANOS. A terceirização entra como um desses fatores, que é 

a técnica administrativa inovadora, que propõe um novo paradigma para a 

concretização da empresa moderna com excelência, na introdução do modelo 

organizacional pró-resultado e na execução de planos de gestão que se baseiam em 

desafios. (GIOSA, 1993). 

 

 Em síntese, a terceirização, se aplicada corretamente, proporciona condições 

de êxito nas organizações, pois sua implantação é feita sob uma concepção 

moderna e dentro dos conceitos da administração. 

 

2.6 Tendências da terceirização 

   

 No mundo dos negócios, é importante que os administradores estejam 

sempre atualizados quanto ao que está acontecendo, às novas técnicas 

implementadas, tecnologias e tendências ligadas às suas empresas. Em um cenário 

tão competitivo é preciso que os gestores estejam “antenados” no que as outras 

organizações estão fazendo para entender as melhores formas de maximizar os 

lucros e atingir os objetivos da empresa. 
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 Devido ao nível de incerteza da estabilidade da economia atualmente, prevê-

se que essa instabilidade possa afetar os contratos de serviços terceirizados, pois as 

empresas estão optando por uma contratação de curto prazo para ter como se 

proteger de uma possível resseção da economia. Essa é uma das tendências da 

terceirização: as organizações têm receio de se comprometer com contratos de 

longo prazo e, posteriormente, por alguma incontingência na economia, não 

conseguir cumprir com sua responsabilidade financeira. 

 Nos Estados Unidos é normal a terceirização por prazos determinados, que 

podem ser de horas, meses ou anos. No Brasil, os contratos são mais complexos e 

dificilmente há contrato de horas. (CERUTTI, et al, 2003). 

 Outra tendência da terceirização, que vem sendo trabalhada há algum tempo 

nas empresas e que, certamente, assim continuará, é a responsabilidade com o 

ambiente. A consciência ambiental vem sendo implantada em todos os setores, 

inclusive nos terceirizados, pois ela impacta na boa reputação da empresa. Além 

disso, as organizações buscam, cada vez mais, se enquadrar nos aspectos da 

responsabilidade social, que está diretamente relacionada à remuneração adequada 

dos profissionais terceirizados, garantindo-lhes saúde, segurança no trabalho e 

capacitação, e fazendo com que estes trabalhem satisfeitos e tenham um bom 

rendimento dentro da empresa, o que resulta em melhor performance e qualidade 

das operações.  

 Apesar dessa busca, a boa remuneração do profissional terceirizado ainda 

acaba sendo utópica, pois a terceirização proporciona menores custos com a mão-

de-obra e precariza o trabalho devido aos salários inferiores e falta de garantias para 

tais trabalhadores. 

 Ainda dentro do contexto de redução de custos das empresas, outra 

tendência é a terceirização dos setores de Tecnologia da Informação (TI). De acordo 

com uma pesquisa feita pela SETESCA (2012), companhia especializada na 

melhoria de serviços de valor agregado, com gerentes gerais de empresas e 

publicada no jornal Computerword (2012 [online]), as companhias estão pensando 

em terceirizar o setor de TI até 2017. “ Se não houver mudança na orientação do 

trabalho no setor, cerca de 80% dos departamentos serão contratados por meio de 

outsourcing”, indica o levantamento. Uma das principais razões para isso é a 
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questão de geração de valor que, diante da percepção dos gestores, não agrega 

muito à empresa. 

 Daí, percebe-se que o processo de terceirização possui um leque de 

tendências, que englobam o período de contratação, a remuneração, os setores das 

organizações, as responsabilidades social e ambiental, entre outros.  

   

2.7 Etapas para implantação da terceirização nas organizações 

 

 Para a implantação do processo de terceirização dentro das organizações, de 

forma eficaz, é necessário que sejam seguidas etapas. De acordo com Teixeira 

(2000), as etapas são: 1 – Identificação das oportunidades de terceirização, 2 – 

Identificação de parceiros estratégicos, 3 – Seleção da empresa terceira prestadora 

de serviço, 4 – negociação do contrato, 5 – execução do serviço, 6 – 

acompanhamento da satisfação do cliente. 

  

 Etapa 1 - Identificação das oportunidades de terceirização: é quando se 

inicia o processo com uma análise detalhada das atividades do projeto, para a 

identificação de quais são as essenciais para a empresa. Dessas atividades são 

analisadas as vantagens e o custo x benefício que acarretam valor e mais 

competitividade à organização.  

 

 Etapa 2 - Identificação de parceiros estratégicos: essa etapa consiste na 

identificação de quais parceiros prestarão o serviço terceirizado, nesse caso, os 

fornecedores e consultorias especializadas que serão mais viáveis para a execução 

do serviço. 

 

 Etapa 3 - Seleção da empresa terceira prestadora de serviço: após a 

identificação dos parceiros, faz-se uma seleção da empresa prestadora do serviço, 

levando-se em consideração o seu custo e a sua competência. 

 

 É muito importante para a concretização do processo de terceirização o 

momento de selecionar as parcerias, pois “o contratante deve ter a certeza absoluta 
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da competência do contratado em resolver seu problema, a qualquer tempo e 

situação”. (GIOSA, 1993, p.36). 

 

 Etapa 4 - Negociação do contrato: depois da seleção da empresa 

prestadora de serviço mais viável à organização, firma-se a negociação de um 

contrato entre as partes. 

 

 Etapa 5 - Execução do serviço: nessa etapa a empresa contratada inicia o 

processo de execução das atividades que lhes foram submetidas, de acordo com o 

contrato e sob a supervisão da empresa contratante. 

 Etapa 6 - Acompanhamento da satisfação do cliente: esse 

acompanhamento deve ser feito durante e após a conclusão do projeto, para que 

aquilo que não está satisfazendo o cliente possa ser registrado em um histórico de 

avaliação, que servirá como apoio para decisões em futuras parcerias ou 

fornecimentos, evitando-se o cometimento dos mesmos erros. 

 Para a elaboração o projeto e a execução de cada uma das etapas 

supracitadas, é relevante que, inicialmente, algumas atitudes sejam tomadas pelos 

gestores da empresa. Segundo Giosa (1993), é necessário que o conhecimento 

sobre a terceirização esteja devidamente equalizado entre os componentes da alta 

administração. Além disso, é importante a promoção de reuniões e seminários 

internos para a eliminação de dúvidas conceituais, resistências que, em muitas 

situações, impactam nas decisões. É importante também a percepção dos 

administradores de que a terceirização acarretará mudanças estratégicas nos rumos 

da empresa e que, por isso, é necessário um balanço para observação se os 

recursos e equipamentos envolvidos serão disponibilizados de acordo com a 

necessidade. Com o novo rumo que as estratégias da organização tomam, deve-se 

estabelecer como meta novos resultados, reconhecidos pela empresa e 

comprometidos com os funcionários. Os gestores devem, ainda, criar programas 

internos de desenvolvimento do corpo funcional para evitar distúrbios e más 

interpretações que possam prejudicar o processo como um todo. 

 A implementação dessa técnica em uma organização não é tão simples e não 

deve ser feita de qualquer maneira. São necessários planejamento, conhecimento 
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sobre o assunto, conscientização dos funcionários a respeito do novo projeto e 

controle sobre a empresa que prestará o serviço. Em síntese, devem ser seguidas 

as etapas descritas, de acordo com o pensamento de Teixeira (2000), como 

caminho crítico para a implantação de um processo de terceirização com sucesso.   

 

2.8 Vantagens e desvantagens da terceirização 

 

 Como decorrência do crescimento do interesse pela modernização e da 

intensa procura por baixos custos, a terceirização tem sido cada vez mais utilizada 

pelas organizações. Ademais, ela não se restringe mais àquelas atividades como 

segurança e limpeza, mas passou a ser usada em áreas como TI (Tecnologia da 

Informação), manutenção e produção de bens e de serviços. De acordo com Giosa 

(1993) são várias as vantagens que a terceirização pode trazer para a empresa: 

 Desenvolvimento econômico: É refletido através da criação de novas 

empresas, com uma oferta de mão-de-obra de diferentes níveis de qualificação e, 

por consequência, com o aumento do nível de emprego e de receita para o Estado. 

 Especialização dos serviços: Ocorre naturalmente uma especialização dos 

serviços devido ao fato de as empresas se enquadrarem cada vez mais nos critérios 

internos das atividades, resultando no seu aprimoramento. 

 Competitividade: O aumento da especialização abre oportunidades variadas 

de serviços qualificados; daí se inspira a competitividade das empresas, pois todas 

tentam executá-los cada vez melhor que seus concorrentes. 

Busca da qualidade: A qualidade total é a chave de sustentação do 

prestador de serviço, pois as empresas contratantes sempre irão buscar aquelas 

que realizarem os serviços com mais qualidade, satisfazendo os clientes. 

Controles adequados: Através de critérios e sistemas de avaliação, as 

empresas tomadoras de serviços irão estabelecer controles adequados de 

qualidade, de modo que fique clara a responsabilidade pela execução da tarefa. 
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Aprimoramento do sistema de custeio: Para efeito de decisão, é 

importante que se tenha o custo de cada atividade desenvolvida internamente. 

Dessa forma, ocorre naturalmente o aprimoramento dessas atividades. 

Diminuição do desperdício: A otimização dos recursos é um ponto 

constante proporcionado pela terceirização. 

Agilidade das decisões: Com a reestruturação causada pela terceirização, 

aprimoram-se as relações interdepartamentais, os sistemas de comunicação se 

aperfeiçoam e os processos fluem com mais agilidade. 

Menor custo: A contratação de serviço de terceiros é mais barata que a dos 

serviços internos devido aos impostos e encargos sociais que serviços primeirizados 

acarretam. Com a terceirização, há a possibilidade de redução de tal custo, pois os 

impostos podem ser diminuídos em até 7%. 

Maior lucratividade: Haverá maior lucratividade para as empresas que 

terceirizarem seus serviços, pois custeará uma mão-de-obra mais barata e ainda 

reforçará suas atividades no negocio principal. 

Giosa (1993, p 65.) “Um conjunto de novas medidas influenciaram os resultados 

operacionais, contribuindo significativamente no aumento da produtividade, 

eficiência, e, sobretudo, na lucratividade das empresas”. 

 Apesar de todas essas vantagens abordadas, há também as desvantagens 

da terceirização. São elas: 

As resistências: o conservadorismo inibe a aplicação de técnicas modernas, 

caracterizando aspectos da cultura de algumas empresas, o que pode prejudicar a 

implantação do processo de terceirização. 

As dificuldades de encontrar parceiros: A escolha de fornecedores ou 

parceiros deve ser feita de maneira bem criteriosa, levando-se em consideração a 

capacitação técnica, a postura ética e a responsabilidade dos contratados. Tudo isso 

dificulta a contratação de parceiros que atendam às condições de qualidade e 

produtividade exigidas. 
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Risco de coordenação dos contratos: A coordenação dos contratos dos 

terceiros pode acarretar na perda do poder de execução, ou seja, perda do controle 

sobre a execução das tarefas, o que pode ocasionar a desconformidade dessas. 

Custo com demissões iniciais: Para que se inicie o processo de 

terceirização, ocorrem muitas demissões dentro da organização tomadora do 

serviço. Tudo isso porque é necessária a redução do quadro funcional interno para a 

contratação dos terceiros, o que gera muitos gastos com o pagamento dos direitos 

trabalhistas dos empregados demitidos. 

Perda da identidade cultural da empresa:  Com a entrada de muitos 

empregados dentro do ambiente organizacional, sem vínculo empregatício com este, 

há uma mistura de culturas organizacionais, pois cada uma tem sua forma de 

trabalhar e de lidar com os profissionais. Com esse contato entre os empregados da 

prestadora de serviço e os profissionais da empresa contratante, ocorre essa 

mistura e a perda da identidade cultural.    

Diante do que foi exposto sobre as vantagens e desvantagens de terceirizar 

os serviços dentro das empresas, percebe-se que só será viável o sucesso da 

técnica se os gestores souberem analisar, planejar, selecionar os parceiros 

adequados, controlar a qualidade dos serviços e sempre tomar cuidado com as 

desvantagens, que podem se tornar “armadilhas” para levar a estratégia ao 

fracasso. Cada organização, com suas particularidades, deve se adequar a essas 

vantagens de acordo com suas necessidades e cultura, sempre com uma visão 

estratégica. 

 

3.6 Terceirização e a legislação brasileira  

 Atualmente, a legislação trabalhista está bem dinâmica, em desenvolvimento 

para garantir cada vez mais os direitos dos trabalhadores, principalmente os dos 

contratados de forma terceirizada, que normalmente são os que mais sofrem 

exploração de mão-de-obra e não têm benefícios. Portanto, as empresas que 

pretendem implantar a terceirização devem atender aos ditames legais para não 

terem problemas jurídicos futuros. 
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O instituto da terceirização, em regra, é ilícito no Brasil, pois reduz ou anula a 

responsabilidade do efetivo tomador dos serviços terceirizados em relação ao 

trabalhador. Sabe-se, entretanto, que se trata de gênero de contrato de trabalho 

muito utilizado nas empresas atualmente. 

A terceirização não está disciplinada em lei específica, exceto nos casos de 

trabalho temporário (Lei 6.019/74), mas há projetos de leis em trâmite no 

Congresso Nacional que visam permitir de vez a terceirização, principalmente no 

serviço público, para o qual a Constituição Federal exige a prestação de concurso 

público pelo trabalhador, ou seja, veda a contratação indireta de 

empregados/funcionários. (CASSAR, 2008). 

Ressaltam-se, no contexto da terceirização, algumas súmulas e orientações 

jurisprudenciais do Tribunal Superior do Trabalho, que estabelecem os critérios 

para a realização da terceirização lícita, bem como esclarecem as suas vedações. 

A súmula mais importante para a terceirização é a 331 do TST, pois 

disciplina os seus requisitos. A terceirização é modalidade de contratação indireta 

de trabalho, na qual existem três pólos: O Tomador de Serviços (quem 

efetivamente vai usufruir dos serviços prestados pelo trabalhador), a Empresa 

Interposta (é esta quem vai contratar diretamente o trabalhador, tornando-se 

intermediária na relação de trabalho terceirizado) e o Trabalhador Terceirizado (o 

efetivo prestador dos serviços). 

Desse modo, não há vínculo empregatício estabelecido entre trabalhador e 

tomador de serviços, restando ao último apenas o gozo do trabalho daquele e a 

responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento do contrato de trabalho 

pela empresa interposta. 

A súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece inicialmente que 

a terceirização, em regra, é ilícita. No inciso II, a súmula trata dos casos de 

contratação irregular de trabalhador por empresa interposta para exercer trabalho 

na administração pública, esclarecendo que não haverá vínculo empregatício entre 

a administração pública e o trabalhador terceirizado.  

Inexistindo tal vínculo, inexiste também a responsabilidade subsidiária em 

relação aos débitos trabalhistas, exceto se comprovada a culpa in vigilando da 
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administração pública, por força do que dispõe o Art. 71, § 1º da Lei 8.666/93. Vale 

ressaltar que o inciso IV da súmula 331 do TST teve a aplicação restringida no 

tocante à administração pública, exatamente em razão do disposto na lei 

mencionada anteriormente. 

O inciso III da súmula regulamenta as espécies de atividades que 

comportam a terceirização de forma lícita, quais sejam os serviços de vigilância, de 

conservação e limpeza, e os serviços especializados ligados à atividade-meio do 

tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. 

Por (CASSAR, 2008), devem ser ressaltados dois aspectos acerca desse 

inciso III: a terceirização deve estar ligada à atividade-meio do tomador de serviços, 

só havendo a possibilidade de terceirização de atividade-fim nos casos de trabalho 

temporário (Lei 6.019/74); ademais, não pode existir pessoalidade e subordinação 

direta do trabalhador em relação ao tomador de serviços, senão estabelecer-se-á o 

vínculo empregatício entre eles (incidência do inciso IV da súmula), salvo no caso 

de o tomador ser órgão da administração pública. 

Nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas, que são 

órgãos da administração pública indireta, a equiparação salarial é permitida, por 

força do disposto na orientação jurisprudencial nº 353 da SDI-1 do TST. Quando a 

administração pública contrata diretamente o trabalhador, sem a realização de 

concurso público, incide o disposto na súmula 363 do TST, havendo para o 

trabalhador o direito a receber, unicamente, salário e FGTS. Nesse caso não há 

terceirização ilícita, pois não há empresa interposta, o que existe é a contratação 

direta ilícita. 

A terceirização é gênero, tendo como espécies o trabalho temporário (ligado 

à atividade-fim do tomador), a terceirização em sentido estrito (serviços de limpeza 

e vigilância) e a empreitada. Essa última é regulamentada na orientação 

jurisprudencial nº 191 da SDI-1 do TST, tendo como pólos o dono da obra, a 

empresa empreiteira e os trabalhadores que prestarão os serviços. A informação 

mais importante acerca da empreitada é que se entende, de forma majoritária, que 

o dono da obra responde de forma subsidiária pelas dívidas trabalhistas dos 

trabalhadores que a realizam. Nesse sentido, torna-se bastante importante a leitura 

do Art. 455 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Aqui se concluiu o aprofundamento bibliográfico a respeito do tema 

pesquisado. O próximo capítulo retratará um estudo de caso, abordando os 

aspectos metodológicos utilizados neste e seus resultados, unindo as informações 

teóricas e práticas para que se chegue a uma conclusão sobre o impacto que a 

terceirização causa no nível de satisfação do cliente. 

 

 

 

 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 Conforme abordado na introdução, esse estudo tem como objetivo a análise 

do impacto que a terceirização causa no nível de satisfação dos clientes.  

 

4.1 Metodologia 

  

 Para a obtenção de uma conclusão fundamentada a respeito do assunto, 

realizou-se um estudo exploratório, utilizando-se pesquisa bibliográfica e estudo de 

campo em uma operadora de telecomunicações.  

Marconi e Lakatos (2005, p.157) definem pesquisa como “procedimento 

formal, com métodos de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e 

se constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades 

parciais”. 

A pesquisa foi feita apenas em duas lojas, uma com serviços terceirizados e a 

outra com serviços próprios, pois em Fortaleza só existe uma loja própria, e para que 

se chegasse a uma conclusão se a terceirização impacta no nível de satisfação do 

cliente precisava-se que a quantidade de pessoas entrevistadas em uma loja fosse 

igual a da outra. 

Foram abordadas 66 pessoas entre os dias 28/06/2013 e 01/07/2013, sendo 

33 de cada loja. A forma de seleção dos entrevistados foi aleatória e o único critério 

utilizado foi a necessidade de que todos desejassem obter qualquer atendimento na 
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loja e estivessem dispostos a responder as questões colocadas. O teor das 

perguntas visava medir a satisfação do cliente com o atendimento. As perguntas 

abordavam assuntos como competência, presteza e satisfação com o atendimento 

do colaborador. Dessa forma, comparados os resultados obtidos, chegou-se a uma 

conclusão, que será apresentada no decorrer deste capítulo. 

 

 O questionário é composto de questões de múltipla escolha, do tipo A, B, C 

e D.  

 Foram atribuídas notas para cada item: A) 10,0 B) 7,5 C) 5,0 D) 2,5 

 A nota final da questão foi obtida através da multiplicação da quantidade de 

pessoas que escolheu aquele item pela nota que ele vale. Ex: 7 pessoas escolheram 

o item A, 2 escolheram o item B, 3 escolheram C e nenhuma escolheu o item D. Daí 

multiplicou-se: 7x10=70 , 2x 7,5=15, 3x5=15 0x2,5=0 

 Por fim, somou-se: 70 + 15 + 15 + 0 = 100 , que será a pontuação da 

questão. 

 A partir do resultado do cálculo, obteve-se a pontuação para cada questão, 

tornando-se visível o desempenho do serviço e facilitando-se a comparação do nível 

da satisfação do cliente entre a loja terceirizada e a própria. 

 

4.2 Empresa na qual a pesquisa foi realizada 

 

 A empresa escolhida para a aplicação da pesquisa é a OI Telemar. Esta 

empresa é pioneira na prestação de serviços convergentes no país do ramo de 

telecomunicações, oferecendo transmissão de voz local e de longa distância, 

telefonia móvel, banda larga e TV por assinatura. Está presente em todo o território 

nacional e, em setembro de 2012, possuía 73,3 milhões de Unidades Geradoras de 

Receitas (UGRs). Deste total, 45,6 milhões estavam no segmento Móvel Pessoal, 

18,2 milhões no segmento Residencial, 8,8 milhões no segmento 

Empresarial/Corporativo e 726 mil nos Telefones de Utilidade Pública 

(TUP).Disponível em < www.oi.com.br>  

  

http://www.oi.com.br/
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 O início dos serviços da organização aqui no Ceará se deu com 90% dos 

seus serviços terceirizados, através do atendimento ao cliente pelo telemarketing e 

lojas. Por perceber que o serviço terceirizado estava prejudicando a imagem da 

empresa no mercado, causando a perda de muitos clientes, o presidente resolveu 

implantar uma estratégia para mudar esse quadro e implantou uma filial no estado. 

Com isso, aos poucos a empresa está controlando melhor o serviço que oferece, 

valorizando e treinando seus profissionais e, por consequência, melhorando a 

qualidade do serviço. 

 

 

4.3   Resultado da pesquisa 

 Os resultados da análise da pesquisa serão apresentados a seguir, através 

de um sistema de notas, obtidas por um questionário e, por fim, com gráficos que 

mostram a comparação da satisfação dos clientes em relação aos serviços próprios 

e aos terceirizados. 

 

4.3.1 Respostas obtidas na loja terceirizada: 

 

Tabela 2 – Abordagem do colaborador 

Abordagem do colaborador Quantidade de pessoas 

A) Excelente 5 

B) Ótima 8 

C) Boa 16 

D) Ruim 4 

 Fonte: Pesquisa direta  

 Base: 33 respondentes 

   PONTUAÇÃO: 5x10 + 8x7,5 + 16x5 + 4x2,5 = 200 

 

 De acordo com a tabela 2, 15% dos clientes entrevistados classificaram a 

abordagem do funcionário como excelente, 24% como ótima, 49% como boa, e 12% 

como ruim. 
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     Tabela 3 - Competência 

Competência Quantidade de pessoas 

A) Muito competente 4 

B) Competente 15 

C) Razoavelmente 

competente 

10 

D) Não competente 4 

 Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes 

 PONTUAÇÃO: 4x10 + 15x7,5 + 10x5 + 4x2,5 = 212,5 

 De acordo com a tabela 3, 15% dos clientes que foram abordados afirmaram 

que os colaboradores eram muito competentes para atender as suas necessidades, 

46% acharam que os colaboradores eram competentes, 30% razoavelmente 

competentes e 15% achou que não eram competentes. 

 

 

    Tabela 4 - Presteza 

Presteza Quantidade de pessoas 

A) Muito prestativo 7 

B) Prestativo 19 

C) Pouco prestativo 5 

D) Nada Prestativo 2 

             Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes 

 

               PONTUAÇÃO: 7x10 + 19x7,5 + 5x5 + 2x2,5 = 242,5 

 

 De acordo com a tabela 4, dos 33 clientes que foram questionados, 21% 

achou que o colaborador que os atendeu foi muito prestativo, 58% achou que o 

colaborador foi prestativo, 15% achou que foi pouco prestativo e 6% achou que foi 

nada prestativo. 
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            Tabela 5 – Recomendação do atendimento 

Recomendação do atendimento Quantidade de pessoas 

A) Sim 27 

B) NÃO 6 

 Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes  

 PONTUAÇÃO: 27x10 + 6x5 = 300 

 

 Os clientes também foram questionados se recomendariam ou não aquele 

serviço que receberam e, de acordo com a tabela 5, 81,9% recomendaria e 18,1% 

não recomendaria. 

  

         Tabela 6 – Satisfação com o atendimento 

Satisfação com o atendimento Quantidade de pessoas 

A) Muito Satisfeito 4 

B) Satisfeito 21 

C) Pouco satisfeito 3 

D) Insatisfeito 5 

 Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes 

         PONTUAÇÃO: 4x10 + 21x7,5 + 3x5 + 5x5 = 225 

 

 Na tabela 6, vê-se que 12% dos respondentes ficaram muito satisfeitos com o 

atendimento, 64% ficaram satisfeitos, 9% ficaram pouco satisfeitos e 15% ficaram 

insatisfeitos. 

 

4.3.2 Respostas obtidas na loja própria: 

 

          Tabela 7 – Abordagem do colaborador 
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Abordagem do colaborador Quantidade de pessoas 

A) Excelente 8 

B) Ótima 16 

C) Boa 9 

D) Ruim 0 

 Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes  

       PONTUAÇÃO: 8x10 + 16x7,5 + 9x5 + 0x2,5 = 245 

 Aplicou-se o mesmo questionário para a mesma quantidade de clientes na 

loja própria. De acordo com a tabela 7, 24% dos respondentes classificaram a 

abordagem do colaborador como excelente, 49% classificaram como ótima, 27% 

classificaram como boa e ninguém classificou como ruim. 

  

      Tabela 8 - Competência 

Competência Quantidade de pessoas 

A) Muito competente 11 

B) Competente 20 

C) Razoavelmente 

competente 

2 

D) Não competente 0 

 Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes 

       PONTUAÇÃO: 11x10 + 20x7,5 + 2x5 + 0x2,5 = 270 

 

 Com relação à competência dos funcionários, de acordo com a tabela 8, 33% 

dos clientes questionados classificaram os funcionários como muito competentes, 

61% dos clientes classificaram os funcionários como competentes e 6% como 

razoavelmente competentes. Nenhum dos respondentes julgou como não 

competentes os colaboradores. 

          Tabela 9 - Presteza 
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Presteza Quantidade de pessoas 

A) Muito prestativo 15 

B) Prestativo 17 

C) Pouco prestativo 1 

D) Nada Prestativo 0 

 Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes 

        PONTUAÇÃO: 15x10 + 17x7,5 + 1x5 + 0x2,5 = 282,5 

 No quesito presteza, 45% dos clientes que foram entrevistados classificaram 

os colaboradores como muito prestativos, 52% classificaram como prestativo e 3% 

como pouco prestativo. Não houve nenhum cliente que achasse o atendimento nada 

prestativo. 

 

       Tabela 10 – Recomendação do atendimento 

Recomendação do atendimento Quantidade de pessoas 

A) Sim 32 

B) NÃO 1 

 Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes 

      PONTUAÇÃO: 32x10 + 1x5 = 325 

 Em relação à recomendação do atendimento, 97% dos respondentes 

recomendariam o atendimento e 3% não recomendariam, de acordo com a tabela 

10. 

 

      Tabela 11 – Satisfação com o atendimento 

Satisfação com o atendimento Quantidade de pessoas 

A) Muito Satisfeito 11 

B) Satisfeito 21 

C) Pouco satisfeito 1 

D) Insatisfeito 0 
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 Fonte: Pesquisa direta 

 Base: 33 respondentes 

         PONTUAÇÃO: 11x10 + 21x7,5 + 1x5 + 0x5 = 225 

 

 A partir dos dados da tabela 11, nota-se que 33% das pessoas que foram 

entrevistadas ficaram muito satisfeitas com o atendimento, 64% ficaram satisfeitas e 

3% ficaram pouco satisfeitas. Nenhum dos clientes ficou insatisfeito com o 

atendimento. 

4.3.3 Comparativo do resultado entre a loja própria e a loja terceirizada 

 

 Utilizando-se os dados obtidos na pesquisa de campo, fez-se uma 

comparação dos resultados da loja própria e da loja terceirizada, que será 

apresentada através dos gráficos a seguir, de acordo com cada item questionado 

aos clientes. 

 

Gráfico 2 – Simpatia da abordagem do serviço próprio e terceirizadà 
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Fonte: Pesquisa direta, 2013 

 

 A pontuação obtida através da pesquisa na loja terceirizada, a partir do 

cálculo explicado anteriormente, foi de 200, já na loja própria a nota referente a 

simpatia da abordagem do colaborador com o cliente foi de 245, logo, nota-se que 

há uma melhor qualidade dessa abordagem na loja própria. 

 

Gráfico 3 – Competência do funcionário do serviço próprio e terceirizado 
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Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 Em relação à competência do colaborador para satisfazer a necessidade do 

cliente, percebe-se pelo gráfico uma diferença entre os dois serviços. Pela opinião 

do cliente, os colaboradores da loja própria são mais competentes que os da 

terceirizada. A pontuação do serviço terceirizado foi 212,5, já a do próprio foi 270. 

 

Gráfico 4 - Presteza do funcionário do serviço próprio e terceirizado 
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Fonte: Pesquisa direta, 2013. 

 

 No quesito presteza, há também uma vantagem na loja própria em relação à 

terceirizada. Pelo gráfico, pode-se perceber que a pontuação obtida nesse item na 

loja própria foi de 282,5, enquanto na terceirizada foi de 242,5. 

        

   Gráfico 5 - Recomendação do serviço próprio e do terceirizado 
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 Fonte: Pesquisa direta, 2013 

 

 Questionou-se aos clientes se recomendariam o serviço que tinham                

recebido. Na loja própria o serviço foi melhor recomendado, de acordo com o gráfico 

5. 

 

Gráfico 6 - Satisfação do cliente com o serviço próprio e o terceirizado  
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Fonte: Pesquisa direta, 2013 

  

Por fim, pesquisou-se a respeito da satisfação em geral do cliente com o 

atendimento e obteve-se, também, uma resposta vantajosa para a loja própria em 

relação à terceirizada. A pontuação obtida nesta foi de 225, já naquela foi de 272,5. 

 

4.4 Conclusão do estudo de caso 
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 Ao serem analisadas as respostas diretas dos clientes e as condições de 

trabalho dos colaboradores, foi observado um melhor acolhimento do presente 

trabalho na loja própria, até mesmo pela preocupação da supervisão em ver os 

resultados para poder melhorar o que estivesse desqualificando o serviço de uma 

maneira geral.  

 Diante de tudo que foi visto e com o resultado da pesquisa apresentado, 

percebe-se a diferença entre o serviço oferecido na empresa própria e na 

terceirizada e muito pequena. Em todos os quesitos como simpatia, presteza, 

competência e satisfação no atendimento a satisfação do cliente foi praticamente a 

mesma, tudo isso devido a padronização dos serviços.  

 Por esses motivos, uma empresa que for implantar a terceirização deve 

adotar cautelas, montar uma ótima estratégia de implantação e escolher uma boa 

empresa de prestação de serviço, que dê boas condições de trabalho para os 

colaboradores. Esses cuidados devem ser tomados, pois essa técnica da 

administração traz muitas vantagens à empresa, como corte de custos, mas pode 

ser uma “armadilha” para levar a organização ao fracasso, porque profissionais 

insatisfeitos trabalham insatisfeitos e não trazem bons resultados, impactando 

diretamente na receita da empresa. 
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5. Considerações finais 

 

 Atualmente, o mercado está cada vez mais globalizado, o que acarreta uma 

reestruturação produtiva. Por esse motivo, há uma exigência cada vez maior de 

profissionais qualificados e multifuncionais. 

 Nesse contexto de mudanças no processo produtivo das organizações, visa-

se o aumento da competitividade. Estratégias de gestão passam a ser 

implementadas com maior frequência nas mais diversas partes do mundo e setores 

da economia, como a terceirização, a fim de melhor aproveitar os recursos 

financeiros e humanos. 

Ao longo do estudo que foi realizado neste trabalho a respeito da prestação 

de serviço terceirizado, percebeu-se que a terceirização pode trazer muitas 

vantagens à organização, tornando-a mais enxuta em seus gastos e deixando os 

principais esforços para gestão das atividades da empresa, o que contribui para a 

sua sobrevivência em ambientes de alta competitividade. Conforme Giosa (1993), a 

empresa que terceiriza, maximiza seus esforços na gestão e minimiza na execução.  

Além das vantagens supracitadas, conforme observado nos resultados da 

pesquisa de campo feita com clientes de uma empresa de telecomunicações, 

concluiu-se que a terceirização do serviço não traz impactos negativos no nível de 

satisfação do cliente. A diferença da satisfação do cliente entre as lojas foi apenas 

de 15%, um número pequeno em relação aos que foram abordados.  
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Isso é bom para a organização, pois a satisfação do cliente deve ser uma das 

maiores preocupações da gestão organizacional. Um cliente satisfeito fideliza-se à 

organização e recomenda o serviço para os conhecidos, o que torna a imagem da 

empresa no mercado bem reconhecida. Já um cliente insatisfeito não volta para 

adquirir aquele serviço novamente e aconselha os amigos a não adquirí-lo também, 

denegrindo a imagem da empresa no mercado e encaminhando a clientela para os 

concorrentes. Por consequência, ocorre a redução das receitas, a perda de fatia de 

mercado e, a depender da situação, a falência da empresa. 

A satisfação do cliente é o “carro chefe” de qualquer negócio, pois representa 

o feedback de tudo que foi realizado desde a estratégia, no topo da organização, até 

a entrega do serviço ao cliente, que é o final de todo o trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS. 

 ALVES, Fabio da Silva. Análise do impacto da terceirização nos serviços de 

impressão: Estudo de caso no Banco Beta e suas unidades de negócio da zona 

leste da cidade de São Paulo. São Paulo 2009. 

APARECIDA, Sueli; CAROLINA, Maria. Qualidade na prestação de serviços: Uma 

avaliação com clientes internos.  São Paulo, 2002 

BARROS, Pedro. Cenário de serviços: a importância das evidências físicas para 

a percepção da qualidade do serviço. Fortaleza, 2011 

CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 2. ed. rev. Atual. e amp. Niterói: 

Ímpetus. 2008 

CERUTTI, Aldo, MARINO Amauri, NONATO, Carlos Bento, RIBEIRO, Juliana. 

Terceirização de mão-de-obra. Disponível em  

CORRÊA, Henrique L; CORRÊA, Carlos A. Administração de produção e 

operações: manufatura e serviços: uma abordagem estratégica. 2 ed. São Paulo: 

Atlas, 2008. 

CORRÊA, Henrique L ,1995. Disponível em < www.correa.com.br > acesso dia 

20/05/2013 

DUARTE, Danilo. Terceirização de serviços: o caso da caixa econômica federal 

do Ceará.  Fortaleza, 2002 

FARIAS Angélica  Terceirização. Disponível em 

<http://pt.scribd.com/doc/3380478/trabalho-tercerizacao>  acesso dia  07/06/2013. 

http://www.correa.com.br/
http://pt.scribd.com/doc/3380478/trabalho-tercerizacao


57 
 

GERALDO, Rogério A terceirização no Brasil e a Súmula 331 do TST Disponível 

< http://jus.com.br/revista/texto/20331 >-Acesso dia  10/06/2013. 

GIOSA, Lívio Antônio. Terceirização: uma abordagem estratégica. 2 ed., São 

Paulo: Pioneira, 1993. 

GRÕNOOS, Christian. Marketing: gerenciamento e serviços p.64-79 Editora 

Campus, 1995. 

IBGE, disponível em < (http://www.ibge.net/brasil_em_sítese/default.htm)>  

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, 

implementação e controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998.  

LUÍZA, Maria. Estratégia de operações de serviço: Uma análise dos critérios 

competitivos priorizados pelos clientes de uma empresa prestadora de 

serviços de contact center. 2012 

MARCONI, M.A; LAKARTOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica. 6 ed. 

São Paulo: ATLAS 2005. 

PAGNANCELLI, Denize. Terceirização e parceria: estratégias para o sucesso 

empresarial. Rio de Janeiro: Ed. D Pagnancelli, 1993.  

PARAZURAMAN, A.; ZEITHAML, Valeri A.; BERRY, Leonard L. A conceptual model 

of service quality and its implications for future research. Jornal of Marketing, v. 49, 

p.41-50, outono 1985. 

QUEIROZ, Carlos Alberto Ramos Soares. Manual de Terceirização: como 

encontrar os caminhos para a competitividade, com flexibilidade empresarial e 

atendimento do mercado, ganhando da concorrência e satisfazendo os 

anseios e interesses dos consumidores. São Paulo: STS Publicações e Serviços 

Ltda, 1998. 

SETESCA. Jornal Computerword, da redação (Espanha). Disponível em       

<http://computerworld.uol.com.br > acesso dia 25/05/2013  

http://jus.com.br/revista/texto/20331
http://www.ibge.net/brasil_em_sítese/default.htm
http://computerworld.uol.com.br/


58 
 

TEIXEIRA, J. F. Orientações gerais para terceirização de serviços em 

informática. Disponível <http://www.informal.com.br/artigos/art018.htm>. Acesso dia 

05/06/2013. 

ZEITHAML, Valerie A; BITNER, Mary Jo; GREMLER, Dwayne D Marketing de 

servisse:  a empresa com foco no cliente. 5 ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

 

 

 

APÊNDICE - QUESTIONÁRIO 

Olá! Meu nome é Ana Carla, estou cursando Administração de Empresas na UFC e 

estou fazendo uma pesquisa para meu trabalho de conclusão de curso. Esta se 

refere ao impacto que a terceirização dos serviços da empresa OI TELEMAR está 

causando na qualidade do serviço e, por consequência, na satisfação do cliente.  

Você pode me ajudar respondendo algumas perguntas? 

 

1. Ao entrar na loja, como você classifica a abordagem do funcionário com 

você? 

a) Excelente 

b) Ótima 

c) Boa 

d) Ruim 

 

2. Em relação à competência para satisfazer a sua necessidade, o 

funcionário: 

a) Foi muito competente 

b) Foi competente 

c) Foi razoavelmente competente 

d) Não foi competente 

 

3. Com relação ao atendimento, quão prestativo foi o funcionário? 

a) Muito prestativo 
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b) Prestativo 

c) Pouco prestativo 

d) Nada prestativo 

 

4. Você recomendaria a um amigo vir à loja OI para solucionar algum 

problema? 

a) SIM 

b) Não 

 

Em caso negativo, aponte uma razão para sua resposta: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

5. De uma forma geral, quão satisfeito ou insatisfeito você ficou com o 

atendimento dos colaboradores dessa empresa? 

a) Muito satisfeito 

b) Satisfeito 

c) Pouco satisfeito 

d) Insatisfeito 

 

6. Se a qualidade do serviço prestado não atendeu sua expectativa, 

apresente uma sugestão para a melhoria desse serviço: 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

.......................................................................................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
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