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Apresentação

Este trabalho é uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, realizada

no etor de serviços, acerca do tema o clima para o serviço.

A dissertação, composta da elaboração de uma revisão de literatura e da

realização de uma pesquisa de campo, contribui para a estruturação do

conhecimento sobre as condições necessárias para estabelecer-se um clima

propício à prestação de serviços por uma organização.

o estudo é um diagnóstico que, por meio de um estudo de caso realizado em

uma empresa brasileira, enfoca a percepção da linha de frente de uma

organização de serviços sobre aspectos constituintes do clima para o serviço,

apontando aqueles aspectos mais valorizados pela linha de frente como

fatores que afetam a sua satisfação no trabalho.

o estudo identifica desvios de percepção por meio da contraposição da visão

da linha de frente com a visão da supervisão, o que pode ser útil para as

organizações, pois sinaliza pontos passíveis de melhoria, no que tange o

atendimento das necessidades de seus funcionários da linha de frente.

o estudo identifica os aspectos do clima para o serviço percebidos de forma

positiva pela linha de frente e aqueles percebidos de forma negativa.

o estudo propõe uma composição dos aspectos constituintes do clima para o

serviço a partir dos resultados da pesquisa.
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Abstract

This is an exploratory qualitative research, carried out in lhe service area,

about the service climate theme.

The dissertation which consists of a bibliographical review and a field

research, contributes to the framework of the understanding about the

necessary conditions to establish a propitious climate to the offer of

services by an organization.

The dissertation is a diagnosis that, through a case study carried out in a

brazilian company, focuses the frontline's perception about service

climate aspects, showing the most important ones which, according to the

frontline's opinion, affect their job satisfaction.

The dissertation identifies perception deviations by companng the

frontline's perspective to the supervision's perspective. This dissertation can

be useful for service organizations because it signalizes improvement

opportunities concerning lhe fulfillment of the frontline employee' s needs.

The study identifies the aspects of the service climate taken as positive

factors and those taken as negative factors by the frontline employees.

The study proposes a composition of the service climate aspects produced

from the research results.
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1. o PROBLEMA

1.1. INTRODUÇÃO

A motivação para esse trabalho surgiu do interesse e da curiosidade da pesquisadora

sobre as atividades de serviço. Os serviços estão incorporados à vida das pessoas de

maneira intensa. Todos os dias, em diversas circun tâncias, as pessoas se vêem em

situações nas quais estão consumindo algum tipo de serviço, desde o mai simples que

se possa pensar até transações elaboradas que se prolongam por um extenso período. A

procura por alternativas de um serviço, ou a solicitação de um serviço, ou a reclamação

sobre ele, ou ainda o questionamento sobre a própria satisfação com os serviços

consumidos constituem ações habituais presentes no cotidiano das pessoas.

Na consideração de várias abordagens relacionadas à gestão de serviços que precedeu a

determinação do objeto de estudo, foi constatado pela pesquisadora que aspectos como a

análise das diferenças entre indústrias de bens e de serviços, assunto cuja compreensão é

fundamental, já tinha sido bastante explorado. O mesmo acontecia com a abordagem das

características particulares dos serviços. O tema classificação de serviços, embora

bastante trabalhado, parece ainda se prestar a muitas investigações. Outros temas

fundamentais para a gestão de serviços foram surgindo ao longo das primeiras buscas,

contudo o interesse primordial da pesquisadora foi amadurecendo e se estruturando. Tal

interesse repousa especialmente sobre o elemento interação, fortemente presente em

grande parte das atividades de serviços.

o estudo da interação, ou contato, na prestação do serviço, possibilita dois principais

caminhos para investigação que são justamente as duas partes envolvidas no contato - os

consumidores e os funcionários que interagem com os consumidores. Os consumidores,

sejam suas expectativas, ou satisfação, ou ainda, a percepção sobre a qualidade de

produtos e serviços consumidos, constituem assunto sobre o qual inúmeras pesquisas

foram realizadas, e não correspondia ao maior interesse da pesquisadora.



Definia-se que o foco da pesquisa seria a linha de frente. A relutância inicial em se

decidir por esse objeto de estudo se deveu ao fato de que se trata de um assunto pouco

explorado na literatura de serviços se comparado a outros temas. Se por um lado este

fato torna o trabalho desafiador, por outro lado torna difícil a identificação de um ponto

de partida para a pesquisa.

A decisão por esse foco é suportada por SchJesinger e Heskett (1991, p.77) que

descrevem a lógica da importância da linha de frente lembrando que uma vez que as

organizações que buscam a excelência de seus serviços colocaram os consumidores em

primeiro lugar, o passo seguinte deveria ser identificar como e onde os consumidores

interagem com a organização. Esse raciocínio conduz a perceber os funcionários da

linha de frente como as pessoas que criam valor para os consumidores diante dos

próprios consumidores. Baseado nisso, as organizações precisam, como um passo

inicial, apoiar os esforços dos funcionários da linha de frente para maximizar o valor

criado por eles. Para isso, é fundamental que exista urna preocupação efetiva com a

satisfação dos funcionários da linha de frente.

Centralizar o estudo na linha de frente é coerente com a percepção da pesquisadora

sobre o papel fundamental desempenhado pela linha de frente no processo global do

serviço, e em especial na entrega do serviço. A melhor compreensão desse papel mostra-

-se também instigante, pois a intuição diz que a posição ocupada pela linha de frente - a

interface da organização - é ao mesmo tempo difícil, por estar sujeita a demandas e

cobranças de dois grupos diferentes, a organização e os consumidores, e de enorme

responsabilidade, por exercer significativa influência na percepção do consumidor sobre

a qualidade do serviço. As percepções da pesquisadora são confrrmadas por pesquisas

anteriores, conforme será exposto ao longo desse trabalho.

Com base nas percepções descritas, a conjunção dos fatores dificuldade, complexidade e

responsabilidade do papel da linha de frente conduziu a pesquisadora para a indagação

sobre os elementos organizacionais que facilitariam a atuação da linha de frente. Em
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outras palavras, os elementos cuja existência auxiliaria a entrega do serviço pela linha de

frente, e cuja ausência dificultaria a realização satisfatória dessa tarefa. Estruturou-se,

assim, a opção pela investigação do clima para o serviço, que representa o mapeamento

das percepções da linha de frente sobre os elementos que integram o cenário no qual o

processo do serviço se desenrola e a linha de frente desempenha seu papel de entregar o

serviço ao consumidor.

climaclima

clima

c! 1111 G dm/
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~I,ma

neces~ LINHA DE FRENTE

....................._...... ~ :: ::: :.:.: ::::::: ~:.:.:::::..:.::..:·:l<::::::::::·::: :··..·:::·:· ::::::: ::: .. .i7~o-";~ i

s~;~;~::1··················~;·~I%~f::;i~~~···················'----.~_~~_~_;~_~_~_-'
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'., ,........................•••........ ,,, ..........•.••...........................................••.....................................••...................................................

,.················1
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Figura): Proposta da pesquisa.
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É importante que as neces idades dos funcionários da interface estejam sendo atendidas

para facilitar a entrega de um serviço de qualidade aos consumidores. Contudo, o serviço

de qualidade se vincula aos recursos facilitadores existentes somente se estes realmente

facilitarem o trabalho dos funcionários aos olhos dos funcionários (SCHNEIDER, 1993,

p.43). Seria interessante que a linha de frente participasse de alguma forma dos

processos de identificação e desenvolvimento dos recursos facilitadores. O primeiro

passo nesse caminho é conhecer as percepções desses funcionários sobre as condições

disponíveis para a realização de seu trabalho, ou seja, conhecer a percepção deles sobre

até que ponto suas necessidades estão sendo atendidas. Isso significa saber em que

medida os aspectos do clima para o serviço, ou seja, as condições existentes na

organização, são percebidos pela linha de frente como facilitadores do seu trabalho.

Deve estar claro que a avaliação do clima para o serviço pela perspectiva da linha de

frente pode ser revelador para as organizações de serviços, pois o clima, segundo Cada

(1997, p.99) reflete uma tendência que indica em que grau as necessidades dos

funcionários estão sendo efetivamente atendidas, sendo esse aspecto - o clima, um

indicador da eficácia organizacional. Assim, a manutenção do clima em urna

organização de serviços reflete positivamente na satisfação da linha de frente com o

trabalho, o que é fundamental, em última análise, para a prestação de serviços de

qualidade.

O presente estudo trabalha com percepções. Partindo do pressuposto de que a visão das

pessoas, e por conseqüência suas ações, são delineadas por suas percepções acerca do

ambiente no qual se inserem, da mesma forma, a satisfação, a atitude e o desempenho do

funcionário da linha de frente devem ser delineados por suas percepções sobre o

ambiente de trabalho do qual faz parte. Assim, o conhecimento e a compreensão dessas

percepções e a identificação de distorções indesejáveis tornam-se fundamentais para

propiciar a satisfação das pessoas que fazem parte de uma organização, afetando

positivamente seu desempenho e aprimorando o processo de produção do serviço.
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Baseado russo, a autora deste trabalho acredita que a investigação que busque a

compreensão da perspectiva do funcionário da linha de frente de organizações de

serviços é fundamental para o desenvolvimento de futuras pesquisas na área de gestão de

serviços, e é fator crítico para a melhoria dos processos de serviços que conduza, em

última análise, ao eficaz gerenciamento da satisfação do consumidor.

Bítner (1994, p.52) afirma que para que se possa compreender profundamente a

dinâmica da entrega do serviço seria preciso pesquisar paralelamente a percepção dos

fornecedores e dos consumidores do serviço. Suas pesquisas mostraram que as

percepções dos consumidores de serviços eram diferentes das percepções dos

prestadores dos serviços. O mesmo se aplica à análise interna da organização de serviço,

ou seja, a fim de se obter uma compreensão profunda do processo de produção do

serviço seria preciso considerar a percepção dos diversos grupos envolvidos.

Com base no que foi exposto, foi decidido contrabalançar a percepção da linha de frente

com a visão dos supervisores desses funcionários. Conforme será discutido ao longo

deste trabalho, os supervisores da linha de frente ocupam urna posição de intermediários

e interlocutores e, atuam, ou deveriam atuar, como facilitadores da linha de frente.

Espera-se que as diferenças de percepção entre esses dois grupos - linha de frente e

supervisão - sinalizem aos supervisores e à organização aspectos deficientes que podem

estar prejudicando a entrega do serviço por minarem a satisfação dos "entregadores' do

serviço e, em conseqüência, seu desempenho. Assim, espera-se que possíveis pontos de

melhoria do processo através do estabelecimento de um diálogo que vise diminuir as

discrepâncias de visão entre as percepções das duas posições possam ser sinalizados. O

conhecimento de que a percepção da linha de frente sobre o clima para o serviço é

diferente do que a gerência acredita ser pode auxiliar na priorização dos aspectos que

precisam ser trabalhados para responder às necessidades da linha de frente e promover a

melhoria dos serviços.
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Heskett et alo (1994, p.166-168) sugeriram relações, constituintes do que eles

denominaram a cadeia de lucro dos serviços, as qUaIS incluíam a relação entre a

satisfação do funcionário e sua produtividade e .lealdade. Outros autores testaram essa

relação intuitiva que relaciona a satisfação ao desempenho (LOVEMAN, 1998, p.23-28;

SCHLESINGER, 1991, p.143-146).

Durante a entrega de um serviço, as expectativas e cobranças em relação ao desempenho

da linha de frente são altas. A principal razão disso é o fato de os consumidores estarem

mais conscientes e exigentes em relação aos serviços que consomem. Cabe a ela, linha

de frente, interagir com esse consumidor exigente, interferindo positivamente na

percepção que ele formará a respeito do serviço, fmalizando, assim, todo um processo

que se desenvolveu desde a concepção de determinado serviço. Contudo, parece existir,

ainda, resistência em valorizar a linba de frente por esse papel que lhe é conferido.

Muitas vezes, o que se percebe do ponto de vista de uma consumidora é um grande

despreparo desses funcionários que entregam o serviço, resultando freqüentemente na

insatisfação e aborrecimento de nós, consumidores. A responsabilidade por essas

situações problemáticas não deve recair integralmente sobre a linha de frente, pois esta

integra um processo maior.

É preciso ressaltar que a gestão de serviços é tema amplo e complexo, sobre o qual há

muito a ser pesquisado. De forma alguma o presente trabalho pretende apresentar a linha

de frente como fator suficiente para a excelência dos serviços prestados por uma

organização, mesmo porque os elementos do serviço são fortemente integrados, fato este

que torna difícil isolar completamente qualquer um deles. No entanto, esse estudo

defende que é fundamental um olhar mais atento para a questão da linha de frente. Olhar

esse que considere suas necessidades, expectativas, percepções e satisfação no trabalho,

pois a linha de frente se constitui em um fator chave das organizações de serviços, fator

cuja importância não pode mais ser questionada e cuja gestão precisa ser repensada.
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1.2. OBJETIVO DO ESTUDO

o objetivo geral desse trabalho é contribuir para o desenvolvimento de um referencial

que sirva ao diagnóstico do clima para o serviço a partir da elaboração de uma revisão

teórica sobre o assunto e enfocando a perspectiva de linha de frente de uma organização

de serviços. Com o intuito de atingir esse objetivo, essa perspectiva será contraposta à

visão da supervisão da organização, visando identificar eventuais desvios de percepção e

o efeito de tais desvios na satisfação da linha de frente no trabalho.

1.3. QUESTÕES DA PESQUISA

o presente trabalho pretende, para o caso estudado, buscar respostas para as seguintes

questões:

a. Como a linha de frente percebe os aspectos do clima para o serviço existentes na

organização?

b. Quais são os aspectos do clima para o serviço percebidos de maneira positiva, ou

seja, como facilitadores, pela linha de frente? Quais são os aspectos percebidos de

maneira negativa?

c. Como a supervisão percebe os aspectos do clima para o serviço existentes na

organização?

d. Há desvios de percepção entre a linha de frente e a supervisão no que tange o clima

para o serviço existente na organização?

e. Como a satisfação da linha de frente é afetada pelos eventuais desvios de percepção

existentes?
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1.4. RELEV ÂNCIA DO ESTUDO

A relevância do presente estudo reside, antes de tudo, 110 fato de ser mais uma pesquisa

realizada sobre o tema serviços, área de estudo que carece de maior volume de pesquisas

para promover o desenvolvimento contínuo de práticas que aprimorem sua gestão, uma

vez constatado que os serviços representam uma força marcante nas sociedades. Além

disso, há ainda lacunas na literatura de serviços que ainda não foram desenvolvidas,

assim como há soluções a serem encontradas pelas organizações de serviços para que

estas busquem a excelência de suas operações.

A focalização do estudo na linha de frente inclui sua percepção na lógica da qualidade

do serviço prestado destacando sua importância estratégica em uma organização de

serviços, o que pode contribuir para conferir-lhe um status mais condizente com seu

papel, visto que a observação da realidade evidencia que a linha de frente é, em geral,

pouco valorizada pelas organizações. Mesmo sendo sempre mencionada na literatura

como o ponto de interação com o consumidor e a personificação da organização diante

dele, há pouco aprofundamento sobre os aspectos que envolvem o papel da linha de

frente. O presente estudo, por ser centrado na linha de frente, pode trazer revelações que

explicitem sua importância no processo do serviço e sinalizar para práticas de gestão

coerentes com a sua relevância e complexidade.

A abordagem especificamente do clima para o serviço se constitui em outro ponto

relevante. Não há como avaliar isoladamente o desempenho da linha de frente sem

inseri-la no clima para o serviço existente em uma organização. A importância da

criação de condições para que possa emergir um clima propício que se reflita na

satisfação da linha de frente será explorada neste estudo.

Deve ser destacado o fato de que a literatura em gestão de serviços é, em sua maior

parte, recente e poucos trabalhos na literatura consultada propunham a estruturação da
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questão do clima para o serviço, seja através da consideração da percepção da linha de

fTente ou da identificação de desvios de percepção.

Contrapor as visões dos grupos envolvidos no processo do serviço é relevante, pois pode

contribuir para identificar os desvios de percepção que, eventualmente, se transformam

em distorções afetando a satisfação da linha de frente e a entrega do serviço. Assim,

enfocar a identificação de desvios de percepção pode antecipar a ocorrência de

disfunçõe e problemas contribuindo para a construção e manutenção do clima para o

serviço.

1.5. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO

o estudo pretende investigar aspectos do clima para o serviço em organizações de

serviços pela perspectiva da linha de frente. Essa perspectiva será contrabalançada pela

perspectiva dos supervisores da linha de frente na tentativa de identificar desvios de

percepção que possam afetar a satisfação da linha de frente. Apesar da contribuição que

os outros grupos envolvidos no processo de produção do serviço trariam à compreensão

do clima para o serviço, sua perspectiva não será considerada no presente trabalho.

Deve-se ressaltar que a prestação de serviços de qualidade não é resultado somente do

desempenho da linha de frente e da existência de condições facilitadoras; contudo, os

outros aspectos determinantes da qualidade dos serviços não serão abordados neste

estudo.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. INTRODUÇÃO

A revisão de literatura que será apresentada nas seções seguintes teve como objetivo

principal abordar os mais relevantes aspectos relacionados às atividades de serviços,

com o intuito de traçar um caminho até o desenvolvimento do objeto central deste

estudo - justificando desse modo sua importância e pontuando sua relação com a

literatura de serviços.

2.2. ,Os SERVIÇOS

2.2.1. IMPORTÂNCIA E ABRANGÊNCIA

A importância dos serviços pode ser avaliada pela participação desse setor na economia

e pela observação das transformações que vêm ocorrendo no ambiente sócio-econômico.

Considerando a visão tradicional da economia composta de três setores - indústria,

agropecuária e serviços, o setor de serviços detém 43,1% da população ocupada e

cresceu 2,2% de 1997 para 1998 e 2,5% de 1998 para 1999. A distribuição do pm de

1999 mostra a representatividade do setor de serviços na economia brasileira I, conforme

pode ser visto na Figura 2:

J Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - illGE.
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rEI indústria

• agropecuária

o serviços

Distribuição do PIB -1999

59,71%

Figura 2: Distribuição do PIB' - 1999. (Fonte: IBGE)

Produtos e serviços puros são casos extremos, pois ambos comportam tanto atividades

que acontecem na interface entre a empresa e o consumidor como atividades que

ocorrem longe dos olhos do consumidor e com as quais ele não tem contato. Através da

análise da parcela de contato que acontece entre a organização e o consumidor é possível

compreender a abrangência das atividades de serviço. Por esse caminho se determina se

a essência da atividade em questão se concentra na prestação de um serviço ou na

produção de um bem (TÉBOUL, 1999, p.21-22).

A abordagem de Téboul (1999, p.24-25) se baseia na identificação do componente

serviço nas diversas atividades da economia, conforme ilustrado na Figura 3.

No caso dos bens relativamente puros, a parte interativa de serviço se limita a vendas e

marketing, constituindo simples transações. A categoria caracterizada por bens com

forte intensidade de serviço se refere aos bens de consumo duráveis. Nesse caso, o

componente serviço é importante para o desenvolvimento da relação com os clientes

através dos serviços pós-venda. Nas atividades situadas abaixo da linha pontilhada na

Figura 2, o componente serviço é essencial e corresponde a maior parcela do produto.
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ASPECTO PRODUÇÃO

bastidores

AGRICULTURA

INDÚSTRIA

t

SERViÇOS D

ASPECTO SERViÇO

interface

D Bens relativamente puros

Bens com forte intensidade de serviços

Serviços com forte teor de ben ou

informações

Serviços

puros

relati vamente

Figura 3: Importância do componente serviço nos setores da economia.
Fonte: Téboul, 1. A Era dos Serviços. Rio de Janeiro: Qualityrnark editora, 1999, p.25.

No que diz respeito às mudanças que estão ocorrendo nas sociedades, o forte

crescimento da urbanização merece ser destacado, pois traz consigo a necessidade de

uma enorme quantidade de serviços, antes inexistente. Além disso, os movimentos por

urna melhor qualidade de vida, aliados ao desejo por mais tempo de lazer são fatores que

levam ao aumento da demanda por serviços. O avanço tecnológico tem significativo

impacto na oferta de serviços, pois ao mesmo tempo em que aprimora serviços

existentes, cria novos serviços para os consumidores (GlANESI e CORRÊA, 1999,

p.J7-18). Em resposta ao crescimento da demanda, observa-se a multiplicação de

empresas que oferecem todo tipo de serviços ao consumidor que cada vez mais tem se

mostrado consciente e exigente em relação aos serviços que consome, obrigando as
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empresas a buscarem formas de melhorar a qualidade dos seus serviços para consolidar

sua posição no mercado.

A presença dos serviços na indústria também tem papel importante corno um diferencial

da oferta colocada no mercado, pois as organizações eliminam cada vez mais

rapidamente a defasagem tecnológica entre si, e o meio de obter vantagem competitiva

passa a ser o desenvolvimento da dimensão serviço na oferta ou a associação de novos

serviços à oferta (TÉBOUL, 1999, p.lS).

Os serviços corno centros de lucro representam um tipo de serviço na manufatura cuja

origem são os serviços suplementares que ganharam vida própria e se tornaram sólidos

negócios nas organizações nas quais existem (LOVELOCK e WRIGHT, 1999, p.13),

corno por exemplo, a instalação e a manutenção de equipamentos e o treinamento

oferecido aos clientes.

2.2.2. CONCEITO

É possível encontrar na literatura inúmeras defmições de serviços que se diferenciam por

destacar um ou outro aspecto, embora nenhuma delas consiga captar toda a

complexidade que envolve os serviços. São apresentadas nesse trabalho apenas algumas

dessas definições com o intuito de motivar o início da dissertação sobre o terna.

"Um serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte possa

oferecer à outra que seja essencialmente intangível e que não resulte em

propriedade de coisa alguma. Sua produção pode ou não estar ligada a

um produto físico" (KOTLER, 1997, p.467).

Traduzido pela pesquisadora
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"O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais

ou menos intangível - que normalmente, mas não necessariamente,

acontece durante as interações entre clientes e empregados de serviço

e/ou recursos [isicos ou bens e/ou sistemas do fornecedor de serviços -

que é fornecida como solução ao(s) problemais) do(s) clienteis)"

(GRONROOS, 1993, p.36).

Em razão de sua diversidade, de sua abrangência e de suas caracterí ticas torna-se

realmente difícil definir precisamente o que é um serviço. Na verdade, não parece

relevante seguir reproduzindo uma série de defrnições quando a análise dos serviços por

outros caminhos é reveladora para a compreensão desse fenômeno.

o importante é destacar que o serviço está relacionado à ação e ao desempenho

realizado por uma parte com o objetivo de criar benefícios para quem o consome. A

essência do serviço está ligada a um processo ou atividade, em contraposição a um bem

físico. O serviço não tem como resultado a posse de nenhum dos meios produtivos

(LOVELOCK e WRIGHT, 1999, p.5).

Uma maneira de descrever um serviço é através do conceito do "pacote" do serviço que

consiste em um conjunto de bens e serviços oferecidos por uma organização em um

determinado ambiente. Este conjunto é composto pelos seguintes elementos

(FITZSIMONNS, 1998, p.26-27):

• Instalações: os recursos físicos (instalações e equipamentos) que devem

existir para que um serviço seja oferecido

• Bens de apoio: o material consumido pelo fornecedor ou disponibilizado para

o consumidor durante o processo de prestação do serviço
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• Serviços explícitos: as características eSSenCIaISdo serviço, ou seja, os

benefícios claramente observáveis, também chamados de sensoriais

• Serviços implícitos: os benefícios chamados de psicológicos, aqueles que

nem sempre são percebidos prontamente pelo consumidor

A composição desses elementos afeta a percepção do consumidor sobre a experiência do

consumo de determinado serviço, por isso nenhum dos elementos pode ser ignorado

durante o planejamento da oferta do serviço.

Fitzsimmons (1998, p.44-46) traduza visão de um serviço no conceito estratégico do

serviço que pode ser traduzido em elementos estruturais e gerenciais os quais

representam as dimensões competitivas de uma organização de serviços, como descrito a

seguir.

Elementos estruturais

Sistema de entrega - linha de frente e pessoal de suporte, automação e

participação do consumidor

• Projeto das instalações - dimensões e layout

•

• Localização - características demográficas do local e dos consumidores e

presença de concorrentes

• Planejamento da capacidade - quantidade de prestadores disponíveis e

gerenciamento de flutuações da demanda

Elementos gerenciais

• Interação entre consumidor e organização de serviços - cultura de serviços,

motivação e empowerment dos funcionários, processos de seleção e

treinamento

• Qualidade - mensuração e monitoração de expectativas e percepções
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Gestão da capacidade e demanda - estratégias para alterar demanda e

controlar oferta e gerenciamento de filas

• Informação - recurso competitivo e coleta de dados

•

Os elementos apresentados devem ser equacionados de forma a cnar uma oferta

consistente que atinja os objetivos da organização. A maneira como os elementos se

apresentam comunica aos consumidores e aos funcionários o que eles devem esperar do

serviço.

Os produtos das organizações, sejam estes bens ou serviços, podem ser situados em um

contínuo, de acordo com os atributos que os definem e pelos quais são avaliados, como

ilustra a Figura 4:

fácil de
avaliar

Maioria dos Maioria dos

bens serviços

difícil de
avaliar

Alto grau em atributos

de busca

Alto grau em
atributos de experiência

Alto grau em
atributos de credencial

Figura 4: Contínuo de serviços de acordo com seus atributos.
Adaptado de LOVELOCK, C. e WRIGHT, L K. Principies ofservice marketing and management. New
Jersey: Prentice-Hall, 1999, p, 68.
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Os atributos que caracterizam os diversos produtos das organizações podem ser

atributos de busca, de experiência ou de credencial (LOVELOCK e WR1GHT, 1999,

P.67-69).

D Atributos de busca: representam as características dos produtos que podem ser

avaliadas antes da compra pejo consumidor.

D Atributos de experiência: representam as características relacionadas ao

desempenho do produto; devem ser vivenciadas, e por isso somente podem ser

avaliadas durante a entrega do produto.

D Atributos de credencial: representam as características dos produtos mais difíceis

de serem avaliada mesmo após a compra e consumo

Em grande parte dos casos, apesar de apresentar uma composição de atributos, um

produto é marcado predominantemente por possuir um alto grau de um dos atributos. Os

serviços são produtos caracterizados por apresentarem predominantemente, em sua

maiona, atributos de experiência e de credencial. Pelas defrnições dos atributos

apresentadas, pode-se sugerir que os serviços são difíceis de serem avaliados.

2.2.3. SERVIÇOS COMO PROCESSOS

Um aspecto importante para a gestão de serviços é a compreensão da natureza dos

processos envolvendo os serviços. Os processos dos serviços podem variar desde

alguma transação bastante simples que dure poucos minutos até uma interação complexa

que pode se prolongar por muito tempo. Para analisar um serviço, é preciso antes de

tudo saber o que está sendo processado, ou seja, a entrada do processo.
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Duas categorias podem ser transformadas através dos serviços: as pessoas e os objetos.

Lovelock e Wright (1999, p.30-35) sugerem que essas duas categorias podem ser

subdivididas em quatro grupos que representariam o possíveis recipientes de um

serviço:

• Pessoas: Envolve ações tangíveis dirigidas às pessoas. É obrigatório que o

consumidor esteja presente fisicamente durante a entrega do serviço a fim de

receber os benefícios desejados. Em outras palavras, o consumidor integra

fisicamente o sistema do serviço. Espera-se que o consumidor colabore

ativamente com o processo; contudo, o nível de envolvimento varia bastante.

• Posses: Envolve ações tangíveis dirigidas a posses físicas dos consumidores. Não

é obrigatório, em geral, que o consumidor esteja presente durante o processo. O

contato entre o consumidor e o prestador do serviço pode se limitar à solicitação

do serviço, explicação do problema, entrega do bem a ser processado e a

posterior recuperação do bem.

• Estímulos mentais: Envolve ações intangíveis dirigidas às mentes das pessoas. O

consumidor não necessita estar presente fisicamente para receber os benefícios

do serviço desde que algum canal possibilite a comunicação entre o consumidor

e a informação apresentada.

• Informação: Envolve ações intangíveis dirigidas aos ativos dos consumidores. O

envolvimento direto do consumidor pode ser mínimo, após ter sido feita a

solicitação do serviço.

Os processos envolvidos na transformação de cada grupo apresentado podem ser

bastante diferentes e implicar em aspectos também diferentes relacionados ao marketing,

operações e gestão de recursos humanos referentes ao serviço em questão.

18



2.2.4. SERVIÇOS COMO SISTEMAS

o sistema do serviço abrange três subsistemas que se superpõem (LOVELOCK e

WRIGHT, 1999, p.49-52):

• Subsistema de operações

As entradas são processadas e os elementos do produto serviço são criados.

• Subsistema de entrega

Acontece a conjugação dos elementos e o serviço é entregue ao consumidor.

• Subsistema de marketing

Engloba os pontos de contato entre a organização e o consumidor.

o grau de contato entre o consumidor e a organização de serviços é um determinante da

forma como esses subsistemas irão se conjugar. O sistema do serviço não é totalmente

visível para o consumidor. A parte do sistema com a qual o consumidor interage

diretamente pode ser vista como o "palco" e é composta pelos aspectos visíveis do

subsistema de operações e pelo subsistema de entrega. A denominação ''bastidores''

corresponde às partes invisíveis do subsistema de operações (LOVELOCK e WRIGHT,

1999, p.50). Seguindo com a analogia ao teatro, os consumidores, representando a

audiência, avaliam o serviço a partir dos elementos com os quais têm contato direto, ou

seja, que compõem sua experiência com o serviço. É interessante citar que a presença de

outros consumidores pode afetar a experiência com o serviço. A visualização do sistema

do serviço fornece uma pista preliminar para a importância do encontro entre

consumidor e funcionário da linha de frente, aspecto que será abordado ao longo deste

trabalho. A Figura 5 ilustra o sistema do serviço como a composição desses três

subsistemas.
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BASTIDORES

INSTALAÇÕES

Linha de

frente

~ consumidores

SUPORTE FíSICO

consumidores

consumidores

PALCO

Figura 5: Serviços como sistemas.
Adaptação de LOVELOCK, C. e WRIGHT, L. K. Principies of service marketing and
management. New Jersey: Prentice-Hall, 1999, p. 49.

É importante destacar que quando a prestação do serviço requer a presença física do

consumidor no sistema do serviço, este deve ser projetado em função do consumidor, ou

seja, deve ser acessível e facilitar a participação do consumidor no processo.

2.2.5. O SISTEMA DE PRODUÇÃO DO SERViÇO

o sistema de produção do serviço ilustrado na Figura 6 mostra de maneira detalhada

como se combinam os elementos envolvidos no planejamento e produção dos serviços

(GRONROOS, 1993, p.260-265). A Figura 6 mostra que o cliente faz parte do sistema,

pois se trata de um sistema aberto. É possível observar que há elementos presentes na

parte interativa do sistema e elementos invisíveis aos olhos do consumidor. A Figura 6

mostra ainda como a cultura permeia todo o sistema de produção do serviço, inclusive a

missão e o conceito do serviço, que devem por sua vez orientar o planejamento e a
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gestão do processo. Alguns aspectos do Sistema de Produção de Serviços serão

abordados mais profundamente ao longo deste trabalho.

MIssÃo DA ORGANIZAÇÃO

CONCEITOS DE SERViÇO

TECNOLOGIA E SISTEMAS

FUNÇÕES E PESSOAL DE APOIO

SUPERVISORES

RECURSOS FÍSICOS E EQUIPAMENTOS

SISTEMAS E RECURSOS OPERACIONAIS

FUNCIONÁRIOS DE CONTATO

CLIENTES

Figura 6: O Sistema de produção de serviços.
Adaptado de GRONROOS, C. Marketing: Gerenciamento e Serviços. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1993,
p.262.
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2.2.6. CARACTERÍSTICAS

A consideração das características dos serviços é uma abordagem fundamental para

aprofundar a compreensão sobre os serviços e sinalizar futuras implicações na gestão de

suas operações. Algumas características podem ser identificadas em todos os tipos de

serviço, seja em maior ou menor grau, independente do tipo de serviço considerado. A

importância em destacá-las está no fato de que muito do que será discutido nesse

trabalho está relacionado às características que são apresentadas a seguir:

.:. Participação do consumidor no processo do serviço

Como o consumo de um serviço é caracterizado pela interação entre o

consumidor e o prestador do serviço, a participação do consumidor surge

como uma característica marcante cujas conseqüências devem ser analisadas.

Quando a interação acontece envolvendo a presença fisica do consumidor, é

necessário que sua perspectiva seja considerada também no projeto das

instalações físicas do ambiente do serviço, pois estas fazem parte da

experiência do consumidor, e, como será discutido posteriormente, podem

afetar a percepção do consumidor em relação ao serviço (FITZSIMONNS,

1998, p.27-29).

A presença do consumidor significa que ele é parte ativa do processo, ou

seja, sua experiência, seu conhecimento, sua motivação e outras

características de sua personalidade afetam o resultado do serviço. Por isso, a

participação do consumidor insere a variabilidade no sistema do serviço e

impossibilita que a interação entre consumidor e organização de serviços

seja totalmente previsível e gerenciável, reforçando a noção de serviço como

um sistema aberto (FITZSIMONNS, 1998, p.29).
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.:. Produção e consumo simultâneos

Como a prestação de um serviço pressupõe a existência de uma interação, a

produção e o consumo dos serviços são, em algum grau, simultâneos. Como

conseqüência direta decorre que os serviços não podem ser armazenados.

Este fato torna crítica a gestão da capacidade e demanda dos serviços, pois,

por um Jado, os serviços operam como sistemas abertos, e por outro, não

podem ser armazenados. Isso faz com que o impacto das flutuações de

demanda seja integralmente transmitido ao sistema (FITZSIMONNS, 1998,

p.30).

A aplicação de medidas de controle de qualidade é outra dificuldade

decorrente dessa característica, pois uma vez que o serviço está sendo

prestado não há como interromper o processo para realizar uma medida de

controle de qualidade. Este obstáculo obriga que sejam criadas outras

maneiras de garantir a qualidade do serviço durante a entrega ao consumidor.

.:. Serviços são perecíveis

Essa característica está diretamente relacionada à anterior. Como os serviços

não podem ser armazenados, quando não ocorre uma interação entre

consumidor e organização que resulte na prestação do serviço, esta

oportunidade está perdida para sempre (FITZSIMONNS, 1998, p.30) .

•:. Serviços são intangíveis

Serviços se referem à interação entre duas partes e por isso estão

relacionados a ações e desempenho. Os serviços não podem ser vistos,

tocados e testados como os objetos. Os benefícios de se consumir um serviço

estão relacionados à maneira como este é desempenhado. A conseqüência é
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que há menos inais tangíveis a serem avaliados pelo consumidor

(LOVELOCK eWRIGHT, 1999, p.IS) .

•:. As pessoas são parte do produto

Como a interação é um elemento chave na prestação de serviços, muitas

vezes o que diferencia serviços similares é o desempenho, comportamento e

atitude dos funcionários que estão servindo os consumidores. Além disso, as

características dos próprios consumidores que estão presentes no processo,

como foi mencionado, também defmem a natureza da interação

(LOVELOCK e WRIGHT, 1999, p.lS) .

•:. Serviços são heterogêneos

Como conseqüência da presença de funcionários e consumidores no sistema

do serviço, a padronização tanto das entradas como das saídas do sistema é

tarefa difícil, assim como a obtenção de consistência no serviço oferecido

(LOVELOCK e WRIGHT, 1999, p.16). Contudo, a heterogeneidade pode

não ser necessariamente um ponto negativo desde que os consumidores não

se sintam prejudicados por perceberem variações significativas na qualidade .

•:. A importância do fator tempo

Os consumidores têm expectativas sobre o tempo utilizado para a conclusão

dos serviços. Muitas vezes, os serviços são entregues em tempo real e os

consumidores estabelecem limites para o tempo em que estão dispostos a

esperar por um serviço sem que se sintam insatisfeitos. A sensibilidade ao

fator tempo tende a ser maior quando a presença física do consumidor é

necessária durante a entrega do serviço (LOVELOCK e WRIGHT, 1999,

p.17).
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Como há grande variação na natureza dos serviços, o grau no qual as características

apresentadas são significativas nos diferentes serviços pode variar, como já foi dito.

Schneider e Bowen (1990, p.390:391) apresentam algumas dessas características como

contínuos, o que é interessante, pois deixa claro que há graduações e muitas

possibilidades na caracterização dos serviços. Os contínuos referentes às características

mais marcantes dos serviços são apresentados a seguir:

• Contínuo tangibilidade - intangibilidade: grau de caracterização do produto

como uma posse ou uma experiência.

• Contínuo da simultaneidade: lapso de tempo entre a produção e o consumo dos

serviços quando comparado à produção e consumo de bens.

• Contínuo da participação do consumidor: refere-se ao envolvimento do

consumidor como participante ativo na produção dos serviços que consome.

2.2.7. CLASSIFICAÇÃO

A diversidade na natureza dos serviços, discutida nas seções anteriores deste trabalho,

torna difícil e inadequada a generalização de práticas gerenciais que sejam apropriadas a

todos os tipos de serviço. Assim, mostra-se pertinente a busca por uma classificação dos

processos de serviço que identifique características comun dos diferentes serviços,

agrupando-os em categorias, permitindo dessa forma que ações gerenciais sejam, dentro

de certos grupos de serviços, generalizáveis.

Modelos de classificação de serviços já foram propostos por muitos pesquisadores;

contudo, a percepção é de que estes, em geral, se mostram incompletos diante da
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complexidade dos serviços existentes, dos novos tipos de serviço e das novas relações

com os consumidores que surgem na economia.

A seguir são apresentadas duas propostas de classificação de processos de serviços. A

primeira é a de Lovelock e Wright (1997, p.27-30) na qual os autores sugerem as

seguintes dimensões segundo as quais os serviços podem ser classificados:

• Grau de tangibilidade ou intangibilidade do processo do serviço

A classificação do serviço segundo essa dimensão determina a natureza do

sistema de entrega do serviço, além de abranger o papel do funcionário que

presta o serviço ao consumidor.

• Recebedor direto do processo do serviço

A extensão, parcial ou integral, em que o consumidor está envolvido no

processo do serviço, afeta a natureza da interação entre consumidor e

prestador do serviço.

• Local da entrega do serviço

o contato entre o consumidor e o prestador do serviço pode acontecer na

própria organização de serviços, ou na localização determinada pelo

consumidor, ou ainda através de algum outro canal As decisões gerenciais

devem considerar as alternativas de acordo com a natureza do serviço.
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• Padronização X customização

A decisão de determinar se os consumidores vão receber as mesmas opções

do serviço ou se o serviço será adaptável às necessidades individuais de cada

consumidor tem implicações em como o serviço será oferecido.

• Natureza da relação com o consumidor

A relação entre a organização prestadora de serviços e o consumidor pode

variar desde uma completa individualização até uma relação completamente

impessoal.

• Extensão na qual a demanda e a oferta se equilibram

As flutuações de demanda que atingem determinados serviços devem ser

acompanhadas pelo ajuste da capacidade da oferta ou por estratégias de

marketing para amenizar estas flutuações.

• Extensão na qual as instalações, os equipamentos e as pessoas são parte do

serviço

A experiência do consumidor com o serviço é modelada pela extensão na

qual ele é exposto aos elementos do sistema do serviço, sejam estes tangíveis

ou intangíveis. A compreensão desse fato sinaliza aspectos do serviço que

merecem maior atenção por parte da organização.

A segunda proposta a ser apresentada é a de Silvestro et alo (1992, p.72-73). Esses

autores desenvolveram um modelo a partir de uma pesquisa de campo em que

27



conjugaran: dimensões de serviços já existentes na literatura. O objetivo era construir

uma metodologia integrada que permitisse a compreensão e aplicação de questões

gerenciais que pudessem ultrapassar as fronteiras das indústrias. O modelo relaciona o

volume de consumidores processados por uma unidade típica por dia com dimensões de

serviços existentes na literatura. O resultado categorizou os serviços em três tipos,

conforme apresentado a seguir:

• Serviços profissionais

Organizações com relativamente poucas transaçõe , altamente customizadas,

orientadas para processos, apresentando tempo de contato relativamente

longo, grande criação de valor concentrada na linha de frente - que possui

poder de julgamento para satisfazer as necessidades dos consumidores.

• Serviços de massa

Organizações nas quais há muitas transações envolvendo tempo de contato

limitado e pouca customização; são predominantemente orientadas para

produtos, com a maior parte do valor criado pelas atividades de suporte e

pouco poder de julgamento transferido para a linha de frente.

• Lojas de serviço

Esta categoria se posiciona entre o serviço profissional e o serviço de massa, e os níveis

de cada dimensão se distribuem entre os dois extremos.

Os serviços foram categorizados a partir das seguintes dimensões:

.:. Foco do processo

.:. Tempo de contato com o consumidor por transação
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.:. Grau de customização

.:. Extensão do poder de julgamento da linha de frente

.:. Concentração da criação de valor

.:. Orientação

As definições das dimensões consideradas foram refinadas para serem usadas neste

modelo, como segue na Tabela 1:

Tabela 1: Dimensões para a classificação de serviços

Foco
Equipamento Pessoa

A provisão de determinado objeto é o A provisão de contato com os funcionários é o

elemento central na entrega do serviço elemento central da entrega do serviço

Tempo de contato com o consumidor por transação
AJto Baixo

O consumidor passa horas, dias ou semanas O consumidor tem con tato de poucos minutos

no sistema do serviço com o sistema do serviço

Grau de customização
Alto Baixo

O processo do serviço pode ser adaptado Mesmo que o consumidor tenha alternativas,

para se ajustar às necessidades indi viduais estas são padronizadas e pré-determinadas

do consumidor

Grau de poder de julgamento
AJto Baixo

A linha de frente exercita seu poder de As mudanças no processo do serviço são feitas

julgamento alterando o processo, sem somente com a autorização de superiores

necessidade de se dirigir a superiores

Criação de Valor
Bastidores Linha de frente

A proporção do staff da linha de frente em A proporção do staff da linha de frente em

relação ao saifftotal é baixa relação ao stafftotal é alta
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Orientação
Produto Processo

A ênfase está no que o consumidor adquire A ênfase está em como o serviço é entregue ao

consumidor

Fonte: SILVESTRO, R., FITZGERALD, L. & JOHNSTON, R. "Towards a Classification of Service
Processes". lnternarional Journal of Service lndustry Managemeiu, Vol. 3, No. 3,1992, p. 67.

A representação gráfica do modelo de Silvestro et ai. está apresentada na Figura 7:

Alto

Médio

Baixo

Dimensões

Pessoas
Tempo de contato
Customização
Julgamento
Linha de frente
Processo

SERViÇOS

PROFISSIONAJS

LOJAS DE
SERVIÇOS

SERViÇOS DE
MASSA

Pes oa
Tempo de contato
Customização
Julgamento
Linha de frente
Processo

Número de consumidores processados por uma unidade típica por dia

Pessoas
Tempo de contato
Customização
Julgamento
Linha de frente
Processo

Figura 7: Modelo para a classificação de serviços.
Fonte: SILVESTRO, R., FITZGERALD, L. & JOHNSTON, R. "Towards a Classification of Service
Processes". InternationaJ JournaJ of Ser vice lndustry Management, VoI. 3, No. 3, 1992, p. 73.

o modelo se mostra útil para a gestão de uma grande variedade de serviços. Contudo, os

processos de serviços não se posicionam isoladamente em um dos três tipos
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categorizados. É importante ressaltar que as categorias podem se superpor, ou seja, há

serviços que apresentam características de mais de urna das categorias propostas.

A observação dos esquemas de classificação dos processos de serviço existentes na

literatura permite concluir que estes não proporcionam um ajuste perfeito à totalidade de

tipos de serviços. Contudo, auxiliam a identificar similaridades, referentes às dimensões

consideradas, entre diferentes indústrias, permitindo a transferência de conceitos que

visem a aprimorar a gestão de serviços.

Esta seção introduziu o conceito de serviços por diferentes ângulos, abordando-os como

processos e como sistemas; apresentou também alguns aspectos da natureza dos

serviços, destacando suas principais características e modelos para sua classificação;

verificou-se, nesta seção, a complexidade que envolve as atividades de serviços.

2.3. QUALIDADE EM SERVIÇOS

A complexidade dos serviços, traduzida por sua natureza e características, torna a

obtenção da qualidade uma tarefa que requer esforço contínuo. Os consumidores, por

sua vez, também têm dificuldade em avaliar a qualidade dos serviços que consomem,

pois há menos pistas tangíveis a serem consideradas. Além disso, pelo fato de o

consumidor interagir com o prestador do serviço durante a entrega do mesmo, resulta

que a qualidade dos serviços é avaliada não somente pelo resultado final do serviço, mas

também pelo processo de sua entrega, ou seja, pela experiência vivida pelo consumidor.

Este fato aponta para a importância do contato entre o funcionário que atua na interface

da organização e o consumidor.
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Segundo Grônroos (1993, p.47-51), a qualidade dos serviços é percebida pelos

consumidores através de duas dimensões - a dimensão ou resultado técnico, e a

dimensão funcional ou relacionada ao processo.

A qualidade técnica do resultado do processo de produção do serviço corresponde ao

que o consumidor recebe do serviço. A qualidade funcional se refere a como o resultado

final de um processo é transferido ao consumidor. Em outras palavras, se refere à

experiência vivida pelo consumidor durante o processo de entrega do serviço.

A qualidade técnica é fundamental na oferta de serviços; contudo, esta pode ser anulada

ou deteriorada por interações mal administradas entre o consumidor e o funcionário que

entrega o serviço, comprometendo a qualidade funcional. Grõnroos (1993, p.52) destaca

que o desenvolvimento da dimensão funcional da qualidade pode agregar valor para os

consumidores e se tornar um diferencial para a organização.

A abordagem apresentada destaca a importância da qualidade percebida durante o

processo de entrega do serviço. Como a entrega do serviço é realizada pela linha de

frente, o seu desempenho, atitude e comportamento são, portanto, importantes para a

formação da percepção dos consumidores a respeito da qualidade - o que apóia a

percepção da autora sobre o papel fundamental da linha de frente.

2.3.1. A QUESTÃO DAS EXPECTATIVAS

A qualidade em serviços é o resultado da comparação feita pelo consumidor entre suas

expectativas em relação ao serviço e sua percepção sobre o serviço efetivamente

recebido (PARASURAMAN et al., 1985, p.47-48).
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A formação das expectativas é uma questão complexa, pois os consumidores têm

expectativas diferentes em relação a diferentes tipos de serviço, e em relação ao mesmo

serviço oferecido por diferentes prestadores. As expectativas em relação ao serviço são

influenciadas pelas experiências passadas do consumidor com determinada organização

de serviços, ou com concorrentes da mesma indústria, ou ainda com serviços similares

de outras indústrias. As expectativas são influenciadas também pelas necessidades

pessoais do consumidor em relação a determinado serviço e por informações que ele

recebe proveniente de outros consumidores e da própria organização

(PARASURAMANA et al., 1985, p.42).

Segundo Parasuraman et al. (1991, p.42-45), as expectativas dos consumidores em

relação aos serviços apresentam dois níveis - o desejado e o adequado. O nível de

expectativas desejado corresponde ao serviço que o consumidor espera, ou acredita que

deveria receber. O nível de expectativas adequado é o nível mínimo de serviço que o

consumidor aceita sem se sentir insatisfeito, e é baseado na avaliação do consumidor

sobre como será o serviço. A zona de tolerância é o que separa os níveis de serviço

adequado e desejado, conforme mostra a Figura 8.

adequado desejado

Zona de tolerância

baixa Expectativas alta

Figura 8: Níveis de expectati vaso
Fonte: PARASURAMAN, A., BERRY, L. L. & ZEITHAML, V. A. "Understanding Customer
Expectations of Service", Sloan. Management Review, Spring 1991, p. 42.
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A zona de tolerância representa a extensão na qual os consumidores estão dispostos a

aceitar variação na qualidade do serviço prestado sem se sentirem insatisfeitos por isso.

Se o serviço se situa nessa área, os consumidores tendem a não prestar atenção especial

ao serviço que estão consumindo. Por outro lado, quando o serviço está fora da zona de

tolerância, há reações, positivas ou negativas, por parte dos consumidores.

A extensão da zona de tolerância não é constante, pois os níveis de expectativa desejado

e adequado podem variar. O nível de expectativas desejado pode variar conforme o

consumidor acumula experiências e se torna mais crítico e exigente em relação aos

serviços que consome. O nível de expectativas adequado varia de acordo com a

existência de alternativas para o serviço em questão, ou em situações de emergência ou

ainda em situações envolvendo a recuperação de um serviço.

Lovelock e Wright (1999, p.72-74) acrescentam o elemento "percepção do risco"

associado à questão da formação das expectativas dos consumidores em relação aos

serviços. A percepção do risco se baseia nos julgamentos dos consumidores em relação à

possibilidade de que resultados negativos possam ocorrer, influenciando assim as

alternativas que serão consideradas pelos consumidores. A percepção do risco se torna

especialmente relevante para serviços caracterizados por possuírem alto grau em

atributos de experiência ou credencial porque estes são mais difíceis de avaliar antes da

compra e consumo, conforme foi mostrado na seção Conceito de Serviços. Os autores

destacam alguns tipos de risco associados ao consumo de serviços (Tabela 2).
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Tabela 2: Risco percebido na compra e uso de serviço .

Tipo de risco

Funcional Existência de resultados insatisfatórios

Financeiro Perdas monetárias e custos inesperados

Temporal Perda de tempo e conseqüências de atrasos

Psicológico Medos e emoções desagradáveis

Social Reação e aceitação por grupos sociais .

Sensorial Impactos indesejáveis em qualquer dos cinco sentidos

Fonte: LOVELOCK, C. e WRIGHT, L. K. Principies of service marketing and management. New Jersey:
Prentice-Hall, 1999, p. 73.

Heskett et alo (1990, p.34-36) acrescentam que a percepção do nsco surge da

insegurança decorrente da falta de controle do processo e da ausência de pistas sobre a

qualidade do serviço a ser consumido. Assim, a percepção do risco varia segundo a

complexidade das necessidades do consumidor e segundo o conhecimento que o

consumidor tem do processo, conforme mostra a Figura 9.

Conhecimento do

consumidor sobre

Percepção de risco
moderada

.................. ~........•..•.................................................................... :...................................................•.....................•........................

,

Baixa percepção
de risco

o processo do

serviço Percepção de risco
moderada

Alta percepção
de risco

Complexidade das necessidades do consumidor

Figura 9: Variação da percepção de risco do consumidor.
Adaptado de HESKETT, 1. L., SASSER, W. E. & HART, C. W. L. Service Breakthroughs: changing the
rules of the game. New York: The Free Press,1990, p. 35.
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2.3.2. A QUESTÃO DA QUALIDADE

Um modelo conceitual de qualidade em serviços bastante difundido foi desenvolvido por

Parasuraman et al. (1985, p.4I-50) a partir de pesquisas realizadas com consumidores e

executivos de organizações de serviços. O modelo foi construído partindo da assunção

de que há um conjunto de discrepâncias relacionadas às percepções dos executivos sobre

a qualidade em serviços e às ações realizadas na produção e entrega do serviço ao

consumidor. O modelo está ilustrado na Figura 10. As discrepâncias, ou gaps - palavra

utilizada no modelo - identificadas são as seguintes:

• Gap 1: discrepância entre as expectativas dos consumidores e a percepção

dos executivos sobre essas expectativas

• Gap 2: discrepância entre a percepção dos executivos sobre as expectativas

dos consumidores e a especificação para a qualidade do serviço

• Gap 3: discrepância entre a especificação para a qualidade do serviço e o

serviço efetivamente entregue ao consumidor

• Gap 4: discrepância entre o serviço efetivamente entregue ao consumidor e a

comunicação externa sobre o serviço

• Gap 5: discrepância entre o serviço esperado pelo consumidor e serviço

recebido pelo consumidor
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consumidor

Comunicação boca a boca Necessidades pessoais Experiências passadas

------------.,.
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Gap5

Serviço percebido

-------------------~------------------------------1'-----------~::~-~------------- ------------
prestador
do serviço .-----.,. externa aos

Entrega do serviço
Comunicação

Gap 3

Â.
I
I
I
I
I• i

consumidores

Gap 1
Tradução da percepção da organização em

especificações da qualidade dos serviços

Gap2 •II
I•

Percepção da organização sobre as expectativas dos---------
consumidores

Figura 10: Modelo de qualidade em serviços.
Fonte: PARASURAMAN A., ZEITHAML, V. A. & BERRY, L. L. "A Conceptual Model of Service
Quality and lts Irnplications for Future Research". Journal of Marketing, Vol. 49, Fali 1985, p. 44.
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Lovelock e Wright (1993, p.93) acrescentam dois potenciais gaps ao modelo de

Parasuraman:

• Gap da percepção - a diferença entre o que é realmente entregue ao consumidor

e o que o consumidor percebe ter recebido

• Gap da interpretação - a diferença entre o que a organização realmente comunica

e promete sobre seus serviços e o que o consumidor compreende ter sido

comunicado

De acordo com o modelo ilustrado na Figura 10, a qualidade do serviço é avaliada a

partir da comparação entre o que o consumidor esperava do serviço e a percepção que

formou sobre o serviço que recebeu - gap 5 do modelo, cuja extensão depende das

intenções e ações referentes ao projeto do serviço, às estratégias de marketing e ao

processo de entrega do serviço.

A proposta do modelo afirma que a percepção do consumidor sobre a qualidade do

serviço é afetada pelas discrepâncias que ocorrem na organização de serviços. Assim, as

discrepâncias citadas são obstáculos na tentativa de prestar serviços que sejam

percebidos como de qualidade pelos consumidores (PARASURAMAN et al., 1985,

p.44).

Algumas observações relevantes sobre as discrepâncias citadas devem ser feitas.

o gap 1 do modelo apresentado na Figura 10 se refere à ignorância da organização sobre

o que o consumidor espera do serviço, sobre o que significa qualidade para ele e sobre

como ele deseja que a qualidade esteja presente no serviço consumido

(PARASURAMAN et al., 1985, p.44).
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Em relação ao gap 2 do modelo - discrepância entre a percepção da organização sobre

as expectativas dos consumidores e as especificações para a qualidade do serviço -, foi

revelado que mesmo quando a percepção da organização não é equivocada, fatores como

restrição de recursos, condições de mercado e falta de comprometimento da alta gerência

impedem a organização de estabelecer padrões de qualidade coerentes com as

expectativas dos consumidores (PARASURAMAN et al., 1985, p.45).

o gap 3 da qualidade em serviços será comentado posteriormente.

No que diz respeito à discrepância entre o serviço entregue ao consumidor e a

comunicação externa sobre o serviço - gap 4 -, as promessas irreais sobre os serviços

oferecidos elevam as expectativas dos consumidores, mas por outro lado provocam

impacto negativo em sua percepção sobre a qualidade quando não há como consumar o

que foi comunicado (PARASURAMAN et al., 1985, p.45).

Parasuraman et al. (1985, p.47) investigaram os determinantes da qualidade em serviços

utilizados como critério na avaliação pelo consumidor. Os autores concluíram que os

consumidores utilizam basicamente os mesmos critérios para avaliar a qualidade,

independente do tipo de serviço considerado. Eles chegaram a dez categorias

representativas dos critérios de avaliação da qualidade (Tabela 3).
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Tabela 3: Determinantes da qualidade em serviços.

Categoria

Confiabilidade Habilidade de desempenhar o serviço prometido de forma precisa e
consistente

Responsi vidade Disposição e prontidão em prestar o serviço

Competência Apresen tação das habilidades e conhecimentos necessários para
desempenhar o serviço

Acesso Facilidade de acesso e de contato

Cortesia Respeito, consideração e educação no contato com os consumidores

Comunicação Fornecer informação em linguagem compreensível pelos consumidores

Credibilidade Confiança e honestidade

Segurança Não exposição a perigo ou risco

Compreensão Esforço para compreender as necessidades dos consumidores

Tangíveis Evidências físicas do serviço, incluindo instalações, equipamentos e
aparência dos funcionários

Fonte: PARASURAMAN, A., ZEITHAML, V. A. & BERRY, L. L. "A Conceptual Mode] of Service
Quality and its Implications for Future Research". Journal of Ma rketing , VoI. 49, Fali 1985, p. 47.
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Pesquisas posteriores sugeriram o reagrupamento dos critérios em cinco dimensões de
qualidade, conforme mostrado na Tabela 4.

Tabela 4: Dimensões da qualidade em serviço.

Dimensão de qualidade

Tangíveis Evidências físicas do serviço, incluindo instalações equipamentos e
aparência dos funcionários

Confiabilidade Habilidade de desempenhar o serviço prometido de forma precisa e
consistente

Responsi vidade Disposição e prontidão em prestar o serviço

Confiança O conhecimento, competência e cortesia do funcionário, e sua habilidade
em inspirar segurança

Empatia Atenção individualizada e cuidadosa aos consumidores

Fonte: BERRY, L. L PARASURAMAN, A. & ZEITHAML; V. A. ''The Service-Quality Puzzle".
Business Horizons, September-October ] 988, p. 37.

A dimensão confiabilidade se mostrou como a mais importante na avaliação dos

consumidores, independentemente do tipo de serviço considerado na pesquisa (BERRY

et al., 1988, p.37). Confiabilidade é considerada uma dimensão de resultado, pois o

consumidor avalia, após ter recebido o serviço, se este foi prestado conforme prometido

e de forma precisa.

As outras dimensões de qualidade encontradas na pesquisa - responsividade, confiança e

empatia - são dimensões de processo. Ou seja, são dimensões presentes e avaliadas

durante a entrega do serviço. Essa conclusão reforça a visão de Gronroos sobre a

importância da qualidade funcional, e conseqüentemente da linha de frente.
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Com base. na discussão apresentada nesse capítulo é possível salientar a importância do

papel do funcionário em contato com o consumidor - posição defendida pela

pesquisadora -, pois a maior parte das dimensões de qualidade que afeta a percepção do

consumidor resulta diretamente do desempenho desse funcionário.

o presente trabalho se situaria no gap 3 do modelo de Parasuraman et ai. que se refere à

discrepância que existe entre as especificações da qualidade do serviço e o serviço que é

efetivamente entregue ao consumidor. Esse gap é também chamado de discrepância da

entrega do serviço.

A magnitude do gap 3, ou a extensão na qual o funcionário que atua na interface da

organização não apresenta o desempenho esperado pela alta gerência, está relacionada à

incapacidade ou indisposição do funcionário da linha de frente em prestar o serviço no

nível desejado (ZEITHAML et al., 1988, p.4l). Nesse momento, o papel da linha de

frente se mostra explicitamente fundamental na determinação da qualidade percebida

pelo consumidor.

A disposição em prestar o serviço é descrita como a diferença entre o máximo de esforço

e cuidado com o qual o funcionário pode realizar seu trabalho e o mínimo de esforço

necessário para evitar que o funcionário seja punido ou dispensado (BERRY et ai.,

1988, p.38).

A manutenção da discrepância da entrega do serviço é fundamental para que o

consumidor receba o serviço de acordo com o que foi especificado, sem prejudicar todas

as etapas do processo do serviço realizadas antes da entrega.

Através da análise dos fatores apontados como responsáveis pela discrepância da entrega

do serviço, ou seja, fatores que afetam a disposição ou habilidade do funcionário da

linha de frente em entregar o serviço ao consumidor, percebe-se a existência de muitos
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aspectos relacionados ao clima para o serviço. Zeithaml et aI. (1988, p.4] -44) indicaram

os fatores que seriam causas do gap 3. São eles:

• Pouca valorização do trabalho em equipe

Inadequação do funcionário à função desempenhada

Inadequação da tecnologia utilizada

Sistemas de supervisão inapropriados

Conflito de papéis

Ambigüidade de papéis

Inadequação do suporte dado à linha de frente

Inadequação do ambiente

•
•
•
•
•
•
•

Esta seção discorreu sobre as questões envolvendo a qualidade em serviços. A formação

das expectativas dos consumidores e os determinantes da qualidade do serviço foram

temas abordados. Foi apresentado um modelo conceitual referente às discrepâncias que

afetam a percepção da qualidade pelo consumidor. Finalmente, foi destacada, a

importância do momento da entrega do serviço e do desempenho do funcionário da linha

de frente na avaliação da qualidade pelo consumidor.

2.4. O MOMENTO DA VERDADE

A discussão sobre a qualidade em serviços, apresentada na seção anterior, mostrou a

importância do momento da entrega do serviço no processo de produção do serviço.

Solomon et al. (1985, p.lOO) sustentam a importância da entrega do serviço ao afirmar

que o contato entre empresa e consumidor ocupa papel central na oferta de serviços de

uma organização, pois ele tem impacto no sistema de entrega do serviço, na

diferenciação do serviço e na satisfação do consumidor.
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A expressão "momento da verdade" se disseminou através de Jan Carlzon (1994, p.15-

19) e se refere ao momento no qual o cliente entra em contato com qualquer setor da

organização e forma sua opinião a respeito da qualidade do serviço que está recebendo.

Gronroos (1993, p.55) denominou a entrega do serviço de "momento da oportunidade",

referindo-se à ocasião na qual o prestador do serviço tem a oportunidade de demonstrar

ao consumidor a qualidade de seu serviço. Uma vez interrompida a interação, a

oportunidade não existe mais e a recuperação de problemas ocorridos durante entrega do

serviço é mais problemática.

Esse momento do contato entre consumidor e organização de serviços pode se resumir a

um rápido contato de poucos minutos ou se estender por um longo período de tempo até

mesmo englobando uma seqüência de contatos envolvendo diversos funcionários. O

momento da verdade é determinante na avaliação do consumidor sobre a qualidade do

serviço. O serviço pode ser consumido sem que haja contato pessoal; no entanto, o

presente estudo aborda as organizações na qual o contato pessoal é característica

marcante.

Em geral, os consumidores podem passar por vários momentos da verdade ao consumir

o serviço de uma organização, e cada um deles contribui para a formação de sua

percepção sobre o serviço, pois estão relacionados aos olhos do consumidor. Cada

momento da verdade é uma oportunidade que a organização tem de influenciar a

percepção do consumidor sobre a qualidade do serviço.

Os momentos da verdade podem ser divididos de acordo com a intensidade da interação

entre o consumidor e os funcionários da organização de serviços, ou do contato do

consumidor com os elementos físicos do serviço. Assim, a prestação do serviço pode

implicar em diferentes níveis de contato, como mostrado a seguir (LOVELOCK e

WRIGHT, 1999, p.48):
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• Serviços de alto grau de contato consumidor - organização

São aqueles nos quais o consumidor está envolvido de forma ativa na

produção do serviço, como nos casos de serviços que "processam'

pessoas ou de serviços altamente customizados.

• Serviços de médio grau de contato consumidor - organização

São aqueles nos qUaIS o contato do consumidor com elementos da

organização se limita, em geral, ao estabelecimento de uma relação para

definir uma necessidade, ou à entrega do objeto físico a ser transformado,

ou à resolução de um problema.

• Serviços de baixo grau de contato consumidor - organização

São aqueles que envolvem pouco ou nenhum contato direto entre o

consumidor e a organização prestadora do serviço. Nesses casos, o

contato acontece através de outros canais, físicos ou eletrônicos.

Albrecht e Bradford (1992, p.22-26) destacam a existência de momentos da verdade

fundamentais: são aqueles aos quais os consumidores atribuem grande importância,

portanto, um momento fundamental seria definido conforme a percepção de cada

consumidor. Contudo, há um momento fundamental considerado como absoluto pelos

autores - a ocorrência de uma falha em algum dos sistemas da organização com os quais

o consumidor tem contato. A administração da recuperação dessa falha determinará a

percepção do consumidor sobre esse momento da verdade.

o triângulo do momento da verdade ilustra uma abordagem que representa as partes

presentes no momento da verdade e sugere os possíveis conflitos que podem eclodir
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(Figura 11). Cada parte representada na Figura 11 tende a defender seus interesses na

interação. Nas situações extremas, a entrega do serviço pode ser dominada por cada uma

das partes; contudo, a interação pode se tornar disfuncional se uma das partes detiver o

controle absoluto em detrimento das necessidades e expectativas das outras duas

(FITZSIMONNS, 1998, p.235-236).

A alta gerência, com o objetivo de ser eficiente, procura padronizar a entrega do serviço

através de regras e procedimentos bem definidos que limitam a autonomia e poder de

discernimento da linha de frente, restringindo o serviço prestado. Essa situação extrema

pode resultar na insatisfação do consumidor ao receber poucas alternativas sem nenhuma

personalização.

A dominação do encontro por parte do consumidor pode acontecer quando o serviço é

totahnente padronizado através do auto-serviço. Na interação entre linha de frente e

consumidor, o controle percebido é o motivo do conflito. A fim de tornar mais fácil e

menos estressante seu trabalho, a linha de frente tenta manter o controle sobre a

interação. Por outro lado, o consumidor, através do controle da situação, procura receber

o benefício máximo do serviço prestado (FITZSIMONNS, 1998, p.237-240).

Organização de serviços

Eficiência X Autonomia .> ".. Efic;ênda X Satisfação

Linha de frente Consumidor

Controle percebido

Figura 11. O triângulo do momento da verdade.
Fonte: FITZSIMMONS, J. A. e FITZSIMMONS, M. 1. Service Management: Operations, Strategy and
Information Technology. McGraw-Hill, 1998, p. 239.
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Em muitos casos, o momento da interação com a linha de frente é o serviço ao oJhos do

consumidor, pois, peja sua perspectiva, a evidência mais imediata do serviço acontece

justamente nesse momento. Apesar disso, na maior parte das vezes, os funcionários que

ocupam essa posição não são adequadamente treinados, não possuem conhecimento,

autonomia e discernimento necessários às situações, e poucos dispõem de suporte

adequado para interagir com o consumidor oferecendo um serviço satisfatório.

2.4.1. FONTES DE SATISFAÇÃO E INSATISFAÇÃO NA ENTREGA DO SERVIÇO

Conscientes da importância da interação entre consumidor e prestador de serviço, Bitner

et al. (1990, p.74-80) pesquisaram as fontes de satisfação e de insatisfação dos

consumidores na entrega do serviço.

Os resultados identificaram três grupos de comportamentos de funcionários relacionados

a experiências satisfatórias e insatisfatórias.

o Grupo 1: Respostas dos funcionários a falhas no sistema de entrega do serviço

• Respostas a serviços não disponíveis

• Respostas à lentidão sem razão aparente do serviço

• Respostas a outras falhas de serviços relacionados

o Grupo 2: Respostas dos funcionários às necessidades e solicitações dos

consumidores

• Respostas a necessidades especiais de consumidores

• Respostas às preferências dos consumidores

• Respostas aos erros admitidos pelos consumidores
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• Respostas a consumidores que perturbam o ambiente do serviço

ou outros consumidores

D Grupo 3: Ações inesperadas dos funcionários

• Atenção dispensada ao consumidor

• Comportamento fora do comum do funcionário

• Desempenho sob circunstâncias adversas

A pesquisa indicou que; quando o sistema de entrega do serviço apresenta falhas, ainda

assim o serviço pode ser lembrado como uma experiência satisfatória pelos

consumidores, dependendo da maneira como o funcionário lida com a situação. Da

mesma forma, a inabilidade ou má vontade com a qual o funcionário lida com situações

de falhas no sistema de entrega do serviço pode render experiências lembradas como

muito insatisfatórias.

Uma falha surgida no sistema de entrega do serviço pode se transformar em uma

oportunidade para o funcionário da linha de frente demonstrar flexibilidade, criatividade

e agilidade, e fazer com que a recuperação do serviço torne a experiência positiva para o

consumidor .

Mesmo quando o consumidor não tem nenhuma solicitação especial, a entrega do

serviço é freqüentemente lembrada como satisfatória quando o consumidor recebe um

tratamento especial e inesperado do funcionário.

A pesquisa mostrou que a mais forte fonte causadora de satisfação e de insatisfação é o

comportamento inesperado do funcionário em relação ao consumidor (BITNER et al.,

1990, p.81). Os resultados apontam para a importância do processo de entrega do
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serviço, p~incipalmente do "como" o funcionário da linha de frente desempenha seu

papel.

Os funcionários da linha de frente, quando entrevistados sobre as fontes de satisfação e

insatisfação dos consumidores na entrega do serviço, identificaram, além das fontes

indicadas pelos consumidores, uma outra fonte de insatisfação com o serviço prestado: o

consumidor-problema. Um consumidor pode ser caracterizado como problema pelas

seguintes razões (BITNER et aI., 1994, p.lOO):

o consumidor não está disposto a cooperar com o prestador do serviço

O consumidor apresenta demandas não realizáveis

O consumidor apresenta demandas que vão contra leis ou padrões de segurança

O consumidor apresenta tratamento inaceitável em relação ao funcionário ou a

outro consumidor

• O consumidor apresenta sinais de embriaguez

•
•
•
•

• O consumidor burla normas sociais

A resistência em aceitar que existem consumidores-problema pode levar ao aumento do

stress dos funcionários da linha de frente que têm que lidar com esses consumidores sem

terem recebido treinamento adequado para esse tipo de situação.

Esta seção abordou os aspectos envolvidos no momento da verdade. Inicialmente, foi

ressaltada a importância desse momento na avaliação da qualidade do serviço por parte

do consumidor. A complexidade da interação entre consumidor e prestador de serviços

foi destacada. Em seguida, foram apresentadas potenciais fontes de satisfação e

insatisfação durante a entrega do serviço.
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2.5. A LINHA DE FRENTE

A importância do momento da verdade no processo de produção do serviço e na

avaliação da qualidade pelo consumidor foi abordada na seção anterior. Como foi dito, o

momento da verdade se refere à interação entre suas partes - o consumidor e a empresa.

Como esse trabalho focaliza a per pectiva da linha de frente, é necessário analisar com

maior profundidade o papel desempenhado por essas pessoas que carregam consigo a

responsabilidade de representar a empresa no momento da verdade.

A linha de frente, denominação dada às pessoas da organização de serviços que

interagem com os consumidores, atua no que Lovelock (1995, p.115-119) denominou de

"palco" do sistema de serviços, por ser visível ao consumidor e por ser onde acontece a

interação. Essa posição, localizada na interface entre empresa e consumidor, é por

natureza complexa. É possível destacar aspectos relevantes que lhe conferem grande

importância no processo do serviço. Da mesma forma, é possível identificar dificuldades

que estão associadas ao papel desempenhado pelas pessoas que ocupam essa posição .

. São os funcionários da linha de frente que com maior freqüência travam contato com os

consumidores, entregando os serviços da organização. Portanto, é natural que eles se

tornem uma parte integral da imagem que o consumidor forma a respeito do serviço

consumido.

Segundo Lovelock e Wright (1999, p.327-328), o funcionário da linha de frente pode

desempenhar diversos papéis, como ser parte do produto ou parte do sistema de entrega,

representar o papel de conselheiro, educador, vendedor ou, em algumas situações

especiais, de fiscal.

Devido ao potencial impacto que os funcionários da linha de frente têm no sucesso de

uma organização de serviços, é fundamental que sejam compreendidos os aspectos

relacionados ao desempenho, atitude e comportamento desses funcionários. Tais
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aspectos podem diferenciar um encontro satisfatório de um insatisfatório. A partir desse

conhecimento é possível desenvolver ações coerentes com os objetivos da organização,

englobando desde a seleção de funcionários até a elaboração de sistemas de

recompensa., que resultem nos comportamentos esperados (SCHNEIDER e BOWEN,

1995, p.239-241).

2.5.1. IMPORTÂNCIA DO PAPEL DESEMPENHADO

POSICÃO OCUPADA NA ORGANIZAÇÃO

Na maior parte dos casos, não é conferida à linha de frente a importância que ela

deveria ter pelo papel que representa no processo do serviço. Isso se evidencia pela

pouca atenção e cuidado investidos nessas pessoas por meio de processos de

recrutamento e seleção inadequados, e programas de educação e treinamento

inexistentes ou equivocados.

O resultado dessa situação é uma armadilha na qual as pessoas que ocupam essas

posições são, em geral, as que têm o nível educacional mais baixo e a pior remuneração

na organização (PARASURAMAN et al., 1985, p.42). Ocorre que são essas mesmas

pessoas que representam a organização diante do consumidor, e são elas as responsáveis

por finalizar o processo de produção do serviço, influenciando a primeira, e talvez única,

percepção que os clientes formam a respeito da organização.

LINHA DE FRENTE COMO FONTE DE INFORMAÇÃO

Como foi dito, a linha de frente é a responsável por entregar o serviço ao consumidor.

Contudo, sua participação no processo de produção do serviço vai além dessa função,
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pois a linha de frente pode ser colaboradora no processo de melhoria do serviço. Ouvir

os consumidores é fundamental para organizações que procuram melhorar a qualidade

de seus serviços. Justamente porque os funcionários da linha de frente estão em contato

direto com os consumidores, eles se tornam inevitavelmente os ouvintes diretos das

opiniões e impressões formadas pelos consumidores a respeito do serviço durante a

entrega deste.

Cada interação é uma oportunidade de aprender sobre as expectativas dos consumidores,

pois os funcionários ouvem sugestões, reclamações e comentários que podem se

constituir em informações importantes para a melhoria do serviço.

O conhecimento obtido dos consumidores pode ser usado pelos funcionários da linha de

frente para facilitar sua interação com os consumidores, e pode também ser usado pela

organização no processo de tomada de decisão (BITNER et al., 1994a, p.95-100).

Heskett et al. (1994, p.171), entendendo a sua importância, denominaram esses

funcionários de "listening posts", frisando que um dos desafios da gerência é saber ouvi-

los.

Bowen e Schneider (1998, p.160) também destacaram esse aspecto dizendo que os

funcionários da linha de frente, por atuarem na fronteira da organização, podem ser os

olhos e ouvidos da mesma, no que diz respeito aos consumidores e ao ambiente externo,

mas somente o serão se a gerência souber como ouvir as informações que eles recebem.

Albrecht e Bradford (1992, p.l00-103) visualizam a linha de frente como um

pesquisador local de mercado, um radar valioso para a coleta de informações sobre os

clientes, justamente porque são eles que estão envolvidos na entrega do serviço.

As informações recebidas pelos funcionários da linha de frente podem fornecer sinais

valiosos, indicações de pontos de melhoria no que diz respeito ao serviço oferecido. Por
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essa razão é fundamental que essa informação não fique estagnada no funcionário da

linha de frente. Contudo, há obstáculos para isso.

Muitas vezes, os funcionários da linha de frente não concebem como é valiosa a

informação que poderão receber dos consumidores. Assim, além de ser necessário

ressaltar a importância de ouvir, é preciso que exista treinamento que ensine a maneira

adequada de ouvir e registrar as opiniões dos consumidores. Além disso, muitas vezes o

funcionário que recebe uma reclamação ou uma crítica de um cliente tende a assumir

para si toda a responsabilidade pelo acontecido. Em razão disso, o funcionário pode ter

receio de passar a informação adiante. O que foi exposto sinaliza a importância da

existência de um clima orientado para o serviço que permita que as pessoas na

organização entendam que fazem parte de um sistema cujos elementos são

interdependentes, e por isso devem se apoiar mutuamente para que o resultado final do

serviço seja satisfatório.

2.5.2. DIFICULDADES ASSOCIADAS AO PAPEL DA LINHA DE FRENTE

AMBIGÜIDADE DO PAPEL

O papel atribuído a qualquer posição em uma organização representa o conjunto de

comportamentos e atividades que devem ser desempenhados pela pessoa que ocupar tal

posição. O papel é definido através das expectativas, demandas e pressões comunicadas

aos funcionários pelas pessoas que têm interesse em como estes desempenham seus

papéis (KATZ citado por PARASURAMAN et al., 1988, p.43).

A ambigüidade de papéis ocorre quando o funcionário sente que não possuí as

informações relevantes para desempenhar efetivamente seu papel. Informações incertas

53



sobre a definição do papel, as expectativas de seus supervisores, as responsabilidades e

atividades relacionadas ao papel, e os comportamentos adequados envolvidos no

ambiente do trabalho colaboram para aumentar a ambigüidade percebida pelo

funcionário (SINGH, 1993, p.12).

Singh (1993, p.14) considera que variáveis relacionadas à atividade em si e relacionadas

à supervisão recebida afetam significativamente o grau de ambigüidade percebida. Ele

exarrunou as seguintes variáveis relacionadas à supervisão: feedback, autonomia e

consideração.

o feedback representa a intensidade na qual o funcionário da linha de frente recebe

informação de seu supervisor a respeito do trabalho em si e de como este está sendo

desempenhado. O feedback fornecido pode reduzir a ambigüidade percebida pelo

funcionário, pois o ajuda a aprender sobre seu papel.

A autonomia representa o grau no qual o papel desempenhado permite ao funcionário da

linha de frente o uso de liberdade, independência, poder de julgamento e oportunidade

de tomar iniciativa no planejamento e determinação de procedimentos para a realização

dos requerimentos do papel. A autonomia ajuda a lidar com a ambigüidade que cerca o

papel fazendo com que o funcionário perceba menos ambigüidade do que o faria em

papéis que não permitem autonomia (SINGH, 1993, p.14).

Organizações com múltiplas linhas de frente necessitam de orientações bastante claras

quanto às responsabilidades de cada funcionário e as relações entre os funcionários.

Além disso, deve ser nítido para os funcionários quais as decisões precisam ser levadas à

gerência e quais eles podem tomar por si próprios.

A variável consideração se refere ao grau no qual o supervisor cria um clima facilitador

de suporte psicológico, confiança mútua e apoio: Esse suporte sócio-emocional ajuda os

funcionários da linha de frente a lidar com a ambigüidade inerente ao seu papel fazendo
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com que eles percebam menos ambigüidade do que aconteceria na ausência desse apoio

(SINGH, 1993, p.14).

A importância da ambigüidade percebida reside no fato de que ela pode ser um

obstáculo para a melhoria do desempenho, produzindo impacto negativo nos resultados

do trabalho, tais como a satisfação com o trabalho, a tensão no trabalho e o desempenho

apresentado. Além disso, ela pode levar indiretamente ao aumento do turnover porque as

incertezas sobre como proceder em situações envolvendo atividades críticas pode levar

ao sentimento de frustração, resultando em intenções de abandonar o emprego (SINGR,

1993, p.15).

o desempenho é inibido peja ambigüidade do papel, pois quando o funcionário não

possui o conhecimento necessário sobre os mais efetivos comportamentos condizentes

com seu papel, seu esforço tende a ser ineficiente, insuficiente ou sem direção celta.

No que diz respeito à tensão no trabalho, a falta ~e informação relevante sobre o

desempenho requerido pelo papel pode levar à ansiedade e frustração, que por sua vez

resultam em tensão.

Segundo o autor, o conhecimento mais consistente dessa questão possibilita o desenho

de ambientes de trabalho e de perfis gerenciais que influenciam o grau de ambigüidade

percebido pelos funcionários da interface em relação ao seu papel, reduzindo seus

efeitos disfuncionais (SINGR, 1993, p.14).

Singh (1993, p.23) concluiu a partir de suas pesquisas que, apesar de ser muito difícil

reduzir a ambigüidade de papel sentida pelo funcionário da interface, é possível criar

condições para auxiliar os funcionários a lidarem com a ambigüidade por meio da

existência de perfis gerenciais que enfatizem as variáveis consideração, feedback e

autonomia.
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Singh acre~centa que, como o papel desempenhado pelos funcionários da linha de frente

tem natureza particular e complexa, pode ser contra-produtivo canalizar esforços em

programas que objetivem eliminar esta ambigüidade.

Os supervi ores devem concentrar seus esforços para apoiar seus funcionários,

auxiliando-os a reduzir e a aprender a lidar com a ambigüidade percebida em relação às

facetas específicas de seu papel.

Parasuraman et aI. (1985, p.43) acrescentam que a ambigüidade pode ser amenizada por

meio da comunicação clara, precisa, de qualidade e freqüente. Programas de

treinamento, relacionados aos serviços específicos prestados pelos funcionários e que

focalizem habilidades de comunicação, afetam a percepção do nível de autoconfiança e

competência dos funcionários.

CONFLITO DE PAPÉIS

o conflito de papéis é outra dificuldade associada aos funcionários da interface. O

conflito de papéis é inerente à posição da linha de frente. Quando as expectativas em

relação aos funcionários são incompatíveis ou demandam muito deles, eles vivenciam o

conflito de papéis, ou seja, percebem que não podem satisfazer todas as demandas de

todos os indivíduos (PARASURAMAN et ai., 1985, p.43).

A dificuldade para os funcionários da linha de frente é que, como são a interface entre a

empresa e o consum.idor, eles estão expostos a duas demandas que muitas vezes são

conflitantes.

Eles representam para o consum.idor a evidência física da experiência com o serviço

recebido. Além disso, eles são cobrados a atender objetivos operacionais e de marketing,
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pois por um lado fazem parte da "produção" do serviço, e por outro, são também

responsáveis por vender o serviço final (LOVELOCK e WRIGHT, 1999, p.328).

A percepção de conflito de papéis é psicologicamente desconfortável para o funcionário,

causando tensão e afetando sua satisfação no trabalho e seu desempenho, podendo ser

responsável pelo absenteísmo e turnover.

Rogers et alo (1994, p.I8) encontraram evidências de que o conflito de papéis tem

impacto direto na tensão no trabalho, que por sua vez tem impacto negativo na satisfação

com o trabalho.

Quando a gerência aceita, apóia e reconhece que os funcionários da linha de frente agem

conforme o que eles entendem que os consumidores esperam deles, a tensão pode ser

menor.

PRESENÇA DO CONSUMIDOR NO PROCESSO

Uma das características dos serviços é a presença do consumidor no processo de

produção, como foi mencionado anteriormente nesse trabalho. Essa característica

acarreta uma dificuldade para a linha de frente pela necessidade de acomodar a

variabilidade e a incerteza introduzidas pelo consumidor (SERGEANT e FRENKEL,

2000, p.18). Durante a interação com o cliente, o funcionário lida com urna grande

variedade de solicitações e exigências que podem até mesmo vir de urna mesma pessoa,

tornando o comportamento desse consumidor pouco previsível e dificultando bastante

qualquer padronização por parte do prestador do serviço (TÉBOUL, 1999, p.32-33).

Além disso, o consumidor atua, muitas vezes, corno co-produtor do serviço. Isto exige

que o funcionário da linha de frente atue também como orientador do consumidor a fun

de que a entrega do serviço se complete.
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FORNECIMENTO DE SERVIÇOS INTERNOS

o fornecimento de serviços internos pode ser fonte de dificuldades para as pessoas da

interface. Quando se trata das interações que ocorrem entre os funcionários da linha de

frente, atuando como consumidores internos, e os funcionários dos bastidores, ou seja,

aqueles que fornecem o suporte para a linha de frente, surge, então, um possível

complicado r. O funcionário da linha de frente não tem, em geral, liberdade de escolha

entre diferentes fornecedores do serviço que necessita, tendo que recorrer a um

determinado prestador do serviço, tornando-se um consumidor constante mesmo que se

sinta insatisfeito com o serviço prestado (BITNER et al., 1994b, p.38).

Em geral, não existe a possibilidade, para o consumidor interno, de trocar de fornecedor

caso não esteja satisfeito com o suporte fornecido. Isso pode fazer com que o

consumidor interno se sinta amarrado ao fornecedor interno e que o fato de extravasar

suas necessidades, problemas e insatisfações seja contra-produtivo (AUTY e LONG,

1999, p.lO).

A situação descrita pode afetar o resultado [mal do processo de produção do serviço. Ou

seja, o não reconhecimento da linha de frente como um cliente interno e o não

atendimento de suas necessidades, causando insatisfação com o suporte recebido, pode

ter reflexos no serviço prestado ao consumidor externo.

Esta seção abordou as questões envolvendo a linha de frente, ressaltando sua dupla

importância no processo de produção do serviço - responsável pela entrega do serviço

ao consumidor e pela recepção de informações provenientes do consumidor. As

dificuldades associadas ao papel da linha de frente também foram exploradas.

58



2.6. O CLIMA PARA O SERVIÇO

2.6.1. A IMPORTÂNCIA DO CLIMA PARA O SERVIÇO

Schneider e Bowen (1993, p.39) confirmaram a existência de uma relação positiva entre

o que os funcionários relatam a respeito de sua experiência como prestadores de serviço

e o que os consumidores relatam a respeito de sua experiência com o serviço prestado.

Eles concluíram que quando os funcionários percebem a organização na qual trabalham

como sendo fortemente orientada para a prestação de serviços, os consumidores desses

serviços relatam experiências positivas com maior freqüência. Ou seja, quando a

organização promove um ambiente propício à prestação de serviços de qualidade por

seus funcionários, esses esforços são refletidos de maneira positiva na percepção dos

consumidores sobre a qualidade do serviço que recebem

O serviço se refere, em grande parte, a uma experiência vivida pelo consumidor que

ocorre durante a interação com o prestador do serviço, quando o serviço é fmalizado,

entregue e consumido, muitas vezes na presença do consumidor. Contudo, não é

possível controlar essa seqüência uma vez que ela tenha sido iniciada.

Devido à intangibilidade característica dos serviços, as atitudes e comportamentos dos

funcionários que lidam com os consumidores tornam-se parte essencial do serviço que

está sendo consumido. Mas, é impraticável monitorar e orientar cada interação, através

da supervisão direta.

Em razão do que foi exposto, faz-se necessário que as organizações de serviços recorram

a outros mecanismos de garantir a qualidade da entrega do serviço. Decorre dessa

situação a importância da existência de um clima orientado para o serviço que

funcionaria como um orientador para as ações dos funcionários.
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As organizações adotam implicitamente ou não certas práticas e procedimentos e

recompensam e apóiam certos comportamentos que têm uma função crítica na

organização, uma vez que constituem o critério a partir do qual os funcionários baseiam

suas decisões diárias no trabalho (SCHNEIDER, 1990, p.403). É fundamental que as

práticas, os procedimentos, as recompensas e os comportamentos adotados se

constituam em um norte enfatizando a importância de oferecer uma experiência positiva

para os consurrúdores ao longo da seqüência produção - entrega - consumo (1990,

p.394).

Em outras palavras, as práticas, os procedimentos, as recompensas e os comportamentos

adotados devem criar um clima propicio para o serviço.

Schneider e Bowen (1993, p.43) mostraram que quando o trabalho é facilitado através de

mecanismos de suporte, os funcionários têm melhores condições para se dedicar a

satisfazer as necessidades dos consumidores. Por outro lado, quando eles precisam lutar

contra políticas organizacionais equivocadas, torna-se mais difícil satisfazer as

necessidades dos consumidores.

Schneider et al (1998, p.160), com base no modelo testado que relacionava a existência

de estruturas de base ao clima para o serviço, concluíram que quando os funcionários

relatam que trabalham num ambiente onde seus esforços na entrega do serviço são

apoiados por serviços prestados por outros na organização, e onde eles recebem

feedback dos consumidores, a percepção da qualidade do serviço pelos consumidores

era influenciada positivamente.

Isso indica que a assistência de outros funcionários é um fator interno chave na cadeia de

eventos entre o funcionamento interno organizacional e a percepção dos consumidores

quanto à qualidade do serviço, sugerindo ser este um dos aspectos fundamentais do

clima para o serviço.
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Weatherly e Tansik (citado por SCHNEIDER et al., 1998, p.160), por outro lado,

reforçam a importância da supervisão como um fator facilitador do trabalho, concluindo

que a natureza do trabalho dos funcionários da linha de frente, no que diz respeito ao

stress do papel desempenhado e à ambigüidade da descrição do cargo, conforme

articulado pelos supervisores e gerência, se relacionava às atitudes dos funcionários no

sentido de evitar as demandas dos consumidores ou se e forçar para satisfazer tais

demandas.

Lewis e Gabrielsen (1998, p.74) defendem a importância de uma cultura orientada para

serviços. Segundo eles, a qualidade percebida do serviço é função de processos

interativos resultantes do contato entre o funcionário da linha de frente e o consumidor,

contato este que é influenciado pelas características sociais e culturais de ambos, pelos

sistemas e procedimentos vigentes, pela estrutura e tecnologia disponível e pela cultura

organizacional. Por isso, é preciso que as organizações encontrem caminhos para

gerenciar e controlar o contatos com os consumidores, seja através do controle de

sistemas e procedimentos, seja pelo gerenciamento de recursos humanos, ou pelo

desenvolvimento de uma cultura orientada para o serviço.

Berry (citado por Varey, 1995, p.53) faz referência à importância do clima para o

serviço ao afirmar que o serviço somente pode ser melhorado através de uma política

sistemática que enfatize a habilidade e disposição dos funcionários em prestar serviços,

criando assim. uma organização que suporte integralmente a qualidade nos serviços.

Kelley (1992, p.27-37) destaca a importância do clima para o serviço em uma pesquisa

que demonstrou existir uma relação direta entre a percepção positiva do clima para o

serviço e a orientação para o consumidor demonstrada pelo funcionário da linha de

frente.

Heskett et alo (1994, p.166) também deram ênfase à questão do clima para o serviço

através do modelo proposto por eles e conhecido como a Cadeia de Lucro dos Serviços,
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cujos elo são proposições que sugerem que o lucro da organização é estimulado pela

retenção do consumidor que, por sua vez, é resultado da satisfação do consumidor com

os serviços consumidos. A satisfação do consumidor é influenciada pelo valor criado por

funcionários satisfeitos e leais que se sentem assim como resultado da existência de um

serviço interno de qualidade.

No que tange a satisfação do cliente e a qualidade do serviço interno, Heskett et al.

(1997, p.114) destacam o conceito de capacitação que se baseia no pressuposto de que a

satisfação do funcionário está associada á percepção que o próprio tem de que é capaz de

servir bem ao cliente. Os componentes da capacitação são os seguintes:

o Autonomia para entregar serviço ao cliente

o Clara comunicação dos limites dentro dos quais o funcionário pode agir

o Treinamento para a realização do trabalho

o Adequação dos sistemas de suporte

o Sistemas de reconhecimento e recompensas aliados aos níveis de satisfação dos

clientes

As conclusões das pesquisas aqui relatadas suportam fortemente a percepção da

pesquisadora sobre a importância da existência de condições que facilitem a entrega do

serviço pela linha de frente. A autora acredita que é fundamental a assistência aos

funcionários da linha de frente para que eles possam realizar seu trabalho de maneira

satisfatória.

A partir do que foi apresentado, é possível defender que, com o objetivo de oferecer um

serviço consistente e percebido como de qualidade pelos consumidores, os funcionários

de uma Organização de serviços devem compartilhar a percepção de que a Organização

na qual trabalham é orientada por valores que enfatizam a qualidade, o foco no

consumidor e a excelência nos serviços.
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2.6:2. CONCEITO DE CLIMA PARA O SERVIÇO

Para Schneider e Bowen (1995, p.237-243), clima e cultura são dois aspectos de um

conceito similar. Ambos se referem ao sentido ou significado das coisas no ambiente de

trabalho. O clima da organização seria a mensagem que os funcionários recebem a

respeito do que tem importância na organização. Essa mensagem vem das experiências

vividas no trabalho, que são resultado das rotinas, práticas e procedimentos que regem

suas atividades na organização, e também da percepção a respeito dos tipos de

comportamento que são esperados, reconhecidos e apoiados. As experiências vividas são

integradas em um mesmo tema que é o clima da organização. Quando esse tema tem a

conotação de serviço, as pessoas na organização concluem que existe um clima para o

serviço.

Para os autores, o conceito de cultura engloba o de clima e significa a percepção

compartilhada a respeito do que tem importância em uma organização e, os valores,

crenças e assunções compartilhados a respeito da razão dessa importância.

Segundo Coda (1997, p.98), o clima é formado por aspectos extrínsecos e indica o nível

de satisfação experimentado pelos funcionários no trabalho.

Todos os aspectos que envolvem o funcionamento de urna organização, desde a

definição da missão, o estabelecimento de estratégias e a decisão por determinado

mercado alvo, os processos de recrutamento, seleção e treinamento de funcionários, os

sistemas de operação e de recompensas e as instalações físicas, entre outros, devem ser

coordenados a fim de criar um sistema a partir do qual os funcionários acreditem que a

excelência do serviço é prioridade.

A seguir são apresentadas algumas abordagens sobre a questão do clima para o serviço

desenvolvidas por pesquisadores que realizaram trabalhos nessa área.
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Schneider (1990, p.38S-386) defende a definição de um foco de interesse estratégico

para o estudo do clima organizacional com o intuito de delimitar o construto de forma a

facilitar a avaliação. Uma vez definido este foco, o objetivo é investigar até que ponto as

pessoas na organização percebem a organização atuando orientada por esse foco

específico.

Partindo do pressuposto de que para que os consumidores formem uma percepção

positiva sobre a qualidade do serviço prestado, é fundamental a ênfase na qualidade do

serviço por parte das organizações, Schneider et alo (1998, p.ISO) argumentam que é

preciso investigar quais são as estruturas internas, ou seja, os objetivos, processos e

recompensas que resultam em determinados comportamentos dos funcionários, fazendo

com que os consumidores percebam de maneira positiva a qualidade do serviço que

recebem.

A resposta está relacionada à criação do clima para o serviço, ou seja, na criação de um

conjunto adequado de condições básicas e de ações organizacionais que focalizem

claramente a qualidade do serviço a fim de orientar os funcionários para que realizem

seu trabalho da maneira que se espera.

A abordagem do clima para o serviço, explorada por Schneider e Bowen (1993, p.39),

parte do seguinte conceito:

"O clima para o serviço representa a percepção dos funcionários de que as

práticas e procedimentos existentes na organização são tais que facilitam a

entrega de um serviço de excelência, e que a gerência recompensa, apóia e

espera um serviço de excelência".

Traduzido pela pesquisadora
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Foi denominado de rotinas as práticas e procedimentos da organização, e de

comportamentos o que é esperado, apoiado e recompensado pela gerência.

Às rotinas e recompensas, as pessoas atribuem significado que sinalizam o que é

valorizado e o que tem real importância em determinado cenário em termos de funções,

resultados e alocação de tempo e energia, por exemplo.

Segundo Schneider (1990, p.403), as percepções das rotinas e recompensas existentes

em um cenário, associadas a determinado foco estratégico de interesse, constituem o

clima desse cenário em relação a esse foco. A avaliação do clima acontece no sentido de

identificar se as rotinas e recompensas percebidas convergem para o foco definido, no

caso excelência em serviços.

o propósito de se cnar tal clima é potencializar os esforços e competências dos

funcionários na entrega de um serviço de qualidade, o que resultará em experiências, e

assim, percepções positivas dos consumidores sobre o serviço recebido.

Schneider e Bowen (1993, p.41-42) comprovaram a partir de uma série de pesquisas que

a experiência vivida pelos funcionários em seus ambientes de trabalho se refletia nas

percepções dos consumidores sobre a qualidade do serviço que recebiam.

Nas organizações nas quais os funcionários percebiam a existência de um clima positivo

para o serviço, possuía clientes que, com maior freqüência, percebiam de forma positiva

o serviço recebido. O clima para o serviço foi operacionalizado abordando dimensões

que englobavam os seguintes aspectos:

Dimensões do clima para o serviço

}- Comportamento gerencial - comportamento gerencial no que tange o

planejamento, organização e gerenciamento do serviço
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).;- Suporte do sistema - suporte de marketing, de pessoal, de operações e

de sistemas

>- Orientação para o consumidor - comportamentos na organização que

demonstrem a importância dos con urnidores

~ Suporte logístico - disponibilidade de ferramentas e equipamentos

necessários para prestar o serviço

Da mesma forma, organizações nas quais os funcionários descreviam as práticas de

Recursos Humanos existentes de forma positiva, possuía clientes que, com maior

freqüência, percebiam de maneira positiva o serviço recebido. As práticas de Recursos

Humanos foram operacíonalizadas abordando dimensões que englobavam os seguintes

aspectos:

Dimensões 'de Recursos Humanos

~ Facilitadores do trabalho - atributos do trabalho e da organização que

facilitam ou inibem o desempenho das tarefas

~ Supervisão - comportamentos da supervisão como fornecer feedback,

estabelecer recompensas e compartilhar informações

~ Facilitadores da carreira na organização - práticas organizacionais

envolvendo o crescimento e desenvolvimento

~ Status organizacional - imagem que os funcionários acreditam que a

organização possui perante a sociedade

~ Socialização dos novos funcionários - práticas organizacionais

envolvendo a orientação, treinamento e socialização de novos

funcionários
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É pertinente introduzir o conceito de estruturas de base que integra as dimensões do

clima para o serviço e as dimensões de recursos humanos apresentadas por Schneider et

al. (1998, p.lS2-1S3). As estruturas de base antecedem a existência do clima para o

serviço e são compostas por suportes fundamentais que englobam os recursos, o

treinamento, as práticas gerenciais e a assistência aos funcionários, possibilitando um

desempenho eficaz por parte destes. A estrutura de base se divide em duas

subcategorias.

Estruturas de base:

• Serviço interdepartamental que reflete a qualidade do serviço

recebido internamente de outros departamentos

• Facilitadores do trabalho gerais incluindo o comportamento da

supervisão, os esforços e ações no sentido de remover os obstáculos

ao trabalho e as poJiticas de Recursos Humanos envolvendo

liderança, participação, suporte tecnológico e treinamento

A existência das estruturas de base permite que as práticas e procedimentos orientados

para o serviço venham a existir. Tais práticas e procedimentos, descritos a seguir,

correspondem aos aspectos do ambiente do trabalho que representam o clima para o

serviço (SCHNEIDER et al., 1998, p.1S3).

• Clima para o serviço global - avaliação geral do clima organizacional

para o serviço

• Orientação para o consumidor - avaliação da ênfase dada pela

organização para o atendimento das necessidades e expectativas do

consumidor por um serviço de qualidade
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• Práticas gerenciais ações do gerente imediato que apóiam e

recompensam a entrega de um serviço de qualidade

Feedback do consumidor - solicitação e uso efetivo das opiniões dos

consumidores no que tange a qualidade do serviço

•

Os três últimos aspectos citados - orientação para o consumidor, práticas gerencias e

feedback do consumidor, são reflexos da existência do clima para o serviço global na

organização.

Segundo os autores, o serviço interdepartamental fornece uma base específica para a

existência da orientação para o consumidor. Da mesma forma, a existência de

facilitadores do trabalho fornece especificamente uma ba e para comportamentos

gerenciais orientados para o serviço (SCHNEIDER et al., 1998, p.159).

Sergeant e Frenkel (2000, p.30-34) abordam o clima para o serviço de maneira diferente.

Os autores pesquisaram o impacto de diferentes variáveis no comportamento dos

funcionários da linha de frente e na satisfação do consumidor, considerando como essas

variáveis se relacionam com a capacidade dos funcionários da linha de frente em

satisfazer os consumidores. As variáveis que representam o suporte organizacional e

correspondem ao clima para o serviço são as seguintes:

• Suporte da supervisão

• Suporte dos times de trabalho

• Suporte de outros departamentos

• Suporte tecnológico

A hipótese dos autores é que cada uma dessas variáveis influencia a satisfação do

funcionário com o trabalho, o comprometimento organizacional e a auto-avaliação da

capacidade de satisfazer o consumidor (SERGEANT e FRENKEL, 2000, p.21).
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Os autores desenvolvem o conceito da capacidade de satisfazer o consumidor (CSC)

como sendo uma medida da extensão na qual os funcionários da linha de frente

alcançam os objetivos estabelecidos para a qualidade em serviços e recebem [eedback

positivo por isso. A auto-avaliação da CSC é, segundo os autores, uma avaliação

subjetiva da relação entre o funcionário da linha de frente e o consumidor, no que diz

respeito à habilidade do primeiro em satisfazer o consumidor (SERGEANT e

FRENKEL, 2000, p.19-20).

A pesquisa mostrou que a capacidade dos funcionários em satisfazer os consumidores é

fortemente dependente do conjunto das variáveis que se fornecem suporte mutuamente.

Contudo, a variável suporte de outros departamentos se mostrou como a mais importante

em termos de produzir efeitos diretos na capacidade dos funcionários em satisfazer os

consumidores. Os resultados mostraram também que o suporte da supervisão e a

satisfação com o trabalho são fortemente relacionados (SERGEANT e FRENKEL,

2000, p.30).

O objetivo da pesquisadora em apresentar essa pesquisa foi trazer mais um argumento a

favor da importância do ambiente do trabalho na determinação da capacidade dos

funcionários de organizações de serviços em satisfazer os consumidores.

Lewis e Gabrielsen (1998, p.74) são outros pesquisadores que abordaram essa questão

através da análise dos aspectos intra-organizacionais da gestão da qualidade em serviços

que influenciam a habilidade e motivação dos funcionários da linha de frente para

prestar serviços de qualidade. Nessa pesquisa, os aspectos considerados foram assim

definidos:

• Cultura organizacional e ambiente de trabalho

• Atitude individual do funcionário

• Papel da gerência

• Percepção do próprio papel
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• Sistemas organizacionais e infra-estrutura

Sistemas de avaliação e recompensas

Ações para recuperação de serviços

•
•

HalloweIl et ai. (1996, p.20-32) confirmaram que a qualidade do serviço interno se

relaciona positivamente com a satisfação do consumidor e com a satisfação no trabalho.

O ponto central da pesquisa envolve a percepção de que quando a organização entrega

bons serviços aos seus funcionários, capacitando-os para que eles realizem seu trabalho,

eles sentem que possuem as habilidades necessárias para servir bem aos consumidores.

Os autores propõem que a qualidade do serviço interno é composta de elementos básicos

importantes para qualquer organização, conforme descrito a seguir:

.:. Ferramentas

.:. Políticas e procedimentos

.:. Trabalho em equipe

.:. Apoio da gerência

.:. Alinhamento de objetivos

.:. Treinamento efetivo

.:. Comunicação

.:. Reconhecimento e recompensas

A abordagem desses autores difere sutilmente das anteriores, pois eles consideram os

aspectos do clima para o serviço como serviço interno, o que talvez dilua de alguma

forma a complexidade e relevância do serviço prestado pelos funcionários do suporte

aos funcionários da linha de frente.
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Lytle e Hom (1998, p.455-490) desenvolveram um modeJo para medir a orientação de

uma organização para o serviço. Os autores definem a orientação para o serviço como

uma dimensão do clima organizacional, o que vai de encontro à posição da autora desse

trabalho de que um clima positivo orientado para o serviço somente existe na

organização à medida que os funcionários o percebem como tal.

o significado que conferem à orientação para o serviço é similar ao conceito de clima

para o serviço explorado neste trabalho, pois faz referência ao conjunto de políticas,

práticas e procedimentos organizacionais estabelecidos com o intuito de apoiar e

recompensar comportamentos que criam e entregam serviços de excelência. A pesquisa

sugere um modelo que considera os seguintes elementos como determinantes da

orientação para o serviço:

.:. Suporte da supervisão

.:. Visão do serviço

.:. Tratamento dispensado ao consumidor

.:. Empowerment do funcionário

.:. Treinamento em serviços

.:. Recompensas

.:. Prevenção de falhas no serviço prestado

.:. Recuperação de falhas ocorridas

.:. Tecnologia utilizada

.:. Comunicação das especificações do serviço

O modelo exposto acima se mostra interessante, pois aponta elementos que até então não

tinham sido destacados. Contudo, não explicita o aspecto da qualidade do serviço

interno, o qual, pelo entendimento da autora deste trabalho, é fundamental para a

existência e manutenção do clima para o serviço.
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2.6.3. ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO CLIMA PARA O SERVIÇO

Com base nas abordagens apresentadas na seção anterior acerca do clima para o serviço,

esta seção condensa a questão, explorando os principais aspectos do clima para o serviço

que vão orientar a pesquisa de campo.

SERVIÇO INTERNO

Um dos elementos fundamentais para o sucesso do processo de produção e entrega do

serviço é a qualidade dos serviços internos. A satisfação dos consumidores internos com

a organização na qual atuam pode ser significativamente influenciada pelos serviços

recebidos dos fornecedores internos (BITNER et al., 1994, p.34). A má fluidez das

relações entre consumidores e fornecedores internos pode ter implicações na qualidade

do serviço interno, e influenciar também a qualidade do serviço entregue ao consumidor

final.

Grõnroos (1993, p.265-266) ressalta a importância do serviço interno ao afirmar que

cada operação de serviços engloba várias funções internas de serviços que fornecem

suporte umas às outras. Portanto, se o serviço interno é ineficiente, o serviço ao

consumidor final será prejudicado.

A existência do clima para o serviço e de um serviço interno de qualidade estão

fortemente relacionadas. Conforme concluiu Schneider (1998, p.160), o suporte dado

pelos fornecedores internos aos clientes internos é um fator-chave para que o

funcionamento organizacional resulte em uma percepção positiva dos consumidores

quanto à qualidade do serviço. Um serviço interno eficaz somente encontra espaço para

emergir em um ambiente propício para o serviço.

Lewis e Entwistle (1995, p. 41-52) afrrmam que as interações internas que ocorrem

durante a entrega de serviços entre os funcionários, para que eles realizem suas
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atividades, têm grande importância na determinação da qualidade do serviço fornecido

ao consumidor final. Essas interações incluem contatos entre a linha de frente e os

funcionários do suporte, entre a linha de frente e os supervisores, e entre os funcionários

do suporte e os supervisores.

Bitner et al. (1994, p.38) identificaram fontes de satisfação e de insatisfação para os

consumidores internos relacionadas às interações com fornecedores internos. Três

grupos de eventos e comportamentos emergiram como determinantes de encontros

satisfatórios ou insatisfatórios para os consumidores internos. As fontes são as seguintes:

a) Recuperação - as respostas dos funcionários às falhas do sistema de entrega do

serviço interno que podem ser resultado de:

• 'Serviço interno não disponível

• Serviço interno lento sem razão aparente

• Erros da própria organização

b) Adaptabilidade - as respostas dos funcionários às necessidades e requisições

especiais. Essa fonte se aplica às seguintes situações:

• Necessidades especiais de consumidores internos

• Preferências de consumidores internos

• Erros admitidos por consumidores internos

c) Espontaneidade - comportamentos não solicitados e não esperados por parte dos

funcionários. Relacionam-se a essa fonte as seguintes situações:

• Atenção dada ao consumidor interno

• Comportamento fora do comum
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Reynoso e Moores (1995, p.66) destacaram a importância da existência de uma rede de

consumidores e fornecedores internos inter agindo para alcançar a satisfação do

consumidor [mal. Eles defendem que, assim como a qualidade percebida pelos

consumidores pode ser interpretada a partir de um conjunto de dimensões, a qualidade

do serviço interno, recebido pelas unidades e proveniente dos departamentos que lhes

fornecem suporte, pode, também, ser categorizada.

Os autores pesquisaram a rede de atividades que suportam o processo de entrega do

serviço a fim de analisar as relações interdepartamentais, investigando expectativas em

relação ao serviço interno recebido de outras unidades. O resultado mostrou que os

funcionários são capazes e estão preparados para avaliar o serviço que recebem de

outros departamentos da organização da qual fazem parte. A partir dessa conclusão, foi

feita uma aplicação das dimensões da qualidade em serviços de Parasuraman et aI.

(1985, p.47) às atividades internas de suporte. Como resultado final foram identificadas

as dimensões da qualidade do serviço interno apresentadas na Tabela 5 (REYNOSO e

MOORES, 1995, p.70-75).

Tabela 5: Dimensões do serviço interno.

Dimensão Fatores

Disposição A disposição da unidade em ajudar de maneira cortês e acessível.

Agilidade A habilidade em providenciar o serviço prontamente, respondendo rapidamente às
solicitações.

Comunicação Manter O consumidor interno informado e consultá-lo a respeito de progressos,
problemas ou mudanças que possam afetar suas atividades.

Tangíveis As condições e aparência física das instalações, equipamentos, materiais e
informes impressos da unidade.

Profissionalismo As habilidades, o conhecimento e a experiência que as pessoas da unidade
requisitam para prestar o serviço e aconselhar, se necessário.

Confiança A habilidade da unidade em prestar o serviço interno solicitado corretamente e em
tempo hábil, além de transmitir informações precisas.

Confidencialidade A forma como a unidade lida com informações confidenciais e situações delicadas.

Flexibilidade A disposição da unidade em demonstrar flexibilidade diante de situações
inesperadas.
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Preparo Os recursos e organizações requeridos pela unidade para se tornar capaz de prestar
o serviço.

Consideração A compreensão, o reconhecimento, a confiança e a honestidade da unidade em
relação ao consumidor interno.

Fonte: REYNOSO, 1. e MOORES, B. "Towards the measuremenr of internai service quality".
Intemational Journal of Service lndustry Management, Vol. 6, No. 3, 1995, p. 80.

Heskett et al. (1994, p.166) relacionaram a qualidade do serviço interno e externo. Os

autores propuseram um modelo estratégico para a gestão de serviços, já citado neste

trabalho, o qual sugere a existência de relações entre a qualidade do serviço interno, a

satisfação do funcionário, a produtividade e retenção do funcionário, a satisfação e

lealdade do consumidor externo e resultados organizacionais satisfatórios.

A importância do serviço interno aparece, também, no modelo dos gaps de Parasuraman

et al. (discutido na seção 2.3 sobre qualidade em serviços), especificamente na

discrepância que pode existir entre as especificações da qualidade do serviço e o serviço

que é realmente entregue ao consumidor - o gap 3. Segundo os autores, esta

discrepância ocorre quando o funcionário que entrega o serviço ao consumidor está

incapaz, ou não está disposto a prestar o serviço conforme especificado (ZEITHAML et

al., 1988, p.35-40).

Pode-se concluir que a incapacidade em prestar o serviço pode ser resultado, em parte,

do recebimento de serviços internos que não satisfazem às necessidades do funcionário

da linha de frente. A insatisfação resultante dessa situação pode influenciar a disposição

do funcionário da linha de frente em prestar o serviço, comprometendo, assim, o serviço

que é entregue ao consumidor.
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SUPERVISÃO

A existência de uma liderança orientada para serviços é crítica para o estabelecimento de

um clima propício à prestação de bons serviços, pois o apoio dado pelos supervisores e

pelos gerentes é fundamental na disseminação e con olidação dos valores que

caracterizam uma cultura orientada para serviços.

Em se tratando de sistemas de serviços, marcados pelas características que foram

discutidas neste trabalho, como a intangibilidade e o fato de a entrega do serviço

acontecer através da interação entre linha de frente e consumidor, - este atuando, às

vezes, como co-produtor do serviço -, os gerentes e supervisores são levados a

assumirem um novo papel.

A orientação para o serviço requer que os supervisores e os gerentes atuem como

facilitadores, orientando seus funcionários (HESKETT et al., 1994, p.169). Ao

assumirem esse papel, eles se afastam de qualquer eventual tendência de ser

controladores, mesmo porque tal postura é praticamente inviável em uma empresa de

serviços, na qual o contato com o cliente é parte fundamental do processo.

o papel de facilitado r conferido aos supervisores e aos gerentes das organizações de

serviços é o que melhor se adequa às exigências de um sistema de serviços. O

supervisor, como facilitador, é tema abordado pelos estudiosos da área de serviços.

Schneider e Bowen (1993, p.39) conferem aos gerentes a criação de dois climas

relacionados: o clima para o serviço e o clima para o bem-estar dos funcionários. Esse

segundo clima citado, em especial, depende, em grande parte, da disposição e postura

dos supervisores e dos gerentes, bem como da instituição de práticas que facilitem a

entrega do serviço pelos funcionários da linha de frente. As decisões da supervisão em

relação ao sistema de reconhecimento e recompensas vinculados à entrega de serviços

de qualidade são, também, determinantes para o estabelecimento de tal clima.
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De acordo. com Grônroos (1993, p.312-315), o papel do líder em uma cultura de serviços

deve enfatizar o aspecto da comunicação e da colaboração. A comunicação, não apenas

por palavras, mas principalmente por atos, é vital para que o, valores sejam

compreendidos e incorporados. A comunicação deve ser incentivada e praticada, pois os

funcionários precisam de informações fornecidas pelos seus supervisores para que seja

possível implementar as ações voltadas para a prestação de serviços. Além disso, como

foi discutido na seção 2.5, A Linha de Frente, os funcionários de contato possuem

informações importantes para a melhoria do sistema de atendimento, pois conhecem as

necessidades e satisfação dos clientes e, os problemas e dificuldades que ocorrem

durante a entrega do serviço.

A comunicação por meio da ação é fundamental, pois evita que o processo de criação do

clima para o serviço se perca pela ambigüidade. Se a supervisão apresenta um discurso

que enfatiza a prioridade dos serviços, mas não persegue através de seus atos, uma

estratégia orientada para serviços, a cultura de serviços perde a credibilidade aos olhos

dos seus subordinados (GRONROOS, 1993, p.316-317). Isso reafirma a importância da

demonstração pessoal do comprometimento com a qualidade dos serviços

(PARASURAMAN etal., 1985, p.49).

De acordo com Lytle e Hom (1998, p.455-490), os supervisores estabelecem

especificações para o serviço por meio de seus próprios comportamentos e estilos de

liderança. Os autores acrescentam que os supervisores devem ser um modelo de serviço

para seus subordinados, servindo-os, inspirando-os e possibilitando que eles prestem um

serviço de qualidade aos consumidores da organização.

O papel da supervisão se estende à consideração - variável que pode afetar

significativamente a percepção do funcionário sobre a ambigüidade do papel (SINGH,

1993, p.14). A consideração se refere ao grau em que o supervisor cria um clima

facilitador e amigável de suporte psicológico, confiança mútua e auxílio (HOUSE citado

por SINGH, 1993, p.14). Este apoio, fornecido pelo supervisor, auxilia o funcionário da
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linha de frente a lidar com a ambigüidade inerente à sua função. Como foi discutido na

seção 2.3, Qualidade em Serviços, a ambigüidade percebida pelo funcionário afeta a sua

satisfação com o trabalho, sendo um dos fatores relacionados à discrepância entre a

especificação da qualidade do serviço e o serviço entregue ao consumidor pela linha de

frente (ZEITHAML et al., 1988, p.41).

Cabe aos supervisores prover seus subordinados comfeedback apropriado. O feedback é

tratado como uma variável que se refere ao grau em que o funcionário da interface

recebe informação de seu supervisor que lhe diga como ele está desempenhando seu

papel (SINGH, 1993, p.14).

o fornecimento de feedback aos funcionários da linha de frente colabora na redução da

ambigüidade do papel percebida pelo funcionário que atua na interface (SINGH, 1993,

p.14). A razão para isso está relacionada ao fato de que o feedback atua através de um

mecanismo de aprendizagem; assim, o funcionário da linha de frente vai aprendendo

sobre seu papel conforme recebe feedback continuamente. O recebimento de feedback

permite que os próprios funcionários auto-avaliem o resultado de seu trabalho.

Contudo, o fornecimento de feedback pode causar um sentimento de frustração nos

funcionários, caso não existam os meios para que sejam realizadas as mudanças

necessárias. Ou seja, se não existem o treinamento adequado, a tecnologia necessária, o

suporte de outros departamentos e os sistemas adequados para facilitar a entrega do

serviço, os funcionários podem se sentir impotentes diante de umfeedback negativo.

Os gerentes e supervisores fornecem um suporte indispensável aos seus subordinados.

Cabe a eles, em última análise, a manutenção das condições propícias para a prestação

de serviços, ou seja, eles devem fornecer suporte às rotinas e comportamentos que

caracterizam o clima para o serviço, assegurando que os valores orientados para os

serviços estejam sendo compartilhados por seus subordinados.
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AUTONOMIA

A autonomia acessa o grau em que o trabalho permite liberdade, independência e

oportunidade de tomar iniciativa durante a realização das atividades diárias. A percepção

de liberdade, associada à autonomia, pode fazer com que esta sirva como um auxílio

para o funcionário da linha de frente lidar com a ambigüidade do papel (SINGR, 1993,

p.14).

Segundo Hartline e Ferrell (1996, p.56), a autonomia confere ao funcionário da linha de

frente a possibilidade de usar um maior poder de julgamento e flexibilidade, o que

colabora para a diminuição do estresse sentido pelo funcionário e aumenta a confiança

dele em relação à realização das atividades e à habilidade de se adaptar a condições

imprevisíveis, características da entrega do serviço.

A autonomia recebe destaque no trabalho de Deci (1998, p.39-5l). O autor se baseia em

pesquisas que sugerem que as pessoas têm uma necessidade intrínseca de ter um senso

de autonomia, o que implica que as pessoas precisam sentir que seu comportamento se

origina dentro delas mesmas.

Diante da importância da autonomia, Deci (1998, p.50) discute a maneira pela qual é

possível aos supervisores apoiar a autonomia de seus subordinados. Para isso, parte da

noção de que apoiar a autonomia é se colocar no lugar da outra pessoa e encorajá-la a

experimentar, ter iniciativa e responsabilidade. O caminho para apoiar a autonomia é

proporcIOnar escolhas, estimulando, assim, o sentimento de autodeterminação e a

motivação.

A abordagem de Deci defende que proporcionar escolbas significa compartilhar

autoridade, permitindo que as pessoas participem, de alguma forma, do processo de

decisão. Esta participação pode se traduzir no envolvimento dos funcionários em como

realizar as atividades que lhe cabem.
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Deci ressalta que o oferecimento de escolhas deve ser acompanhado do oferecimento

das informações necessárias para urna tomada de decisão segura. A ausência de

informações adequadas faria da possibilidade da escolha um fardo, e não um caminho

para a autonomia, podendo gerar ansiedade nos funcionários e resultar em decisões

equivocada (1998, p.44).

A importância da participação no processo de decisão está ligada ao comprometimento

criado com a decisão tornada e ao senso de responsabilidade que surge em relação ao

comportamento adequado para colocar em prática tal decisão. No contexto do serviço,

onde a supervisão direta é praticamente impossível, como já foi discutido, a existência

do comprometimento e do senso de responsabilidade é fundamental para que os

funcionários se engajem em comportamentos que resultem em interações satisfatórias

com os consumidores.

Quando o funcionário da linha de frente precisa ter a aprovação de outros departamentos

na organização antes de entregar determinados serviços, a qualidade do serviço é

colocada em risco, pois mesmo que ele esteja comprometido em servir bem ao

consumidor, ele não será capaz de apresentar um desempenho totalmente satisfatório, já

que o controle sobre o serviço foi disperso entre uma ou mais unidades organizacionais

(PARASURAMAN eta/., 1985, p.42).

Bowen e Lawler ITI (1992, p.32) trabalharam o conceito de empowerment, termo para o

qual não foi encontrada uma tradução satisfatória. O empowerment implica no

compartilhamento com os funcionários da linha de frente dos seguintes elementos

organizacionais.

• Informação sobre o desempenho organizacional

Recompensas baseadas no desempenho organizacional

Conhecimento que capacite os funcionários a conhecerem e contribuírem para o

desempenho organizacional

•
•
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• Poder para tomar decisões que influenciem a direção e o desempenho da

organização

Segundo Bowen e Lawler III (1992, p.35), o empowerment faz parte de um modelo

organizacional baseado no envolvimento. Segundo os autores, esse modelo se contrapõe

ao modelo baseado no controle, sendo caracterizado pela migração dos elementos

citados para níveis organizacionais mais baixos. O empowerment existiria num contínuo

conforme informação, recompensas, conhecimento e poder fossem cedidos à linha de

frente.

A adoção de um modelo de envolvimento deve ser condicionada à análise dos benefícios

e custos relacionados ao empowerment. A seguir estão relacionados alguns deles,

segundo Bowen e Lawler li (1992, p.33-35).

Benefícios do empowerment

• Respostas mais rápidas às necessidades dos consumidores durante a entrega do

serviço

O empowerment transfere ao funcionário da linha de frente a confiança de

que ele possui os recursos necessários, ao seu comando, para satisfazer as

necessidades dos consumidores, passando por cima de regras, se

necessário, para proporcionar ao consumidor uma experiência satisfatória

com o serviço consumido.
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• Respostas mais rápidas a consumidores insatisfeitos durante a recuperação do

serviço

o empowerment permite que os funcionários da linha de frente usem sua

iniciativa para acomodar situações delicadas, oferecendo as compensações

necessárias para resgatar a satisfação do consumidor.

• o funcionário se sente melhor em relação ao seu trabalho

A sensação de controle em alguma extensão sobre o trabalho realizado e a

compreensão do significado do próprio trabalho inserido no processo

global se reflete em satisfação com o trabalho.

• O funcionário interage com o consumidor de forma mais entusiasta

Como uma das características marcantes dos serviços é a intangibilidade, o

comportamento e a atitude do funcionário tornam-se parte fundamental do

serviço que é entregue ao consumidor.

Custos do empowennent

• Maior investimento em seleção e treinamento

É irresponsável transferir poder de decisão a funcionários selecionados de

maneira inadequada e submetidos a treinamentos ineficientes. Pelo

contrário, no modelo de envolvimento citado os funcionários recebem mais

quantidade e qualidade de informação e conhecimento sobre a organização.
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• Entrega lenta ou inconsistente do serviço

A procura por soluções criativas ou que compensem consumidores

insatisfeitos pode levar à inconsistência e lentidão da entrega do serviço,

especialmente aos olhos dos outros consumidores presentes no sistema do

serviço,

• Decisões ruins

As regras burladas podem trazer problemas para a organização. Não é

simples estabelecer os limites dentro dos quais, pela perspectiva da

organização, os custos de uma solução criativa são justificáveis para

alcançar a satisfação do consumidor.

Faz-se necessário destacar que é a contingência que dita a pertinência do empowerment.

Em cada caso deve ser analisada a estratégia do negócio, o grau de interação entre

funcionário e consumidor, o uso que é feito da tecnologia e as características do

ambiente do negócio. A partir dessa análise, a necessidade e adequação do

empowerment podem ser equacionadas.

PERCEPÇÃO DO PAPEL

As questões envolvidas na percepção do papel a serem abordadas neste trabalho se

concentram na ambigüidade de papéis e no conflito de papéis. Conforme discutido na

seção 2.5.3, Dificuldades Associadas ao Papel da Linha de Frente, a ambigüidade e o

conflito vivenciados pela linha de frente são dois desses possíveis complicadores do

desempenho.
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A ambigüidade de papéis é afetada pelo estilo de supervisão e está relacionada à

quantidade e qualidade das informações recebidas pelo funcionário da linha de frente

para desenvolver suas atividades; assim, quanto mais o funcionário aprende sobre o

papel que deve desempenhar, mais "confortável" ele tende a se entir nesse papel,

atenuando a ambigüidade percebida.

o conflito de papéis é característico da posição ocupada pela linha de frente - a interface

entre a organização e o consumidor. Da mesma forma que a ambigüidade, o conflito

pode se tornar um complicador na medida em que o funcionário da linha de frente não

tem apoio para lidar com a possível incompatibilidade de demandas associadas ao seu

papel.

A relevância em considerar a ambigüidade e o conflito de papéis como um aspecto do

clima para o serviço encontra suporte no fato de que ambos podem afetar o desempenho

da linha de frente, produzindo impacto negativo nos resultados do trabalho, bem como

na satisfação do funcionário com o trabalho. A seção 2.5.3, Dificuldades Associadas ao

Papel da Linha de Frente, mostra as evidências de pesquisas realizadas nessa área.

A investigação sobre o clima para o serviço abordará a visão dos entrevistados sobre a

clareza com a qual eles vêem seus papéis, sobre a qualidade das informações que eles

têm disponíveis e sobre o apoio que eles recebem para lidar com as questões que

envolvem o conflito de papéis.

TREINAMENTO

A importância do treinamento é indiscutível. A consciência dessa importância deve

preceder qualquer intenção de se criar um clima orientado para serviços, pois o

treinamento promove o conhecimento que' é o caminho para a mudança de atitude.
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Schlesinger e Heskett (1991, p.72) anunciavam a necessidade de um então novo modelo

de gestão de serviços, destacando que uma de suas características principais era a

valorização dos investimentos nas pessoas, fazendo do recrutamento e treinamento dos

funcionários da linha de frente aspectos crucias desse modelo.

Grõnroos (1993, p.320) desmembra o treinamento voltado para a prestação de serviços

em três categorias:

a. Desenvolvimento de uma visão holística da organização como uma organização

de serviços, orientada para o mercado, possibilitando, assim, a compreensão da

estratégia de serviços.

b. Desenvolvimento das habilidades relativas à execução das atividades.

c. Desenvolvimento das habilidades específicas de comunicação e serviços.

A ênfase isolada em somente uma das três categorias citadas não satisfaz a necessidade

de conhecimento dos funcionários, sejam eles da linha de frente ou do suporte, e é

provável que produza resultados efêmeros, que não se consolidem em novas atitudes

com relação à prestação de serviços de qualidade.

o planejamento do treinamento oferecido ao funcionário da linha de frente deve

considerar as abordagens apropriadas, a adequação às necessidades da linha de frente e a

regularidade ideal.

Albrecht e Bradford (1992, p.72-75) identificaram fontes de insatisfação dos clientes que

eles denominaram de "os sete pecados do serviço". São os que se seguem:

• Tratar o cliente com apatia
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• Despachar o cliente

Ser frio com o cliente

Tratar o cliente com condescendência

Trabalhar como um robô

Seguir rigidamente um manual

Obrigar o cliente a dar voltas para ser atendido

•
•
•
•
•

Observando os "sete pecados do serviço", é possível perceber que eles sinalizam para

aspectos do treinamento em habilidades específicas de serviços que devem ser

consideradas pelas organizações, pois podem contribuir para que os funcionários da

linha de frente estabeleçam um contato satisfatório com o cliente durante a entrega do

serviço.

SUPOR1E TECNOLÓGICO

o uso da tecnologia na prestação de serviços evoluí rapidamente. As expectativas dos

consumidores são atendidas com auxílio de tecnologia, em alguns casos, bastante

sofisticada.

Considerando a posição da linha de frente, a tecnologia utilizada deve ser adequada ao

papel desempenhado por ela, permitindo flexibilidade e agilidade, e não se

transformando em mais um obstáculo à prestação do serviço.

Os funcionários da interface têm a preocupação de executar as tarefas, por ISSO eles

necessitam de informações que, em geral, são bem definidas e provenientes de diferentes

fontes internas à organização (BERKLEY e GUPTA, 1995, p.17).
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Durante a entrega do serviço, os funcionários devem ter acesso ao conhecimento

necessário para prestar o serviço ao consumidor. Especialmente quando se trata da

recuperação de um serviço, as informações devem estar disponíveis para solucionar o

problema e permitir a tomada de decisões enquanto o consumidor ainda está presente

(BERKLEYe GUPTA, 1995, p.32).

A tecnologia empregada nos serviços deve permitir, também, que as informações

captadas pela linha de frente durante a interação com os consumidores possam fluir pela

organização, pois, como foi discutido neste trabalho, a linha de frente recebe

informações valiosas durante a interação com o consumidor, a respeito das impressões e

do nível de satisfação deste com o serviço recebido.

A tecnologia nos serviços deve existir, essencialmente, para apoiar os esforços da linha

de frente ria tentativa de satisfazer as necessidades dos consumidores, e não com a

função principal de monitorá-los ou substitui-los (SCHLESINGER e HESKETT, 1991,

p.72). Na verdade, o que se observa é que conforme a tecnologia se torna um

componente padronizado na entrega do serviço, mais importantes se tornam as

interações pessoais na busca da satisfação e da diferenciação (p.74).

ORIENTAÇÃO PARA O CUEN1E

O comprometimento explícito da alta administração e dos membros da organização com

a qualidade dos serviços se constitui em um sinalizador, para os funcionários da linha de

frente, da orientação adotada pela empresa. Da mesma forma, a existência na

organização de práticas que explicitem essa orientação e de comportamentos que

demonstrem a importância conferida à satisfação do consumidor peja organização

contribui para uma percepção positiva, por parte dos funcionários da linha de frente,

sobre o clima para o serviço.
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Nesse sentido, o estabelecimento de especificações para a qualidade dos serviços e a

disseminação e compreensão dessas especificações por todos os membros da

organização se constituem em evidências da orientação para o consumidor (LYTLE e

HOM, 1998, p.455-490); além do fato de que quando apropriadas, facilitam a tomada de

decisão e as atitudes dos funcionários da linha de frente.

A entrega de serviços de qualidade consistente depende, em parte, do bom

funcionamento dos sistemas de produção e entrega do serviço. Da mesma maneira, um

indicador da importância atribuída à satisfação e manutenção dos consumidores é a

existência de sistemas de prevenção de falhas e de recuperação do serviço, que

possibilitem aos funcionários da linha de frente saber como responder satisfatoriamente

aos consumidores diante dessas situações.

A comunicação por meio de ação se constitui, também, em um sinalizado r do valor

conferido pela organização à qualidade dos serviços e à satisfação dos clientes. A

coerência entre as ações e o discurso fortalece esse sinalizador. Dessa forma, os

exemplos positivos dados pelos executivos das organizações são fundamentais para a

incorporação, pelos funcionários, dos valores de uma cultura orientada para serviços.

São muitos os caminhos que contribuem para tornar consistente, aos olhos dos

funcionários da linha de frente, a opção de uma organização pela postura orientada para

o cliente. Contudo, não parece ser trivial o conhecimento dos caminhos mais

significativos, ou seja, aqueles que fazem com que a linha de frente acredite e se

comprometa com a orientação declarada.

Esta seção discutiu, inicialmente, a importância da existência do clima para o serviço

para a produção e entrega de serviços de qualidade aos consumidores. A seção

apresentou, também, a abordagem de alguns pesquisadores sobre os elementos que

compõem o clima para o serviço. Finalmente, esta seção condensou os aspectos

fundamentais do clima para o serviço a serem considerados.
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2.7. Considerações Finais da Revisão de Literatura

A revisão de literatura elaborada procurou discorrer sobre aspecto relevantes da gestão

de serviços, concentrando a atenção nas questões envolvidas no tema centraJ desse

estudo. Com esse objetivo, foram resgatados os principais pesquisadores que fizeram do

clima para o serviço tema contínuo de suas pesquisas. Da mesma forma, foram

apresentados trabalhos que evidenciam, por um lado, a importância que vem sendo

atribuída a este assunto e, por outro, a necessidade de seguir explorando e esclarecendo a

questão. Como pôde ser observado, a maior parte das pesquisas relatadas é relativamente

recente, o que indica que o conhecimento acerca do tema ainda está se estruturando. As

conclusões dos pesquisadores são complementares, ou seja, nenhum trabalho englobou a

totalidade dos aspectos citados ao longo das últimas seções do presente estudo. Este fato

confirma, de certa forma, a complexidade da natureza dos serviços. A importância

atribuída pelos pesquisadores a determinados elementos em detrimento de outros pode

estar relacionada à abrangência e diversidade das atividades de serviços.
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3. METODOLOGIA

De acordo com Gil (1987, p. 43), a pesquisa objetiva descobrir respostas para problemas

mediante o emprego de procedimentos científicos. A pesquisa social, segundo o autor, é

o processo que permite a obtenção de novos conhecimentos no campo da realidade

social através da utilização de metodologia científica.

A primeira consideração a ser feita quanto ao desenho da pesquisa é definir se é uma

pesquisa qualitativa ou quantitativa. A abordagem da presente pesquisa foi

predominantemente qualitativa, ou seja, a pesquisa foi orientada para a exploração de

um fenômeno, em contraposição com o objetivo conclusivo de uma pesquisa

quantitativa. A presente pesquisa se caracteriza pelos objetivos gerais de captar

percepções, descobrir significados e indicar caminhos, objetivos estes que são

reconhecíveis nas características das pesquisas qualitativas.

A pesquisa qualitativa parte de questões amplas e proc~ra compreender os fenômenos a

partir da perspectiva dos sujeitos da situação e através da descrição dos processos

interativos que ocorrem. Da mesma forma que qualquer pesquisa científica, a pesquisa

qualitativa é um esforço cuidadoso para a descoberta de novas informações ou relações e

para a verificação e ampliação do conhecimento existente; contudo, o caminho seguido

para esse fim apresenta contornos diferentes (GODOY, 1995a, p. 58).

Segundo Bogdan e Biklen (citado por GODOY, 1995a, p.63) a pesquisa qualitativa

apresenta certas características básicas:

a. A pesquisa qualitativa utiliza o ambiente natural como fonte direta de dados e

nela o pesquisador se constitui em instrumento fundamental da pesquisa.

b. A pesquisa qualitativa é descritiva, ou seja, a palavra escrita ocupa lugar de

destaque no processo de obtenção dos dados e na disseminação dos resultados.
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c. o significado que as pessoas conferem às coisas e à vida é preocupação essencial

do pesquisador.

d. O enfoque utilizado na análise de dados é indutivo, uma vez que a pesquisa não

parte de hipóteses estabelecidas a priori; assim, não é preocupação essencial da

pesquisa a busca de dados que corroborem ou neguem tais hipóteses.

e. O quadro teórico de uma pesquisa qualitativa é constituído aos poucos, conforme

os dados são coletados e examinados.

Vergara (2000, p. 46) classifica as pesqui as científicas quanto aos fins e quanto aos

meios.

Quanto aos frns, a presente pesquisa tem caráter de investigação exploratória e

descritiva. A opção por uma pesquisa exploratória repousa na constatação de que não há,

na literatura, volume satisfatório de estudos que abordem a questão do clima,

especificamente voltado para a realidade da gestão de serviços, e que considere a

perspectiva da linha de frente. A insuficiência de conhecimento sistematizado disponível

sobre o assunto torna difícil a formulação de hipóteses precisas e operacionalizáveis, o

que faz com que a investigação exploratória seja a forma mais adequada de pesquisa. A

pesquisa apresenta, também, natureza descritiva, pois pretende descrever percepções

acerca de um determinado tema - o clima para o serviço.

Gil (1987, p.44) acrescenta que a pesquisa exploratória busca desenvolver, esclarecer e

modificar conceitos e idéias, com vistas na formulação de problemas mais precisos ou

de hipóteses pesquisáveis em estudos posteriores. Além disso, é objetivo desse tipo de

pesquisa proporcionar visão geral, do tipo aproximativo, acerca de determinado fato.

Quanto aos meIOS, a pesquisa é de campo, ou seja, realizada em local onde se pode

observar o fenômeno em questão. No presente trabalho, a pesquisa de campo se realiza
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por meio de um estudo de caso - meio de investigação que apresenta caráter de

profundidade e detalhamento. O estudo de caso requer que seja feito um exame

detalhado de uma situação particular e se preocupa em mostrar a multiplicidade de

dimensões presentes em determinada situação (Godoy, 1995b, p. 25).

3.1. MÉTODO DE PESQUISA

Foi feita a opção por utilizar dois diferentes instrumentos de coleta de dados - a

entrevista em profundidade e a escala tipo Likert. Essa opção partiu, primeiramente, da

necessidade de assegurar uma maior compreensão das questões da pesquisa, uma vez

que a utilização de métodos combinados poderia enriquecer a pesquisa por tratar-se de

um estudo marcadamente exploratório e descritivo. Como o estudo se propunha a

conhecer a percepção da linha de frente sobre o clima para o serviço e estabelecer a

contraposição dessa percepção em relação à visão da supervisão, a utilização de uma

escala de medição de atitudes poderia facilitar a visualização dos desvios de percepção

.entre os dois grupos, dando suporte, dessa forma, às palavras expressas pelos

entrevistados. Dessa forma, o uso da escala tipo Likert favoreceu a comparação das duas

visões envolvidas - linha de frente e supervisores - sobre os aspectos relacionados ao

clima para o serviço Ao mesmo tempo, assegurou que todos os aspectos definidos

antecipadamente na revisão de literatura fossem acessados. As entrevistas em

profundidade, por sua vez, permitiram que a perspectiva dos entrevistados fosse

detalhadamente abordada e forneceram os elementos que dão suporte às percepções dos

entrevistados, explicando, em parte, suas opiniões.

A opção pela utilização de mais de um método de coleta de dados encontra apoio na

literatura existente sobre métodos de pesquisa que faz referências ao uso da triangulação

nos desenhos de pesquisa. Segundo Denzin (citado por Patton, 1990, p. 187), a

triangulação é a combinação de metodologias no estudo de um mesmo fenômeno. Patton
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aponta a triangulação como um caminho importante para fortalecer o desenho de uma

pesquisa, além de ser uma solução para suprir as fraquezas de um único método. O autor

cita os quatro tipos básicos de triangulação:

1. A triangulação de dados, que se refere à utilização de diferentes fontes de dados

no estudo.

2. A triangulação de pesquisadores, que se refere à existência de diferentes

pesquisadores no mesmo estudo.

3. A triangulação de teorias, que se refere ao uso de múltiplas perspectivas para

interpretar os mesmos dados.

4. A triangulação metodológica, que se refere ao estudo de diferentes métodos para

estudar um único problema.

Jick (organizador Van Mannen, 1983, p. 145) acrescenta como vantagens da

triangulação o fato de fazer com que o pesquisador tenha mais confiança nos seus

resultados e a possibilidade de que sejam reveladas outras dimensões do mesmo

fenômeno. O autor visualiza a triangulação como a integração de dados e métodos em

um contínuo que se estende desde os desenhos de pesquisa simples aos mais complexos.

O presente estudo, na visão desse autor, seria posicionado como uma forma simples de

triangulação, uma vez que o uso de uma escala estaria quantificando medidas

qualitativas (p. 137-138).

Há autores, como Guba e Lincoln, citados por Patton (1990, p. 193), que se colocam

contra a combinação de metodologias e defendem a pureza do método, argumentando

que a lógica e a consistência interna de cada abordagem são afetadas pela combinação

metodológica que utiliza diferentes estratégias para coletar os dados. Contudo, Patton

(1990, p. 194) defende a triangulação ao dizer: "... o raciocínio humano é

suficientemente complexo e flexível, o que toma possível pesquisar questões pré-

determinadas (...) sobre certos aspectos enquanto se permanece aberto para perseguir

outros aspectos do fenômeno em questão" (traduzido pela pesquisadora).
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Patton (1990, p. 465-467) alerta para o fato de que os métodos quantitativo e qualitativo

combinados não resultarão facilmente em um retrato único e bem integrado da situação.

Entretanto, resultados não únicos podem levar a explicações alternativas e mais ricas

sobre o fenômeno.

FieJding (1986, p. 33) se coloca a respeito do problema dizendo que a triangulação é

válida, mas que não aumenta, necessariamente, a validade da pesquisa; seu efeito seria o

de acrescenta profundidade à análise.

3.2. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS

Conforme foi exposto no Capítulo 1, o presente trabalho busca investigar a percepção

dos funcionários da linha de frente de uma organização de serviços sobre aspectos do

clima para o serviço existente na organização, identificando os aspectos mais

valorizados pelos funcionários e contrabalançando a percepção deles com a visão da

supervisão a qual eles são subordinados. A definição dos aspectos que foram abordados

nas entrevistas e que serviram de base para a construção da escala tipo Lik:ert tiveram

corno fonte a bibliografia consultada na revisão de literatura e discutida na seção 2.6, O

Clima para o Serviço.

3.3. ESCOLHA DA EMPRESA-OBJETO DE ESTUDO

A seleção da empresa objeto do estudo de caso respeitou inicialmente o critério de

tipicidade, o qual requer que os elementos escolhidos sejam representativos da

população-alvo (VERGARA, 2000, p.51).
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A pesquisa de campo foi aplicada na indústria hoteleira. Esta opção se enquadra no

critério citado, pois a hotelaria representa uma atividade de serviços característica. Um

hotel é uma organização de serviços na qual o consumidor entra na "fábrica" de serviços

e consome inúmeros serviços através de contatos com múltiplas linhas de frente da

organização.

o hotel que concordou em participar da realização da pesquisa de campo está localizado

em uma cidade brasileira de aproximadamente l.800.000 habitantes, na qual o grande

responsável pelo fluxo de turistas é o setor de turismo de negócios. Na cidade existem

cerca de 40 hotéis e, no momento, cinco hotéis de grandes redes estão em diferentes

fases de construção.

o hotel objeto desse estudo é um hotel de rede, com disponibilidade para flats, e seu

foco é voltado para o turismo de negócios. O hotel dispõe de 448 apartamentos, sendo

que 284 são administrados pelo hotel e 68 são de proprietários residentes. O hotel tem de

seis a oito concorrentes diretos na cidade, que são aqueles hotéis que oferecem o mesmo

padrão de serviço para o mesmo tipo de hóspede. A taxa de ocupação média do hotel é

de 70%, sendo que a ocupação diária média apresenta o perfil ilustrado na Tabela 6:

Tabela 6: Ocupação diária média do hotel.

Dia da 2" feira 3" feira 4" feira 5" feira 6" feira sábado domingo

semana

Ocupação 75% 100% 100% 80% 45% 40% 40%

média

O perfIl do público do hotel se distribui da seguinte forma: 90% são executivos, 6% são

turistas de lazer e 4% são pessoas das redondezas, de alto poder aquisitivo, em visitas a

parentes e amigos na cidade",

2 As informações relativas ao hotel foram fornecidas por um dos supervisores do hotel.
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3.4. UNIDADE DE ANÁLISE

De acordo com o objetivo da pesquisa, a unidade de análise consistiu nos funcionários

que têm contato com os clientes em suas tarefas diárias e nos supervisores diretos desses

funcionários.

3.5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS

Na realização da pesquisa de campo foram utilizados dois instrumentos de coleta de

dados - a entrevista em profundidade e uma escala tipo Likert.

Entrevistas

As entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora. De acordo com Patton (1990,

p. 278-279), a entrevista tem como propósito acessar a perspectiva do entrevistado e

descobrir coisas que não podem ser observadas diretamente.

Segundo Gil (1987, p. 114), a entrevista apresenta muitas vantagens dentre as quais é

possível destacar as que se seguem:

a. É uma técnica eficiente para a obtenção de dados em profundidade acerca do

comportarnento humano.

b. Os dados coletados são suscetíveis de classificação e quantificação.

c. Possibilita a obtenção de dados referentes a diversos aspectos da vida social.
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d. Oferece maior flexibilidade, pois o entrevistador pode adaptar-se às pessoas e

circunstâncias, além de ser possível esclarecer o significado das perguntas

para o entrevistado.

As entrevistas realizadas no presente estudo foram, caracteristicamente, entrevistas

guiadas e em profundidade. Maisonneuve e Margot-Duclot (citado por RICHARDSON,

1989, P.161-162) destacam os objetivos de uma entrevista em profundidade, dentre os

quais é válido ressaltar:

• Obter informações do entrevistado sobre fatos que ele conhece e sobre seu

comportamento

• Conhecer a opinião do entrevistado e explorar suas atividades e motivações

As entrevistas se caracterizaram por serem guiadas, uma vez que -os aspectos sobre os

quais se desejava conhecer a percepção dos entrevistados foram previamente definidos

pela pesquisadora.

É preciso ressaltar que nenhum desenho de pesquisa é perfeito, uma vez que a opção por

qualquer instrumento de coleta de dados vem acompanhada das vantagens e dos pontos

fracos, ou potencias desvantagens, do instrumento em questão. Sendo assim, deve-se

considerar o risco envolvido na utilização de entrevistas em profundidade. Como

salientou Gil (1987, p. 114), as possíveis desvantagens da entrevista como instrumento

de coleta de dados são:

• A inadequada compreensão do significado.

• O fornecimento de respostas falsas por razões conscientes ou não.

• A insuficiência vocabular ou os problemas psicológicos do entrevistado.

• A influência exercida pelo aspecto pessoal do entrevistador.
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Escala tipo Likert

o segundo instrumento utilizado para a coleta de dados foi a escala tipo Likert. As

escalas, de um modo geral, podem ser usadas para quantificar, entre outras coisas,

percepções e impressões.

Uma das críticas feitas às escalas é o fato de que estas refletem um processo de

percepções e, por isso, são vulneráveis. Disso resulta que a validade e a contiabilidade

das escalas se baseiam na suposição de que o ser humano é um bom instrumento para a

observação quantitativa, pois é capaz de algum grau de precisão e objetividade

(PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991, p.120). Uma outra crítica feita às escalas, em

geral, e à escala tipo Likert, em particular, é o fato de que o resultado final de um

entrevistado pode, em muitos casos, ter pouco sentido, já que muitos padrões de

respostas aos itens podem resultar no mesmo valor final (LEITE, 1974, p.416).

Em geral, as escalas são aplicadas sem que sejam fornecidas aos respondentes quaisquer

defrnições dos termos utilizados. Dessa forma, na ausência de definições, os

respondentes utilizam suas próprias definições e conceitos, o que pode afetar a validade

e a confiabilidade das respostas (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991, p.121). No

presente estudo, entretanto, o fato de a pesquisadora ter estado presente no momento do

preenchimento das escalas, lendo os itens e esclarecendo quaisquer dúvidas a respeito

das definições e conceitos foi um fator positivo no sentido de minimizar possíveis

efeitos negativos na validade e confiabilidade das respostas.

A escala tipo Likert é uma escala somatória que consiste de vários itens cujas repostas

são somadas em um único resultado. Para minimizar as tendências de repostas, são

incluídos itens escritos de maneira a refletir atitudes favoráveis e desfavoráveis. Os itens

são construídos a partir de diversas fontes, como a observação e a literatura.

Originalmente, a escala tipo Likert foi construída como uma escala de cinco pontos.

Contudo, muitos pesquisadores utilizaram no decorrer dos anos vários outros números

98



de alternativas de respostas, incluindo ou não a categoria "indeciso" (PEDHAZUR e

SCHMELKIN, 1991, p. 124; LEITE, 1974, p.413). A cada item é atribuído um valor, de

forma que a resposta mais favorável receba o valor mais alto e assim sucessivamente.

Por fim, somam-se os resultados das respostas dadas a cada item por cada entrevistado, e

esse valor representa a posição do entrevistado em uma escala de atitude favorável-

desfavorável em relação ao tema em questão (PEDHAZUR e SCHMELKIN, 1991,

p.122-124; LEITE, 1974, p.414-41S).

3.6. COLETA DEDADOS

Foram realizadas quarenta e cinco entrevistas, sendo que quarenta e uma foram feitas

com os funcionários da linha de frente e quatro com os supervisores das áreas. Três das

entrevistas realizadas com os funcionários da linha de frente não foram consideradas nas

análises posteriores, pois se tratavam de funcionários recém-contratados e que ainda

estavam em período de experiência na empresa, o que levou a pesquisadora a considerar

que esses funcionários não teriam ainda uma percepção suficientemente amadurecida a

respeito do objeto da pesquisa.

As entrevistas válidas tiveram uma duração média de aproximadamente cinqüenta

minutos. Todas as entrevistas foram realizadas no local de trabalho dos entrevistados, ou

seja, no hotel objeto do estudo de caso da presente dissertação, e durante o turno de

trabalho dos mesmos. Por essas razões, o fator tempo foi um recurso limitador da

extensão das entrevistas, urna vez que a pesquisadora não podia forçar uma longa

ausência dos entrevistados dos seus postos de trabalho. As entrevistas foram realizadas

ao longo dos meses de julho, agosto e setembro de 2001, totalizando aproximadamente

trinta e três horas de entrevistas. Todas as entrevistas foram gravadas com o

consentimento dos entrevistados.
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As entrevistas eram subdivididas em duas etapas que eram antecedidas pela explicação,

por parte da pesquisadora, do conteúdo e objetivos da pesquisa. A primeira etapa da

entrevista correspondia a uma entrevista em profundidade, semi-estruturada, na qual

eram abordados os aspectos relacionados ao clima para o serviço, sobre os quais se

pretendia conhecer a percepção dos entrevistados e a valorização e importância

conferida por eles a esses aspectos. Foi conferida liberdade aos entrevistados para que

eles expre sassem, de forma espontânea, sua posição em relação aos aspectos pertinentes

ao estudo. Por isso, a ordem em que os aspectos eram abordados não era rígida, mas a

pesquisadora teve o cuidado de garantir que todos os aspectos pré-definidos fossem

abordados durante a entrevista. O roteiro utilizado nas entrevistas consta do ANEXO 1.

A segunda etapa da entrevista correspondia ao preenchimento de uma escala tipo Likert

constituída de vinte e oito itens que versavam sobre os mesmos aspectos abordados nas

entrevistas. A construção da escala tipo Likert obedeceu ao critério de conter itens

referentes a todos os aspectos do clima para o serviço selecionados a partir da revisão de

literatura, propiciando, assim, que a análise posterior dos dados pudesse ser feita

separadamente para cada aspecto. A escala tipo Likert aplicada aos funcionários da linha

de frente consta do ANEXO 2. Os questionários tipo Likert, parte integrante das

entrevistas, foram preenchidos na presença da pesquisadora para possibilitar o

esclarecimento de quaisquer dúvidas conceituais ou de compreensão das afirmações,

aumentando, assim, a confiabilidade do instrumento utilizado. No caso dos supervisores

das áreas, os questionários foram adaptados considerando sua perspectiva, e, por razão

circunstancial, foram respondidos posteriormente pelos mesmos, sem a presença da

pesquisadora. Os questionários aplicados aos supervisores constam do ANEXO 3.

As trinta e oito entrevistas consideradas correspondiam a 55% dos funcionários nas

funções de linha de frente do hotel e a 39% do total de funcionários do hotel. Desses

trinta e oito entrevistados, dezesseis funcionários eram da área de recepção,

correspondendo a 90% dos funcionários dessa área; dez funcionárias eram arrumadeiras

correspondendo a 37% do total de arrumadeiras; quatro funcionários correspondiam a
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67% dos técnicos em manutenção do hotel; e oito funcionários eram responsáveis pela

portaria, segurança e automação do hotel, correspondendo a 47% dos funcionários dessa

área.

o grupo de funcionários da linha de frente que participaram das entrevistas tinham idade

média de 26 anos. Do total de entrevistados, vinte e três eram homens e dezoito eram

mulheres. A formação acadêmica dos entrevistados se distribuía da seguinte forma: oito

deles tinham o primeiro grau cursado, dois deles tinham o segundo grau incompleto,

dezesseis tinham o segundo grau completo, doze tinham o terceiro grau incompleto e um

funcionário tinha o terceiro grau completo. O tempo médio de trabalho no hotel dos

funcionários entrevistados era de treze meses.

3.7. CONFIABILIDADE E VALIDADE

Confiabi lidade

A confiabilidade das pesquisas qualitativas aplicadas às ciências sociais é um conceito

que precisa ser adaptado às características particulares desse tipo de pesquisa. Rubin e

Rubin (1995, p. 85) citam a credibilidade e a consistência como os indicadores de

confiabilidade mais adequados às pesquisas qualitativas. Marshall e Rossman (1995, p.

146) destacam que a pesquisa qualitativa, devido à sua própria natureza, não pode ser

replicável. Contudo, indicam que algumas atitudes podem ser tomadas para garantir uma

maior confiabilidade dos resultados, como explicitar as decisões tornadas em cada fase

da pesquisa, esclarecendo a lógica em que se baseiam tais decisões, e dispor os dados, de

forma organizada, para pesquisadores que tenham o interesse em acessá-los.
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Validade

Kirk e Miller (1988, p. 22) definem a validade como a interpretação correta do que é

revelado pela pesquisa e destacam a adequação dos conceitos como um caminho para

obter uma validade satisfatória. No presente estudo, os conceitos centrais da pesquisa

foram trabalhados a partir da revisão de literatura desenvolvida e, uma vez que as

entrevistas e o preenchimento dos questionários foram realizados na presença da

pesquisadora, as dúvidas que surgiram foram esclarecidas imediatamente. Dessa forma,

procurou-se garantir que as repostas estivessem condizentes com os conceitos

envolvidos.

3.8. TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Tratamento das entrevistas

As entrevistas gravadas foram integralmente transcritas, para facilitar, assim, a posterior

análise do seu conteúdo.

Para que se realize a análise de conteúdo é preciso desmembrar a mensagem a ser

analisada em unidades de registro, para que a informação seja categorizada e

quantificada. As unidades de registro se referem ao segmento do conteúdo considerado

como unidade base de análise (RICHARDSON, 1985, p. 188).

No presente estudo, a unidade de registro utilizada foi o tema. A análise temática

consiste, segundo Richardson (1985, p. 190), em descobrir o "sentido" que o

entrevistado deseja dar a determinada mensagem.
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A análise de conteúdo visa a um tratamento quantitativo e a uma análise qualitativa das

informações (RlCHARDSON, 1985, p. 191-194). No presente estudo, o tratamento

quantitativo utilizado foi a quantificação da presença ou ausência de determinados

aspectos, citados pelos entrevistado como os responsáveis pela satisfação no trabalho, e

de outros, citados como elementos que necessitam ser aprimorados. A percepção dos

entrevistados a respeito dos aspectos do clima para o serviço foi desenvolvida a partir de

uma análise de intensidade que trata a informação conforme a sua "direção"; ou seja,

atribui à percepção da linha de frente a "direção" favorável ou desfavorável.

Tratamento da escala tipo Likert

Inicialmente, os dados coletados através dos questionários foram tabulados da forma

como se procede com escalas desse tipo (LEITE, 1974, p.41S). Como se pretendia

estabelecer uma contraposição entre as visões dos dois grupos entrevistados - linha de

frente e supervisores -, foi utilizado o gráfico tipo radar (ANEXOS 4 a 7) para permitir a

visualização dos desvios de percepção entre os dois grupos acerca de cada um dos

aspectos considerados na construção do questionário. Como produto desse gráfico,

foram construídos histogramas, contidos no Capítulo 4, Apresentação e Análise dos

Resultados, para mostrar como se distribuíram os desvios de percepção.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta o que a pesquisa de campo revelou, procurando responder as

perguntas específicas propostas no Capítulo 1 e tomando por base a Tabela 7, que

condensa os aspectos do clima para o serviço abordados nas entrevistas e os temas

secundários formadores dos mesmos.

TABELA 7: Aspectos do clima para o serviço abordados nas entrevistas.

TEMAS PRINCIPAIS TEMAS SECUNDARIOS

I. Serviço interno • Conhecimento das necessidades do cJiente interno
• Reconhecimento dos clientes internos
• Empatia
• Comunicação interna
• Cordialidade
• Eficiência

2. Supervisão • Relacionamento, consideração e tratamento
• Comportamen to
• Comunicação
• Sistema de avaliação e fornecimento de Feedback
• Reconhecimento

3. Treinamento • Adequação
• Freqüência
• Abordagens

4. Autonomia • Poder de julgamento e decisão
• Liberdade de ação e estímulo à iniciativa
• Clara expressão de limites de ação

5. Percepção do papel • Conflito de papéis
• Clareza quanto às responsabilidades e comportamentos adequados
• Clareza quanto às expectati vas sobre o papel
• Informações relevantes para desempenhar o papel

6. Orientação para o • Comprometimento com a qualidade
consumidor • Coerência entre o discurso e as ações

• Práticas facilitadoras
• Objetivos específicos de qualidade

7. Equi pamen tos e • Disponibilidade
tecnologia • Adequação

• Habilidade de uso
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Inicialmente, será apresentada, na seção 4.1, a percepção da linha de frente em relação a

cada um dos aspectos do clima para o serviço contidos na pesquisa. Da apresentação

fazem parte o resultado da escala tipo Likert e a discussão dos depoimentos dos

entrevistados. As especificidades de cada área, quando relevantes, são mencionadas. As

eventuais inconsistências surgidas entre o resultado dos dois instrumentos utilizados são

oportunamente explicitadas.

Em seguida, será apresentada, na seção 4.2, a contraposição entre as perspectivas da

linha de frente e da supervisão, concretizada através dos resultados da escala tipo Likert.

Os depoimentos dos supervisores são transcritos para dar suporte. a sua visão e maior

detalhamento e consistência à comparação entre as percepções.

Os desvios de percepção mais significativos serão destacados e discutidos.

Os resultados sobre a satisfação dos funcionários da linha de frente no trabalho são

apresentados, juntamente com os pontos do clima para o serviço mais valorizados pela

linha de frente.

Finalmente, será abordada, na seção 4.3, a satisfação dos funcionários da linha de frente

no trabalho considerando os desvios de percepção detectados.
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4.1. PERCEPÇÃO DA LINHA DE FRENTE EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS DO

CLIMA PARA O SERVIÇO

Analisando de uma maneira global, a percepção da linha de frente sobre o clima para o

serviço na empresa pesquisada pode ser considerada favoráveL O Gráfico 1 mostra o

Histograma que representa o resultado geral da escala tipo Likert. O Gráfico 1 mostra

que a percepção da linha de frente se situa, em 70% dos casos, entre as posições 4 e 5

(sobre o eixo x), o que indica que a percepção se estende entre uma visão pouco

favorável e muito favoráveL

Percepção da linha de frente em relação ao clima para o serviço

3 4
posição na escala Likert

5 6

lll'Ço I;p;teq:çãJrraisd:sfuaá.el.
lll'Ço6 ~I11Iis fr.oá'el

Gráfico 1: Histograma da percepção da linha de frente em relação ao clima para o serviço.

Os depoimentos feitos pelos entrevistados podem ser interpretados como estando em

acordo com o resultado apresentado pelo Gráfico 1, pois a análise das entrevistas leva à
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conclusão de que a percepção do clima para o serviço tende a ser favorável, não tendo

sido detectados depoimentos marcadamente desfavoráveis ou totalmente favoráveis. O

comportamento da percepção da linha de frente para cada aspecto do clima para o

serviço será discutido a seguir, permitindo um maior detalhamento da posição dos

entrevistados.

ASPECTO SERVIÇO INTERNO

De acordo com o Histograma mostrado no Gráfico 2, é possível afirmar que a linha de

frente tem uma posição bastante favorável em relação a esse aspecto, pois 50% das

opiniões se situam acima da posição 5 (sobre o eixo x), que se refere a uma opinião

muito favorável.

Percepção da linha de frente em relação ao aspecto serviço interno
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Gráfico 2: Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto serviço interno

107



No entanto, a análise dos depoimentos da linha de frente sugere que a direção da

informação não é tão favorável quanto se mostrou no resultado da escala tipo Likert. Os

depoimentos transcritos nessa seção confirmam essa análise.

A questão da cordialidade no tratamento entre as áreas foi citada, de modo geral, de

forma bastante favorável, sendo destacada como um facilitador da interação entre a

funções, e sendo fruto de um relacionamento interpessoal considerado como muito bom

pelos funcionários da linha de frente.

A empatia, o conhecimento das necessidades do cliente interno e a comunicação entre

as áreas, fundamentais na determinação da qualidade do serviço interno, foram os

pontos mencionados, direta e indiretamente, como aqueles que representam

oportunidades de melhoria.

Alguns depoimentos sugerem que a linha de frente sente que a realidade vivida por cada

departamento não é conhecida de forma plena pelas outras áreas. Há um sentimento de

que as dificuldades e pressões vivenciadas não são, por vezes, reconhecidas.

A pessoa que está aqui não quer saber se a arrumadeira tem que andar

muito, e quem atende aquela pessoa sou eu e, muitas vezes, o hóspede

desce dizendo: eu estou com pressa, eu vou perder o meu vôo. (...)

Muitas vezes eles dizem assim: tá esperando o quê? Então, a gente tem

que dizer que está tudo bem e perguntar se ele teve algum consumo. Na

maioria das vezes, eles esquecem de dizer um item, e aí, acaba que é a

gente que paga a dívida (depoimento de uma recepcionista).

É muito fácil para uma pessoa olhar uma nota fiscal que tem mais de cem

itens de bar, restaurante, [rigobar e falar que está faltando um. É porque a

pessoa não tem noção do tanto de papel que a gente mexe aqui e do tanto de

informação e do tanto de coisa. O recepcionista da noite fecha o caixa quase
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à meia-noite, a essa hora você está com a cabeça desgastada e, dependendo

do dia e da ocupação, você acaba deixando passar alguma coisa mesmo.

Talvez se eles tivessem um pouco mais de bom senso e soubessem como são

as coisas. (...) Eu acho que eles (setor financeiro) não conhecem de jeito

nenhum (se referindo à realidade da função da recepção). (depoimento de um

recepcionista)

Eu acho que falta empatia de ambas as partes porque a gente pensa que o

trabalho deles (setor financeiro) é muito fácil, porque é só ficar conferindo o

que já foi feito (depoimento de uma recepcionista).

Se elas (as arrumadeiras) pudessem observar a pressão sobre nós

(recepcionistas), os hóspedes dizendo que está demorando, sendo que em

uma sexta-feira de manhã a gente faz uma média de 100 a 120 check-out e,

nas segundas e terças-feiras, a gente faz esse mesmo número de check-in ... É

só mesmo a pessoa estando aqui para ver a pressão quando descem dez

hóspedes de uma vez e você tem que fechar dez contas.

Eu acho que tem, muita perseguição porque ninguém se coloca no lugar de

ninguém. Às vezes, eu acho que eles (setor financeiro) imaginam que nós

somos descomprometidos (depoimento de uma recepcionista).

A percepção captada sobre o conhecimento das necessidades que uma determinada área

tem para realizar o trabalho de forma satisfatória é a de que estas não são

suficientemente conhecidas pelos funcionários das outras áreas, conforme demonstram

os depoimentos a seguir:

Quem está trabalhando em outras áreas não sabe muito bem sobre o nosso

trabalho. (...) O que costuma vir errado é o tipo de problema ... Às vezes,
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quando o hóspede solicita à telefonia ou à recepção e a recepção entra em

contato com a gente pelo rádio, a informação que nos é passada não é o que

o hóspede pediu. E a gente vai para o apartamento preparado para resolver

o problema de acordo com a informação que nós recebemos. (...) Como a

recepção e a telefonia são as áreas que recebem as informações dos

hóspedes, eles deveriam ser instruídos sobre o nosso trabalho. Se eles

conhecessem um pouco mais do nosso trabalho, iria facilitar o nosso

trabalho. (... ) Eu acho que a telefonia e a recepção desconhecem a

importância de nos passar uma informação a mais precisa possivel. Ou seja,

essas áreas não sabem dessa nossa necessidade. Seria muito importante se

essas áreas soubessem disso (depoimento de um técnico em manutenção).

Às vezes, pela manhã, o hóspede desce e fala o seguinte: o meu banheiro

está com vazamento. Aí, o recepcionista pergunta o número do apartamento,

anota e passa para a manutenção. Só que, às vezes, não tem nem

comunicação entre a gente na mudança' de fumo, e o hóspede chega à noite

e pergunta para mim, que não estava aqui pela manhã, se eu sei se o

vazamento foi consertado. Aí, você não tem uma pessoa da manutenção para

perguntar, e se você liga para a manutenção, demora uns dez minutos. Eles

mesmos não sabem dizer se de manhã fizeram tal coisa. A gente fica meio

com cara de tacho. (... ) A manutenção deveria nos dar o retorno do que foi

feito ... A gente fica sem saber, totalmente. (depoimento de um recepcionista)

Houve indicações de que a linha de frente anseia, também, conhecer as necessidades das

outras áreas em relação ao seu trabalho. Esse fato demonstra a percepção dos

funcionários de que eles podem servir melhor aos seus colegas com o seu trabalho,

conforme mostram os depoimentos a seguir:
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Seria ótimo conhecer o processo de lá (setor financeiro), porque se a gente

entendesse exatamente o que acontece lá, a gente iria tomar mais cuidado

também (depoimento de uma recepcionista).

Eu sinto uma necessidade enorme de fazer um treinamento na recepção. O

que ocorre muito é o seguinte: às vezes, a gente deixa de colocar

determinadas coisas, achando que vai ser obsoleto para eles, mas não é. E,

às vezes, nós colocamos (informações) que eles consideram obsoletas. Ou

então, nós colocamos e eles não olham. (depoimento de um assistente de

reservas)

Eu acho que todo 'mundo deveria fazer um pouco de circulação para olhar o

trabalho do outro com mais respeito porque, às vezes, a gente não enxerga

que é mesmo assim e acha que a pessoa está exagerando. (depoimento de

uma telefonista)

A comunicação foi outro ponto bastante citado pela linha de frente como sujeito a falhas

na inter-relação entre as áreas e como um comprometedor da qualidade do serviço

prestado ao hóspede. Os problemas na comunicação são vistos pelos funcionários como

erros que inevitavelmente acontecem ou são justificados, pelos próprios funcionários,

pela sobrecarga de trabalho. As falhas na comunicação estão relacionadas a informações

que, por uma razão ou por outra, são passadas com erros ou imprecisões.

O departamento de vendas (... ) faz determinadas promessas e, de repente,

não nos avisa. Eu, então, recebo a reserva e mando com a tarifa padrão, e a

pessoa me manda a reserva de volta, ou seja, foge da qualidade pela qual

nós tanto tentamos primar. Acho que é uma atravancada no processo porque

tem que correr tudo muito redondinho para passar mais qualidade e mais

segurança ... (depoimento de um assistente de reservas).

111



QUaT~doo hóspede vai fazer o check-out, ele disca o nove para falar com a

telefonista e é a telefonista que manda o mensageiro pegar a bagagem, do

hóspede. A telefonista, pelo excesso de trabalho ou por esquecimento, ou por

qualquer outro tipo de coisa, não passa essa informação para a recepção.

Essa mensagem, então, fica presa durante um certo tempo, e isso irrita o

hóspede. Isso recai sobre os mensageiros porque somos nós que vamos ao

apartamento pegar as malas. Automaticamente, o hóspede pensa que a

demora foi causada unicamente por nós. Quando acontece esse tipo de

problema, a gente não pode dizer para o hóspede que foi culpa da área de

telefonia. O hóspede sabe que houve um erro, mas para ele não interessa

saber quem o cometeu. E a responsabilidade recai sobre nós. (depoimento

de um mensageiro)

Se não tem uma boa comunicação, dá errado. A falta de comunicação

atrapalha bastante. Às vezes, a gente precisa de um retomo e a pessoa não

dá o retomo, ou a gente mesmo passa uma informação errada, sem querer,

ou ainda, a informação que volta para a gente é diferente do que a gente

tinha pedido. O maior problema que eu vejo nas interações é a comunicação

(depoimento de um recepcionista).

Às vezes, pode acontecer um atendimento ruim, talvez por falta de prestar

mais atenção na hora de fazer a solicitação. Já houve casos de eu bater na

porta do apartamento e o hospede dizer: não, eu não solicitei serviço algum.

a hóspede fica com uma imagem de que o hotel é uma bagunça e de que

ninguém tem controle de nada. Mas, infelizmente, isso ás vezes acontece. Até

chegar aqui, a informação já passou por outros setores; nós somos os

terceiros a receber a informação. (... ) A gente se sente com vergonha.

Embora a culpa não tenha sido nossa ... Mas, quando já vem de outra

pessoa, a gente fica pensando: será que não prestaram atenção direito? (... )

Eu acho que as pessoas poderiam ser mais atentas. Eu acho que a pessoa
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deveria estar muito atenta, prestar muita atenção, embora eu saiba que o

setor delas (telefonistas) é, às vezes, muito congestionado. (... ) Mas, mesmo

assim, tem. que ter muita atenção porque, às vezes, nós estamos fazendo um

servzço e paramos esse serviço, nos deslocamos para atender a outro

chamado em outro setor e aí, a gente chega lá, e não é naquele setor

(depoimento de um técnico de manutenção).

A análise das entrevistas e a observação, feita peja pesquisadora, das reações e

explicações dos funcionários durante a realização das mesmas sugeriu que a concepção

do serviço interno como uma cadeia de clientes e fornecedores de serviços dentro da

organização ainda não foi satisfatoriamente incorporada pelos funcionários no seu dia a

dia, se constituindo em um ponto de tensão que pode vir a causar problemas. Não foi

percebida uma maturidade profissional em relação a esse tema. Dessa forma, questões

como a clareza quanto às próprias expectativas, o conhecimento das necessidades do

cliente interno e a busca da satisfação do cliente interno se constituem em pontos que

apresentam um grande espaço para melhorias.

A pouca maturidade em relação ao tema pode ser um dos fatores por trás da

inconsistência entre os resultados da escala Likert e os depoimentos feitos pelos

entrevistados, pois foi possível perceber que os entrevistados, em razão do bom

relacionamento interpessoal que existe entre eles, tendem a olhar de forma positiva, e às

vezes pouco profissional, assuntos que envolvem a interação entre eles, como é o caso

do serviço interno. Além disso, é preciso ter em mente que as entrevistas permitem uma

riqueza muito maior de informações e abrem espaço para justificativas e exceções,

podendo fazer com que os entrevistados se sintam à vontade para discorrer sobre

determinados assuntos.
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ASPECTO SUPERVISÃO

o Histograma representado no Gráfico 3 mostra a percepção da linha de frente em

relação ao aspecto supervisão. É possível verificar que essa percepção foi favorável.

Contudo, a concentração de casos entre as posições 5 e 6 (sobre o eixo x), que indicam

percepções muito e totalmente favoráveis, respectivamente, foi de 30%. Assim, pode-se

ver um pequeno deslocamento nO sentido de uma posição menos favorável em relação

ao aspecto em questão.

Percepção da linha de frente em relação ao aspecto supervisão
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Gráfico 3: Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto supervisão.

Os depoimentos dos entrevistados sugeriram uma posição favorável em relação a

determinados temas, como o relacionamento entre supervisores e funcionários, a
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consideração no tratamento e o comportamento dos supervisores. Em relação a outros

temas, no entanto, a posição da linha de frente se mostrou desfavorável, como é o ca o

do sistema de avaliação e o fornecimento de feedback.

o relacionamento entre supervisores e linha de frente foi mencionado de forma bastante

positiva, indicando uma posição favorável dos entrevistados em relação a essa questão.

Foram destacadas a abertura e proximidade dos supervisores, sugerindo que eles são

vistos como figuras presentes e acessíveis aos seus subordinados, visão relacionada ao

bom convívio entre a chefia e os funcionários - aspecto também citado como um fator

positivo.

Eu me sinto valorizado justamente pela atenção que sempre nos é

dispensada, e a solução de qualquer problema a gente tem sempre na

hora. (depoimento de um segurança)

No final do turno, posso procurar meu supervisor, a porta está sempre

aberta. A ajuda que vem do supervisor a gente sempre tem. (depoimento

de um segurança)

Aqui é um dos lugares onde eu acho que eu tenho mais abertura para

fazer esse tipo de coisa. Meus supervisores nos dão muita abertura e eu

falo muito com eles. Eu preciso disso, se eu não tivesse isso, com certeza

eu sairia daqui. (depoimento de um mensageiro)

A gente tem muita liberdade com a nossa chefia. Eles nos dão espaço

para conversar com eles sobre qualquer problema. (depoimento de um

mensageiro )
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Como decorrência da abertura ao diálogo citada, a existência de oportunidade para

discussões sobre assuntos envolvendo o fornecimento de sugestões e esclarecimento de

eventuais problemas foi apontado como um ponto forte dessa empresa. Além de o

assunto ser abordado com informalidade, há a existência de um livro de ocorrências -

um instrumento utilizado pelo funcionários para relatarem eventos por eles

considerados como situações especiais. A relevância desse instrumento é a extensão na

qual os funcionários acreditam nele, ou seja, eles têm certeza de que o que é escrito no

livro é lido diariamente pelo gerente geral e pelos supervisores de área.

Isso é um ponto altamente positivo no hotel. Acontece mais de maneira

informal do que formal, porque se for alguma coisa que estiver ao

alcance de quem ouviu, com certeza será resolvido por essa própria

pessoa. (depoimento de um recepcionista)

Eu acho que aqui eles têm uma abertura muito grande às nossas

sugestões e, como a gente está em contato com os hóspedes, vendo os

problemas que acontecem a toda hora (...) a gente acaba dando

sugestões e eles vêem se dá para fazer. (depoimento de uma telefonista)

Eles (supervisores) deixaram claro para nós que nós podemos falar

diretamente com eles sempre que nós quisermos falar alguma coisa, seja

para reclamar ou dar alguma sugestão. (depoimento de um mensageiro)

No que diz respeito ao sistema de avaliação efornecimento de feedback, o cenário não é

o mesmo e a pesquisa detectou uma posição desfavorável dos entrevistados em relação a

essa questão. Considerando a avaliação dos funcionários, muitos depoimentos

demonstraram que os funcionários não conhecem claramente a maneira como seu

desempenho é avaliado e, além disso, eles expressaram que têm o desejo de conhecer os

critérios de avaliação, justificando que esse conhecimento seria como um fator
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incentivador e de auxílio na obtenção de melhores desempenhos. Essa situação parece

criar uma lacuna no senso de auto-avaliação dos funcionários, provocando sentimentos

de insegurança. Apesar de existir a eleição do funcionário do mês, da qual

representantes dos funcionários fazem parte, esse instrumento não parece suficiente, aos

olhos dos funcionários, para desenvolver a avaliação dos mesmos.

Nunca me foi passado que uma coisa ou outra serviria de padrão para

eu estar sendo avaliada. Eu acredito piamente que as pessoas, na sua

grande maioria, não sabem como são avaliadas. Eu acredito, na

verdade, que em cada momento eu sou avaliada de uma forma diferente

por um parâmetro diferente. (... ) Se eu soubesse exatamente o que

pensam a respeito do meu trabalho como indivíduo, e não como a

recepção, com certeza eu iria me sentir mais segura. (depoimento de um

recepcionista)

Eu gostaria de saber. A gente tem o funcionário do mês. Mas, se eu não

sou o funcionário do mês, eu fico sem saber do meu desempenho.

(depoimento de um mensageiro)

Eu gostaria de saber o que a supervisara achou do meu trabalho, no que

eu deveria melhorar porque, às vezes, a gente que está fazendo o

trabalho nem nota alguma coisa. Como é muito trabalho, às vezes,

alguma coisa passa desapercebida. Se alguém chegasse para mim e

falasse: isso aqui está bom, mas melhore nesse ponto ... Eu acho que

alguma coisa a gente faz de bom, porque senão o apartamento não seria

liberado para a gente entrar. (depoimento de urna arrumadeira)

Eu não tenho a menor idéia de como sou avaliado. (... ) Se eu soubesse

como sou avaliado e se eu conhecesse a minha avaliação, eu saberia o
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que estou fazendo errado e poderia tentar melhorar naquelas coisas nas

quais estou errando. (depoimento de um mensageiro)

Eu, individualmente, não sou informado se estou me saindo bem e se

estou fazendo a coisa certa ou errada, ou se estou exercendo bem a

minha função. (depoimento de um mensageiro)

Eu acho que seria importante, pois me daria incentivo. (...) Eu sei que

estou sendo avaliada, mas não sei como. Isso, às vezes, me deixa um

pouco perdida, porque eu não sei se o que eu estou fazendo é realmente

certo. Na minha concepção é certo, mas pode ser que para o supervisor

X, y ou Z não seja. Eu acho que se eu tivesse um sinal, mesmo que fosse

negativo.: seria até um incentivo para você poder melhorar.

(depoimento de uma telefonista)

Os depoimentos sugeriram que o fornecimento de feedback aos funcionários acontece de

uma forma que, além de não ser regular, tende a ser mais informal. Isso pode ser a razão

que explica o fato de que muitos funcionários não percebam que recebem retorno de

forma satisfatória sobre seu desempenho e explica, também, o anseio por uma posição

mais ativa, por parte da empresa, em relação a esse aspecto.

Eu não recebo feedback regular sobre meu trabalho. Quando eles estão

calados, eu acho que eles estão satisfeitos. (depoimento de uma telefonista)

Faz um pouco de falta um feedback mais direto... as pessoas estão tão

envolvidas nas coisas que se esquecem de tirar um tempinho e conversar,

isso faz diferença porque é um outro olhar sobre nós. (... ) Eu gostaria de

receber um feedback por parte da empresa ... faz a gente se sentir mais

valorizado. (depoimento de uma telefonista)
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Se e~ tivesse uma resposta, de vez em quando, a respeito do meu trabalho,

eu acho que meu desempenho melhoraria bastante porque eu teria como me

desenvolver, já que eu saberia onde estou errando. Geralmente, quem erra

não sabe, não faz por querer. (depoimento de um segurança)

Se o meu supervisor não reclamar, eu vou achar que está tudo bem. Eu

gostaria de saber mais detalhadamente. (...) Isso seria mais aproveitável

porque a gente pegaria as sugestões e tentaria melhorar o máximo que

pudesse. (depoimento de uma arrumadeira)

Comigo ninguém nunca falou nada sobre como eu estou indo. É muito

importante que alguém fale com a gente no que a gente está melhor e no que

a gente está pior. Eu sinto falta disso. (depoimento de uma arrumadeira)

Em relação à questão do reconhecimento, os entrevistados demonstraram uma percepção

positiva. Segundo os relatos, existe reconhecimento por serviços bem feitos, atrelado,

em parte, ao nível de satisfação dos hóspedes. Quando os hóspedes, ao preencherem o

formulário de comentários disponibilizado pelo hotel, citam funcionários

especificamente, estes têm seus nomes impressos no jornal interno editado pelos

próprios funcionários e são parabenizados pelos supervisores de área, além de serem

elogiados, publicamente, pela gerente geral, na reunião mensal que envolve todos os

funcionários.

A análise sugere que em relação às questões que envolvem a interação entre os

supervisores e os funcionários, a percepção da linha de frente é positiva, ou seja, eles

sentem que têm abertura, liberdade e proximidade com os seus supervisores, além de se

sentirem valorizados e respeitados no tratamento que recebem. Porém, a percepção da

linha de frente sugere uma insatisfação em relação às questões envolvendo o sistema de
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avaliação, os depoimentos expressaram o anseio dos funcionários da linha de frente em

receber uma orientação nesse sentido.

ASPECTO AUTONOMIA

Pela observação do Gráfico 4, que mostra o Histograma da percepção da linha de frente

em relação ao aspecto autonomia, é possível constatar que menos de 20% dos casos se

referem a percepções muito favoráveis e totalmente favoráveis, indicadas pelas posições

5 e 6 (sobre o eixo x). Além disso, é possível verificar que mais de 20% dos casos se

referem a uma percepção desfavorável em relação a esse aspecto, indicada pelos valores

menores do que a posição 3 (sobre o eixo x). Esse resultado sugere que o aspecto

autonomia pode estar sujeito a distorções aos olhos da linha de frente.

Percepção da linha de frente em relação ao aspecto autonomia
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Gráfico 4: Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto autonomia.
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Os depoimentos do entrevistados sobre a autonomia não foram totalmente

esclarecedores. É possível inferir que a maneira como os funcionários da linha de frente

lidam com a questão da autonomia é bastante variável e que essa questão não é

satisfatoriamente clara para eles.

Em relação ao tema liberdade de ação, os entrevistados revelaram uma posição bastante

favorável. Grande parte dos entrevistados disse se sentir muito à vontade para trabalhar.

É interessante mencionar que os depoimentos sugeriram que a questão da autonomia não

se constitui em um obstáculo à prestação do serviço, mas em razão da consulta ao

superior ser uma atitude já incorporada naturalmente pela linha de frente. Na realidade, a

maior parte dos depoimentos demonstrou que, embora fosse interessante existir mais

liberdade, o recurso de consultar o supervisor na ocorrência de qualquer dúvida em

relação a qual não se tenha segurança para solucionar acomoda as situações. Como foi

dito por um dos entrevistados: "caso haja alguma coisa, sempre tem um supervisor no

hotel, aí o problema vai ser levado para ele e ele vai dizer como devemos agir". O

depoimentos a seguir exemplificam a postura dos entrevistados me relação a essa

questão.

Na verdade, eu não tenho muito problema com isso. Eu sei que existe

uma hierarquia e eu não vou cometer um erro se eu puder perguntar.

Existem situações nas quais a dúvida é vista como primária, mas mesmo

que seja, eu prefiro pecar pelo excesso. (depoimento de um

recepcionista)

Quando eu tenho dúvidas, eu pergunto para ele, e ele mesmo diz: na dúvida,

pergunte. Quando é uma coisa inédita, eu procuro não tomar uma medida

que venha a ter conseqüências depois. Eu ligo m.esmo e pergunto, e eles

gostam. disso. (depoimento de um recepcionista)
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Eu tenho liberdade para trabalhar. Eu tenho regras para seguir, mas

não são regras rígidas. As regras devem ser seguidas para não

prejudicar a qualidade dos serviços. Há um livro de ocorrências no qual

tudo o que acontece é relatado, por isso nós estamos sempre sendo

controlados. Eu acho bom porque evita a desorganização no trabalho.

(depoimento de um segurança)

Em relação à clareza quanto aos limites de ação, a posição da linha de fTente foi pouco

homogênea, o que sugere que os limites não são claramente estabelecidos ou

comunicados satisfatoriamente para todos os funcionários da linha de frente. Há

exemplos de depoimentos de entrevistados que revelaram ter muitas dúvidas sobre seus

limites de ação, e outros que disseram saber claramente quais são seus limites. De uma

forma gerai, os entrevistados expressaram que na existência de dúvidas quanto aos

limites, eles não se sentem incomodados em consultar seus superiores.

Parece que os funcionários da linha de frente se mostram cautelosos em não ultrapassar

seus limites. Foi detectada, em um único depoimento, a existência de uma consciência

crítica, por parte da linha de frente, do efeito causado pela questão da autonomia no

resultado do serviço.

Eu sei até onde eu posso decidir. Em. certas ocasiões, em certos momentos,

não é uma coisa que me agrada muito porque eu me sinto com

responsabilidade para tomar certas decisões, mas eu sei que eu tenho que

me dirigir ao meu chefe. De repente, poderia até não ser a decisão certa,

mas é aquela que eu acho que seria a certa. Eu sinto um certo

constrangimento diante do hóspede por não poder decidir e por ter que

interromper o atendimento. (... ) eu sinto que, às vezes, a situação incomoda

o hóspede. (depoimento de um recepcionista)
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ASPECTO PERCEPÇÃO DO PAPEL

o Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto percepção do

papel, que pode ser visto no Gráfico 5, mostra que pouco mais de 20% dos casos se

situam em posições maiores do que 5 (sobre o eixo x), que se refere a uma percepção

muito favorável. A maior parte dos casos se refere de percepções pouco desfavoráveis a

pouco favoráveis, indicadas pelas posições que se distribuem entre 3 e 4 (sobre o eixo

x).
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Gráfico 5: Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto percepção do papel.
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Os depoimentos dos entrevistados revelaram uma posição favorável em relação à

disponibilidade de informações fornecidas pelos seus supervisores para supnr as

necessidades que surgem durante a realização das atividades diárias.

Quanto à questão do conflito de papéis que se refere à incompatibilidade de demandas

direcionadas ao funcionário da linha de frente, os depoimentos sugeriram que se trata de

um tema enfrentado a partir de diferentes posturas. Os entrevistados relataram que

vivenciam situações nas quais eles percebem que as expectativas são conflitantes. No

entanto, as reações dos funcionários da linha de frente às ituações de conflito não

apresentaram consistência. Os relatos mostraram, em comum, a necessidade de fazer uso

de "jogo de cintura" e de bom senso, mas as atitudes pareceram ser delineadas pelos

traços individuais de personalidade. Essa situação sugere que talvez não exista um apoio

efetivo ou uma orientação satisfatória da supervisão sobre o assunto. Os depoimentos a

seguir exemplificam as diferentes posturas adotadas pelos funcionários da linha de

frente.

Eu adoto a postura de não ir contra o meu supervisor, infelizmente, porque,

quando eu tenho dúvidas, eu pergunto para ele, e ele mesmo diz: na dúvida,

pergunte.(depoimento de um recepcionista)

A minha postura é de tentar atender aos desejos do hóspede. É um tiro que a

gente dá no escuro, mas tem que saber o que está fazendo. Quando dá certo,

é maravilhoso ... Em um caso no qual eu saiba que o hóspede quer uma coisa

que vai contra o que a empresa quer, eu atender ao hóspede significa que eu

estou assumindo um risco. O hóspede não sabe disso, e se der tudo certo,

talvez nem a empresa saiba, mas é o preço que eu estou pagando para

assumir aquele risco. A gente tem sempre que trabalhar com essa ousadia.

Atender aos hóspedes dentro dos limites, e vai da cabeça de cada um quais

são esses limites. (depoimento de um recepcionista)
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Eu atenderia o hóspede e, se depois fosse repreendida, tudo bem. Eu

coloquei o hóspede como prioridade. Isso é melhor do que ir contra o

hóspede, porque depois o cliente acaba sempre tendo razão e eu que saio

perdendo. (depoimento de um recepcionista)

Quando acontece essa situação, a minha atitude é de não quebrar nenhuma

regra para atender ao hóspede. Eu sigo muito pelo certo e explico que eu

não posso resolver - e que vou passar a questão para o meu supervisor.

(depoimento de um mensageiro)

A percepção da linha de frente sobre o conhecimento das expectativas da chefia em

relação ao papel desempenhado sugeriu que esse conhecimento é um pouco vago.

Apesar do resultado da escala tipo Likert não retratar a situação dessa forma para essa

questão específica, os depoimentos indicaram alguma incerteza sobre as expectativas,

pois muitas vezes foram respostas vagas e inseguras, que sugeriram não existir

especificações ou descrições de funções acessíveis aos' funcionários.

Acho que meu supervisor espera de mim um bom trabalho. Acho que isso

significa ser pontual e ter espírito de equipe. (depoimento de um

segurança)

Acho que é ter uma boa relação com os funcionários e dar sugestões. Eu não

sei ao certo. Seria interessante saber o que os supervisores esperam do

nosso trabalho. Aqui eu acho que não acontece isso. Nós não temos muito

retomo, nós não sabemos o que nossos supervisores esperam, de nós.

(depoimento de um mensageiro)

Eu desconheço e isso me deixa sem chão. Fica tudo um pouco nebuloso. Na

verdade, eu imagino quais são as expectativas, mas acontecem situações nas
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quais. eu acho que devo consultar o supervisor para esclarecer uma dúvida e

acabo me sentindo um idiota. (depoimento de um recepcionista)

Que eu saiba, eles querem que eu faça o meu trabalho bem feito. Sei lá.

Talvez signifique respeitar os hóspedes, respeitar também os funcionários,

estar sempre alegre e vir trabalhar bem disposto. (depoimento de um

mensageiro)

Eles colocaram, em termos gerais, que eu devo ser atencioso ao máximo com

o nosso público que são os hóspedes e C0111 os próprios .recepcionistas

procurando criar um conjunto... para que cada vez melhore mais o

atendimento ao hóspede. (depoimento de um mensageiro)

A análise do aspecto do clima para o serviço percepção do papel sugere que a linha de

frente anseia por uma definição maior, por parte da supervisão, em relação aos temas

envolvidos nesse aspecto. Dessa forma, seria possível fornecer à linha de frente uma

orientação que guiaria suas atitudes e promoveria consistência em suas ações.

ASPECTO TREINAMENTO

o Histograma apresentado no Gráfico 6 mostra que 60% dos casos estão situados em

valores maiores do que 5 (sobre o eixo x), posição que indica uma percepção muito

favorável em relação ao aspecto treinamento, e que cerca de 12% dos entrevistados

apresentaram uma posição desfavorável em relação a esse aspecto. O gráfico mostra

uma considerável variância dos resultados para o aspecto treinamento.
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Percepção da linha de frente em relação ao aspecto treinamento
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Gráfico 6: Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto treinamento.

Os relatos dos entrevistados auxiliam, de certa forma, na compreensão do resultado da

escala Likert. Os depoimentos sugerem que, em um primeiro momento,. o treinamento

oferecido pelo hotel foi válido; mas, devido à falta de continuidade dos programas de

treinamento, o aprendizado se diluiu tornando a necessidade do treinamento um ponto

crucial para a melhoria dos serviços, principalmente na visão dos funcionários da linha

de frente que têm um contato mais intenso com os hóspedes. Parece que a questão do

treinamento, conforme elaborada na escala Likert comportou duas interpretações: uma

se referindo somente ao treinamento inicial oferecido pelo hotel e a outra considerando,

também, a continuidade dada ao treinamento.
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Segundo os depoimentos, a abordagem do treinamento oferecido pelo hotel se

concentrou, basicamente, na questão de proporcionar o conhecimento sobre a empresa

no que tange os aspectos físicos, as instalações, os aspectos técnicos, as normas e o

padrão de atendimento adotado.

A socialização dos novos funcionários promovida pelo hotel foi um fator mencionado

de forma favorável. Cada funcionário admitido pelo hotel é levado pela supervisora de

recursos humanos a conhecer todos os funcionários do hotel, atitude que pareceu ser

bastante apreciada pelos funcionários. A socialização é promovida também nas reuniões

que acontecem mensalmente, nas quais a gerente geral do hotel dá as boas vindas

pessoalmente a cada funcionário admitido.

A freqüência dos treinamentos oferecidos foi um ponto visto de forma menos favorável

pelos entrevistados, que demonstraram fortemente o desejo de receber mais

regularmente treinamentos para suprir suas necessidades.

No que diz respeito à abrangência do treinamento oferecido, as questões envolvendo a

postura, o comportamento e o atendimento aos hóspedes, embora abordadas no

treinamento inicial que acontece quando o funcionário é admitido, não foram

consideradas pelos entrevistados como pontos suficientemente trabalhados.

Eu acho que o treinamento no hotel deveria ser mais intensificado ...

deveria abordar aspectos de qualidade. Em se tratando de atendimento,

você sempre tem que estar se reciclando, sempre, não adianta. O que

você aprende no treinamento, você absorve por um mês ... às vezes, com

uma semana você já não sabe mais o que te falaram. (depoimento de um

assistente de reservas)
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A análise dos depoimentos detectou, em especial, a necessidade de uma abordagem mais

profunda da questão do atendimento, no que diz respeito a insuficiência de elementos

para lidar com a grande diversidade de situações vivenciadas no dia a dia. Esse ponto se

refere à necessidade de suprir a linha de frente com um maior repertório de roteiros para

serem usados nas interações com os hóspedes, seja por meio de simulações de interações

entre a linha de frente e o cliente ou pela troca de experiências das situações vividas

entre os próprios funcionários. Os depoimentos a seguir exemplificam essa lacuna

revelada pelos entrevistados:

Eu acho que a troca de experiências de atendimento é uma coisa positiva

porque pode se tratar de uma situação que aconteceu comigo, mas pode

vir a acontecer com você daqui a algum tempo. (depoimento de uma

telefonista)

A troca de experiências seria bom porque a gente teria mais elementos

para incrementar a nossa interação com os hóspedes... às vezes, falta

muita coisa quando a gente está lidando com os hóspedes. (depoimento

de um mensageiro)

Deveria ter mais treinamento sobre interação com os hóspedes. Nós

deveríamos receber orientação de como dar justificativas convincentes

aos problemas que surgem e para os quais os hóspedes esperam

soluções imediatas, e não ficar fazendo rodeios que podem acabar

passando para o hóspede a imagem de um hotel ruim. (depoimento de

um técnico em manutenção)

Outra necessidade de treinamento mencionada pelos entrevistados é a criação de

oportunidades para que os funcionários possam conhecer o funcionamento de outras

áreas do hotel. Isso reforça o que foi exposto em relação ao aspecto serviço interno,
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quando foi destacado como um dos pontos desfavoráveis na visão da linha de frente o

conhecimento insuficiente, por parte de uma determinada área, da realidade das demais

áreas do hotel.

Eu gostaria de obter o conhecimento a respeito de outras funções do

hotel. Isso traria benefício para o próprio hóspede, pois existem ocasiões

nas quais a gente precisa dar um auxílio e, às vezes, a gente fica sem

saber como ajudar os hóspedes. (depoimento de um segurança)

Eu acho que cada um deveria saber um pouco mais de outras áreas. Se

eu passasse um tempo no financeiro, eu conheceria a rotina deles e iria

saber porque eles me cobram tal coisa. Se eu passasse um tempo em

reservas, eu iria entender porque a pressão sobre eles também. e muito

forte e porque eles agem de certa [orma. Se eu passasse um tempo na

govemança, eu iria ver como elas fazem a limpeza de um apartamento,

como a chefe de andar libera os apartamentos, e poderia entender

porque demora o check-out. Acho que isso nos ajudaria a falar a mesma

lingua. (depoimento de um recepcionista)

Segundo depoimentos dados, a linha de frente não é consultada a respeito de suas

necessidades de treinamento e, como pôde ser visto, os funcionários da linha de frente

poderiam auxiliar no planejamento do treinamento que lhes fosse ser oferecido. A

análise sugere que apesar de o treinamento ter propiciado o básico, a percepção da linha

de frente considera que isso não é o suficiente para que o serviço prestado por eles lhes

pareça realmente satisfatório.
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ASPECTO EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA..

o Gráfico 7 mostra o Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto

equipamentos e tecnologia. Pode ser verificado que mais de 90% dos casos

correspondem a percepções muito ou totalmente favoráveis em relação a esse aspecto -

posições maiores do que 5 (sobre o eixo x); e não foi constatada nenhuma posição

desfavorável.

Percepção da linhade frente em relação ao aspecto equipamentos
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Gráfico 7: Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto equipamentos.

Os depoimentos dados sobre esse aspecto confirmaram a percepção retratada no Gráfico

7. Foram ressaltados o bom estado das instalações, a disponibilidade de um sistema que

atende às necessidades da linha de frente e a existência de ferramentas e equipamentos
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satisfatórios. O fato de o hotel ser um empreendimento relativamente novo contribui

para o atendimento das necessidades da linha de frente em relação a esse aspecto.

ASPECTO ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE

o Histograma do Gráfico 8 mostra que a percepção da linha de frente em relação ao

aspecto do clima para o serviço orientação para o cliente foi muito positiva, pois 70%

dos casos se situaram acima da posição 5 (sobre o eixo x), que se refere a uma percepção

muito favorável em relação ao aspecto analisado.

Percepção da linha de frente em relação ao aspecto orientação para o cliente
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posição na escala Likert

posição I: percepção trais desfavorável emretação ao aspecto analisado

posição rrais favorável em relação ao aspecto analisado

Gráfico 8: Histograma da percepção da linha de frente em relação ao aspecto orientação para o cliente.
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Os depoim~ntos se mostraram de acordo com o resultado apresentado no Gráfico 8. Os

entrevistados demonstraram compartilhar uma percepção muito positiva sobre o

comprometimento dos membros da empresa com a qualidade e com a satisfação dos

hóspedes. Esse comprometimento foi associado, em parte, à existência do sistema de

pontos adotado pelo hoter'.

Além disso, a figura da gerente geral é vista como uma presença marcante e

estimuladora do empenho dos funcionários. Várias vezes, o seu estilo de administração

foi citado com entusiasmo pela linha de frente. A proximidade que ela mantém dos

funcionários foi também apontada como um ponto positivo.

o hotel adota um sistema que se constitui no salário base e nos pontos

que correspondem à taxa de ocupação do hotel. Se o hotel estiver com a

taxa mínima de hóspedes, é claro que os pontos da gente serão baixos.

Por isso, a gerente geral e os supervisores nos dizem que devemos

atender aos hóspedes bem. O que faz o pessoal atender ao hôspede bem

é a consciência de que se ele não for bem atendido, ele não voltará. E se

a gente atender ao hóspede sempre bem na primeira, na segunda e na

terceira vez em que ele vier, ele volta sempre e faz propaganda positiva

sobre o hotel. Se a gente quer ganhar um dinheiro a mais, a gente sabe

que tem que tratar o hóspede bem. É um estímulo geral. (depoimento de

um segurança)

o comprometimento é alto. Todo mundo quer um ponto alto, e todo

mundo sabe que somente vai ter um ponto alto se atender muito bem. A

nossa gerente tem uma maneira de administrar que estimula muito

mesmo, ela incentiva cada departamento, e isso é real. Ela incentiva

J O sistema de pontos se baseia na taxa de ocupação do hotel e é fruto da taxa sobre todos os serviços
consumidos pelos hóspedes durante sua estadia. Mensalmente, os pontos são distribuídos por todas as
funções do hotel, a cada uma correspondendo um multiplicador, como um adicional ao salário fixo dos
funcionários.
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mesmo, não é aquela coisa papo furado, ela age. O maior reflexo disso é

o ponto, que poderia não existir, poderia ser um salário fechado. Agora,

se você tem um ponto, você se esforça mês a mês para que a ocupação

seja de 100% sempre. A. gerente é muito próxima dos funcionários e isso

é um ponto positivo. Ela é muito boa mesmo. Eu acho que todo mundo

que está aqui quer crescer. Desde a camareira, que tem três filhos para

criar e tem. que arrumar 16 apartamentos por dia; ela quer crescer e

quer virar uma chefe de andar. E todo mundo vê a empresa como uma

rede que oferece essa oportunidade. Várias pessoas já foram

promovidas. A ascensão de carreira é uma realidade. (... ) Aqui o

hóspede vem viver com a gente. A sensação que eu tenho é que eles estão

chegando na minha casa. Eu sei que grande parte das pessoas se sente

assim. (depoimento de uma recepcionista)

No horário em que eu trabalho, eu vejo as pessoas vindo trabalhar

felizes. Eles chegam, cumprimentam todo mundo. O sistema de

administração da gerente geral do hotel é muito bom, ela é liberal até

certo ponto, e eu acho que o pessoal gosta disso, porque eles têm

liberdade e por isso eles trabalham bem. (depoimento de um

recepcionista)

Os outros instrumentos citados como estimuladores do comprometimento foram a

realização de reuniões mensais e a edição de um jornal interno feita pelos funcionários e

para os funcionários. As reuniões são as ocasiões nas quais os funcionários dos diversos

departamentos se confraternizam e onde acontecem, por exemplo, as comemorações dos

aniversariantes do mês. É durante essas reuniões que os novos funcionários são

oficialmente apresentados ao grupo e a gerente geral comunica o total de' pontos obtido

no mês transcorrido. Os depoimentos indicaram que essas reuniões são muito apreciadas

pelos funcionários, pois fazem com que eles se sintam valorizados pela presença da
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gerente geral do hotel dando boas-vindas aos novos funcionários e participando da

celebração dos aniversários.

A reunião de metas acontece a cada três meses. Nós somos informados

se as metas anteriores foram alcançadas e as novas metas de ocupação e

de receita são comunicadas. A gerente diz também suas impressões de

como está indo o hotel, se nós progredimos ou não. (depoimento de um

recepcionista)

Todo dia 21 nós temos a reunião de pontos que dá o adicional ao salário

e é o espaço que as pessoas têm de estar em contato com a gerente geral.

A gerente geral é bastante próxima dos funcionários, isso é um ponto

favorável. (depoimento de um recepcionista)

Contudo, alguns depoimentos indicaram o anseio pela existência de mais instrumentos

que contribuam positivamente na manutenção do entusiasmo e do entrosamento dos

funcionários.

Em relação à existência de objetivos que priorizem a qualidade dos servtços aos

hóspedes, apesar de o resultado da escala tipo Likert ter sido muito favorável sobre esse

item especificamente, os depoimentos sugeriram uma certa inconsistência de resultados.

Na realidade, o hotel não parece ter desenvolvido, até o momento, quaisquer objetivos

específicos de qualidade para as diferentes funções. Dessa forma, parece que os

funcionários basearam suas posições no fato de que o hotel tem como lema "encantar os

hóspedes excedendo suas expectativas", mas demonstraram não possuir uma percepção

clara de como esse objetivo global se traduz, detalhadamente, em cada rotina de

trabalho.
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Claramente, eu nela conheço. Eu acho que os objetivos devem visar o

benefício da própria empresa e dos hóspedes também. (depoimento de

um segurança)

Acho que a empresa está buscando reconhecimento, está buscando

espaço. O ponto fundamental é saber atender ao hóspede sempre bem.

(depoimento de um segurança)

Os objetivos do hotel, eu acredito que dizem respeito a cada um. dar o

máximo de si para os hóspedes, para que eles sempre retornem.

(depoimento de um mensageiro)

Na primeira entrevista que eu fiz com a área de recursos humanos, foi

dito que o hotel pretendia servir ao hóspede com o melhor serviço

possível. (depoimento de um mensageiro)

A análise sugere que os funcionários da linha de frente acreditam na empresa, na sua

chefia e na disposição dos colaboradores em se comprometeram com a satisfação do

hóspede, o que se constitui em um fator positivo. É válido ressaltar, no entanto, que há

espaço para melhorias no que diz respeito a suprir os funcionários da linha de frente de

orientações mais concretas que efetivamente venham a afetar positivamente suas

atividades diárias.
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4.2. DESVIOS ENTRE AS PERCEPÇÕES DA LINHA DE FRENTE E AS DOS
SUPERVISORES

A comparação entre as percepções dos dois grupos de entrevistados - linha de frente e

supervisão - foi feita a partir dos depoimentos dados e se baseou, também, nos

questionários do tipo Likert aplicados aos entrevistados.

Inicialmente, a contraposição foi feita considerando cada área do hotel. Como foi tomada a

decisão de não representar as percepções dos diferentes funcionários em um único

resultado, cada funcionário, de cada área, teve o resultado de sua escala Likert contraposto

ao resultado da escala Likert do supervisor da área correspondente. Os desvios resultantes

estão representados em gráficos do tipo radar (ANEXOS 4 a 7). Os desvios referentes às

diferenças entre a percepção de um entrevistado do grupo da linha de frente e a percepção

de um entrevistado do grupo dos supervisores foram agrupados em histogramas. Para cada

aspecto do clima para o serviço abordado na pesquisa construiu-se um histograma dos

desvios resultantes, apresentados ao longo dessa seção.

Para cada aspecto, foram ressaltados os pontos mais significativos que retratam a

divergência ou a sintonia de opiniões entre os dois grupos de entrevistados. As informações

específicas de cada área, quando relevantes, foram destacadas.

As percepções dos supervisores se revelaram homogêneas entre si, sugerindo uma forte

integração entre eles na condução do funcionamento do hotel. Conforme poderá ser

observado, os desvios entre as percepções da linha de frente e as dos supervisores foram,

de um modo geral, e considerando os aspectos como um todo, pequenos, indicando uma

tendência maior na definição de uma situação de sintonia na empresa.
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ASPECTO SERVIÇO INTERNO

o Gráfico 9 apresenta o histograma dos desvios resultantes para o aspecto serviço interno.

Como pode ser visto, cerca de 80% dos desvios foram menores do que 1,0. Este fato

indicaria uma sintonia bastante satisfatória entre supervisores e linha de frente. No entanto,

é preciso ressaltar que este aspecto apresentou certa inconsistência entre os depoimentos

dados pela linha de frente e os resultados da escala Likert, como foi discutido na seção 4.1,

Percepção da Linha de Frente em Relação ao Clima para o Serviço. A análise dos

depoimentos dos supervisores permitiu verificar que existe sintonia entre as percepções,

mas a percepção da linha de frente se mostrou mais ampla, uma vez que os funcionários

identificaram problemas específicos do serviço interno não contemplados pelos

supervisores.

Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e dos supervisores
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Gráfico 9: Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e as dos supervisores
para o aspecto serviço interno.
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Os depoimentos dos supervisores indicaram uma percepção positiva sobre a valorização do

trabalho em equipe pelo hotel, tema em relação ao qual a linha de frente também se

mostrou favorável. O bom relacionamento entre as áreas, atuando como fator facilitador do

serviço interno, foi outro tema destacado positivamente pelos supervisores, concordando,

a sim, com a percepção da linha de frente. Ainda em concordância com a visão da linha de

frente, os supervisores mencionaram a importância de intensificar o conhecimento, por

parte de uma área, do funcionamento e das necessidades dos outros departamentos.

O supervisor da área de recepção reconheceu a existência de um ponto crítico no serviço

interdepartamental, entre as áreas da recepção e da governança, ponto este que foi

exaustivamente mencionado pelos funcionários da recepção. Contudo, os funcionários da

recepção identificaram outras interfaces departamentais que apresentam pontos de tensão,

constituindo-se em oportunidades de melhoria do serviço interno, conforme mostraram os

depoimentos descritos na seção 4.1. Houve alguma divergência no que tange o processo de

comunicação interna. Na visão do supervisor dessa área, o processo flui bem,

principalmente pelo fato de os supervisores serem muito integrados entre si, fator este que,

segundo o supervisor, facilita a comunicação entre as áreas. Entretanto, os funcionários da

recepção apontaram a comunicação interna como uma questão que precisa ser

intensamente trabalhada para que o serviço seja aprimorado, pois apresenta falhas que se

tornam obstáculos ao desempenho da linha de frente no atendimento aos hóspedes.

A supervisara da área de segurança, em concordância com os entrevistados dessa área, não

identificou, especificamente, pontos críticos onde existam problemas no fornecimento de

serviços interdepartamentais.

A supervisara da área de govemança reconheceu a interação entre a governança e a

recepção como um ponto crítico da eficiência do serviço interno no hotel. Em concordância

com a percepção das arrumadeiras, a supervisara considera essa interface um ponto de

difícil resolução, pois ela não vislumbra a viabilidade de as arrumadeiras realizarem as

tarefas necessárias em um tempo menor do que é gasto. Supervisara e arrumadeiras
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concorda~ sobre a necessidade de uma maior tolerância e "jogo de cintura", por parte da

linha de frente da área de recepção, diante desse tipo de situação.

o supervisor da área de manutenção não identificou pontos críticos específicos em relação

ao serviço interno, expressando a percepção de que o funcionamento é satisfatório, mas,

ressaltando que as dificuldades enfrentadas pelos funcionários da área de manutenção não

são efetivamente reconhecidas pejos outros departamentos. No entanto, os funcionários da

manutenção entrevistados revelaram ter necessidades para a realização de seu trabalho que

não são conhecidas, e, conseqüentemente, não são atendidas pelos departamentos com os

quais têm interface, conforme mostraram os depoimentos descritos na seção 4.1. Além

disso, os funcionários expuseram que, às vezes, eles têm seu trabalho prejudicado por

falhas na eficiência do serviço proveniente de outras áreas, questão não destacada pelo

supervisor da área.

ASPECTO SUPERVISÃO

o Gráfico 10 mostra o histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e dos

supervisores em relação ao aspecto supervisão. A observação do Gráfico 10 permite

constatar que houve um deslocamento no sentido de maiores desvios, pois cerca de 55%

dos desvios foram maiores do que 1,0. Este fato revela que não há total sintonia entre a

linha de frente e a supervisão no que diz respeito aos temas envolvidos nesse aspecto.
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Histograma dos desvios entre as percepções da Iinha de frente e dos supervisores
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Gráfico 10: Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e as dos
supervisores para o aspecto supervisão.

Os depoimentos dos supervisores destacaram, da mesma forma, que os depoimentos da

linha de frente, o tema relacionamento entre supervisores e funcionários como sendo um

ponto muito positivo do hotel. Referências à proximidade e à abertura de diálogo foram

feitas para descrever o tipo de relacionamento estabelecido entre eles. Os depoimentos do

supervisor da área de recepção e da supervisara da área de segurança, respectivamente,

exemplificam o que foi dito:

o que eu acho interessante no meu relacionamento com eles é que eles

desabafam e conversam comigo, eles expõem as coisas sem medo do que eu

vou falar ... eles têm liberdade de chegar e falar o que aconteceu e rever

diagnósticos e pensar como solucionar o problema
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A gente diz que a gente procura ter senso de justiça. Eu acho que isso dá

segurança para eles pedirem, reivindicarem e comentarem assuntos

conosco, eles sabem que não vão ser punidos por estarem reivindicando

alguma coisa. Essa liberdade que a gente dá é positiva. De um modo geral,

eu sinto que a maioria gosta de estar aqui.

o tratamento dispensado ao funcionário, caracterizado por respeito e valorização, foi um

tema citado positivamente pelos supervisores, em acordo com a percepção da linha de

frente. A supervisora da área de governança relatou o seguinte:

A questão de eles serem reconhecidos como pessoas é muito importante

porque você não fica como mais um na equipe. Você é a fulana e eles te

conhecem pelo seu nome, sabem quem você é. É super importante. Aqui isso

existe. Todo funcionário que entra recebe as boas-vindas na reunião de

pontos, o nome é falado, o setor do qual ele faz parte, e a gente grava. Eles

se sentem valorizados. É bom sair de casa e saber que você não é mais um,

que você vai fazer falta se não for.

Os supervisores apontaram a remuneração como um ponto positivo do clima para o serviço

existente no hotel, opinião que vai ao encontro da percepção da linha de frente, conforme

relatou a supervisora da área de segurança:

A gente faz o pagamento religiosamente em dia. Nós nunca atrasamos o

pagamento, nós oferecemos um plano de saúde de qualidade. Essas coisas

eles valorizam. (... ) Os outros hotéis nos vêem como um problema porque

como nós temos os melhores pontos, nós oferecemos os melhores salários,

todos se envolvem nisso. Às vezes, eu escuto as arrumadeiras comentarem que

estão muito cansadas nos dias em que o hotel está com a ocupação máxima,
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mas, ao mesmo tempo, elas comentam que o salário vai aumentar naquele

mês em questão. Então, eles têm a consciência disso: mais trabalho, melhoria

salarial. Eu acho isso motivador, porque o porteiro que fica lá na entrada do

hotel tem a consciência de que a forma como ele atende ao hóspede na

entrada e na saída tem a ver com a permanência ou retorno desse hóspede ao

hotel.

No que diz respeito ao sistema de avaliação, os desvios foram significativos, tanto no

resultado da escala Likert como nos depoimentos dados. Segundo os relatos dos

supervisores, os funcionários da linha de frente sabem como são avaliados, pois as

avaliações acontecem semanahnente nas reuniões de área que reúnem supervisor e

funcionários da equipe. Esta visão se distancia muito da percepção da linha de frente

captada nas entrevistas, uma vez que os funcionários declararam não saber a partir de quais

critérios seu desempenho é avaliado, além de terem expressado um desejo de receber maior

esclarecimento nesse sentido.

Nas reuniões semanais eu converso com eles sobre os problemas que estão

acontecendo no dia a dia. Se eventualmente alguém está tendo atrito com

alguém, se a produtividade de alguém está mais baixa. A gente comenta isso ...

é mais uma conversa informal com a equipe. (supervisor de recepção)

Quando a avaliação atinge o grupo, esta acontece nessas reuniões. Quando

eu sei que o problema está com uma determinada pessoa, eu chamo essa

pessoa e converso diretamente com ela. (supervisora de governança)

o retomo que eles recebem é que eu falo mesmo. Não tem como ter outro

porque não tem nem tempo. Conforme vai acontecendo, você vai expondo

para eles. (supervisor de manutenção)
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Em relação ao fornecimento de feeclback, o quadro é semelhante. Os supervisores relataram

que o fornecimento de feeclback aos seus subordinados acontece de maneira informal. Esta

posição divergiu da percepção da linha de frente, que se posicionou de forma desfavorável

em relação a esse tema, revelando não receber de forma satisfatória um retorno a respeito

de seu desempenho.

Quanto à questão do reconhecimento, a supervisora da área de segurança revelou que

existem instrumentos de reconhecimento por bons serviços prestados, mas reconheceu a

necessidade de multiplicar esses instrumentos em resposta a um anseio da linha de frente,

como mostra o depoimento a seguir:

Eu acho que eles anseiam por mais, a forma como a gente está fazendo

ainda não é a ideal, a gente tem que desenvolver algum mecanismo que

oficialize isso melhor. Todas as vezes que acontece de a agente estar

elogiando um funcionário, a gente sente que ele gosta.

A análise dos desvios do aspecto supervisão mostra que, de um modo geral, há sintonia

quanto aos temas envolvendo as questões comportamentais e de relacionamento entre

supervisores e linha de frente. Não acontece da mesma forma, no entanto, em relação aos

temas que dizem respeito às necessidades da linha de frente por uma orientação mais

efetiva para promover seu desenvolvimento profissional.

ASPECTO AUTONOMIA

O Gráfico 11 apresenta o histograma dos desvios entre a percepção da linha de frente e a da

supervisão sobre o aspecto autonomia. É possível observar que pouco mais de 50 % dos

desvios são menores do que 1,0, indicando a presença de sintonia sobre esse aspecto. Não

se pode desconsiderar, no entanto, os quase 50% de desvios maiores do que 1,0, que
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sugerem que para alguns temas relacionados a esse aspecto, as percepções dos dois grupos

apresentaram divergência.

Histograma do desvios entre as percepções da linha de frente e dos supervisores
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Gráfico ] 1: Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e as dos
supervisores para o aspecto autonomia.

Os depoimentos dos supervisores sugeriram existir concordância com a percepção da linha

de frente sobre a liberdade de ação transferida a eles. Os supervisores expressaram seu

apoio ao estímulo da autonomia. Houve concordância quanto ao fato de a linha de frente

ter, efetivamente, autonomia para agir. Como declarou a supervisora de segurança:

Nós damos muita autonomia para eles. Eu acho que autonomia tem a ver com

responsabilidade e a sensação de que eles não precisam ser vigiados. (...) Eu
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percebo que eles gostam de ter autonomia porque se você está dando

autonomia, você está confiando na capacidade da pessoa de tomar uma

atitude, e com isso eles se sentem valorizados.

Em relação à clareza dos limites de ação e à atitude diante desses limites, a posição dos

dois grupos não mostrou sintonia satísfatória, sendo que a percepção dos supervIsores

revelou uma posição mais positiva do que a visão da linha de frente. Segundo os

supervisores, os funcionários da linha de frente conhecem com clareza até onde podem agir

e são guiados, em parte, pelo bom senso. A percepção da linha de frente sobre esse aspecto

sugeriu que a clareza quanto aos limites de ação não se mostrou convincentemente

estabelecida para todos os funcionários.

Eles têm claros os limites dentro dos quais podem agir sozinhos. Eles me

procuram quando vão fazer um serviço ou quando terminam um serviço. Eles

sempre me dão retomo, sempre me colocam a par da situação e do que tem

que ser executado e de qual é a melhor forma. Isso porque eles sabem as

limitações deles. Hoje, eles sabem exatamente, já fizeram algumas besteiras,

mas hoje, sabem exatamente. (supervisor de manutenção)

Os supervisores concordaram ao admitir que, em situações que fogem da regra, a linha de

frente se toma mais suscetível ao erro, ou rejeita a tomada de decisão. Houve concordância

sobre a existência de uma orientação para consultar um superior no surgimento de dúvidas;

essa atitude pode estar sendo incorporada, como uma reação da linha de frente, para suprir

a insuficiente clareza em relação aos limites ou o receio em tomar uma decisão não correta.

Eu sinto que eles tentam não resolver muitas coisas por medo de fazer alguma

coisa errada. Quando eles estão na dúvida, eles não fazem. Eles somente fazem

aquilo que eles têm certeza absoluta, mas o que fugiu da regra, eles não fazem ...
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eu a~ho que eles seriam capazes de decidir mais cotsas. (supervisara de

governança)

E tento deixar isso claro, até onde pode ir e até onde não pode ir... onde se deve

abrir exceções. Muitas vezes eles pecam, eles erram muito. Eles levam muito o

lado pessoal da coisa, ou então aquela idéia de que é U1n hospede, é um cliente,

mas é preciso saber falar não. Muitas vezes o nosso cliente é um executivo que

viaja o mundo inteiro negociando contratos de milhões de dólares. Um

recepcionista nas mãos dele vai ser massacrado. (supervisor de recepção)

Apesar do estímulo dado ao exercício da autonomia, a análise dos depoimentos e dos

desvios resultantes sugere a necessidade de uma posição mais ativa por parte dos

supervisores, com o intuito de homogeneizar a postura da linha de frente em relação aos

critérios de estabelecimento dos limites de ação.

ASPECTO PERCEPÇÃO DO PAPEL

o Gráfico 12 apres~nta o Histograma dos desvios resultantes para o aspecto percepção do

papel. Pode-se verificar que cerca de 30% dos valores são menores do que 1,0, sugerindo

que há diferenças de percepção significativas entre a visão da linha de frente e a dos

supervisores.
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Histogramados desvios entre as percepções da linhade frente e dos supervisores
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Gráfico 12: Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e as dos
supervisores para o aspecto percepção do papel.

Os depoimentos dos supervisores, no que diz respeito às expectativas em relação ao papel

desempenhado, sugeriram que a sintonia entre a visão destes e a da linha de frente não está

satisfatória. Segundo os relatos, eles parecem acreditar que suas expectativas se mostram

suficientemente claras para os funcionários da linha de frente, como exemplifica o

depoimento do supervisor da área de recepção:

Eu sou muito claro quando eu falo as coisas. Eu sempre comento com eles

que o fato de eles estarem aqui faz com que eles tenham que decidir e eles

devem saber até onde podem. ir. Eu não deixo ninguém sem saber onde pisar,

as pessoas têm que saber onde pisar e têm que ter uma certa autonomia e

saber o que estão fazendo.
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No entanto, os funcionários da linha de frente, em seus depoimentos discutidos na seção

4.1, descreveram as expectativas em relação aos seus próprios papéis de forma vaga e

insegura, sugerindo que não há clareza, por parte deles, sobre esse assunto, em desacordo

com a visão dos supervisores.

A visão dos supervisores sobre a questão do conflito de papéis vivenciado pela linha de

frente e mostrou significativamente divergente em relação à percepção da linha de frente

sobre esse tema. Os relatos dos supervisores sugeriram que eles não vêem como relevantes

as situações de conflito de papéis vividas pelos funcionários da linha de frente no contato

com os hóspedes.

Há uma especificidade crítica da área de segurança que merece ser comentada; ela diz

respeito à ambigüidade de papéis vivida pelos seguranças. Como foi discutido na seção

anterior, os seguranças vivenciam uma situação incerta em relação às responsabilidades

associadas ao seu papel, devido a uma circunstancial superposição de funções, no caso as

de mensageiro e as de segurança. Esta situação, que pareceu ser desconfortável para os

entrevistados, não foi contemplada, por ocasião da entrevista, pela supervisara da área.

ASPECTO TREINAMENTO

o Gráfico 13 apresenta o histograma dos desvios resultantes para o aspecto treinamento. É

possível observar que cerca de 30% dos desvios foram menores do que 1,0 e cerca de 55%

destes se situaram entre 1,0 e 2,0, sugerindo a existência de um desvio de percepção

significativo em relação a esse aspecto. Nesse caso, porém, os supervisores expressaram

uma percepção menos favorável do que a percepção da linha de frente, como pode ser

verificado nos ANEXOS 4 a 7. Isso significa que, de acordo com o resultado da escala tipo

Likert, a linha de frente credita uma maior eficiência aos treinamentos oferecidos, no

sentido de ter promovido, satisfatoriamente, as habilidades e a confiança necessárias para

que eles interagissem com os hóspedes.
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Deve-se ressaltar, como foi feito na seção 4.1, que o resultado da escala Likert para o

aspecto treinamento apresentou uma considerável variância que foi justificada pelo fato de

uma parcela da linha de frente ter interpretado as questões como se referindo ao

treinamento inicial promovido pelo hotel, não considerando sua continuidade e

abrangência. Outros entrevistados, no entanto, interpretaram as questões englobando toda a

ação direcionada ao treinamento existente na organização. Os depoimentos contribuíram no

sentido de esclarecer que a percepção em relação ao aspecto treinamento é desfavorável no

que diz respeito à freqüência e à abordagem do mesmo.

Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e dos supervisores
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Gráfico 13: Histograma dos desvios entre as percepções da Unha de [Tente e as dos supervisores
para o aspecto treinamento.

Os depoimentos dos superVIsores revelaram que existe sintonia entre eles e a linha de

frente quanto à necessidade de intensificar o treinamento oferecido como caminho
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fundamental para o aprimoramento dos serviços, como exemplifica o depoimento do

supervisor da área de recepção:

Acho que para melhorar é necessário mais treinamento. É preciso treinar a mão-

de-obra para que ela seja mais eficiente. Quanto mais eficiente a mão-de-obra,

melhor o serviço. (... ) Eu gostaria de ter mais agilidade, talvez. O serviço, como o

quarto estar sempre limpo, a roupa de cama estar ok., o check-in e o check-out

serem rápidos, isso está ok. Mas eu vejo que, por exemplo, um recado para o

hóspede, isso sim deveria ser uma coisa muito importante, um fax para o hóspede

tem que ser entregue independentemente de ele estar no quarto ou no restaurante

ou na piscina. Isso é que eu ainda não consegui fazer com que eles entendessem.

Eu digo para eles que esse hotel é para executivos, quem fica aqui paga mais

caro porque quer um serviço melhor e porque tem a necessidade de ter uma

informação mais rápida. Eu não acho que eles tenham sentido isso bem, eu acho

que eles são um pouco displicentes nessa hora de fazer com que a coisa aconteça

com mais velocidade para o hóspede. Isso é uma questão de sensibilidade e de

treinamento.

A análise dos depoimentos dos supervisores revela que eles vêem de forma bastante crítica

a questão do treinamento para a melhoria dos serviços prestados aos hóspedes e sugere que,

até o momento, não foi identificado o caminho ideal para promover um treinamento

contínuo que produza resultados efetivos. O diálogo com a linha de frente se torna, nesse

sentido, relevante, pois os funcionários identificaram necessidades específicas, não

contempladas pelos supervisores, por ocasião da pesquisa, que podem auxiliar no

desenvolvimento de um treinamento adequado.
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ASPECTO EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA

o Gráfico 14 apresenta o Histograma para os desvios de percepção em relação ao aspecto

equipamentos e tecnologia. Como pode ser visto no Gráfico 14, quase 90% dos desvios

foram menores do que 1,0, sugerindo grande sintonia sobre esse aspecto.

Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e dos supervisores
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Gráfico 14: Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e as dos supervisores
para o aspecto equipamentos.

De fato, os depoimentos dos supervisores destacaram a adequação da tecnologia e a

qualidade das ferramentas disponíveis aos funcionários como um aspecto facilitador da

prestação de serviços pela linha de frente. Da mesma forma, pelo fato de o hotel ser um

empreendimento relativamente novo, o ótimo estado das instalações, que permite o bom
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funcionamento dos equipamentos utilizados pela linha de frente, foi citado como um fator

facilitador.

o fato das instalações serem novas facilita muito porque, às vezes, em um hotel

velho, pode surgir uma reclamação de um hóspede por um móvel que esteja

rachado, mesmo que o móvel esteja super limpo. A reclamação chega direto na

governança e o hóspede confunde o mofo do carpete com a limpeza da

arrumadeira, e ela acaba "pagando" por isso. Nesse ponto, as instalações e os

equipamentos são muito bons, elas trabalham com o que tem de melhor no

mercado. (supervisora de governança)

ASPECTO ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE

o Gráfico 15 apresenta o histograma dos desvios em relação ao aspecto orientação para o

cliente. O gráfico mostra que aproximadamente 80% dos desvios de percepção entre a linha

de frente e os supervisores são menores do que 1,0, sinalizando uma forte sintonia entre os

dois grupos de entrevistados em relação a esse aspecto, - sendo que a visão dos

supervisores se mostrou um pouco mais favorável.
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Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e dos supervisores
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Gráfico 15: Histograma dos desvios entre as percepções da linha de frente e as dos supervisores para O

aspecto orientação para o cliente.

Os depoimentos dos supervisores confirmaram a sintonia existente sobre esse aspecto. O

comprometimento das pessoas com a qualidade dos serviços e com a satisfação dos

hóspedes, segundo os relatos dos supervisores, é alto. Esta visão concorda com a percepção

da linha de frente. Algumas razões foram apontadas pelos supervisores como estimuladoras

desse comprometimento, como, por exemplo, a existência do sistema de pontos, o que está

em acordo com o que foi relatado pela linha de frente. O depoimento da supervisora da

área de governança exemplifica o argumento dado:

Elas são preocupadas, por exemplo, em colocar os perfumes alinhados nos

apartamentos, aquela coisa de tentar passar o carinho para os hóspedes, isso

existe muito. (...) A equipe inteira é muito comprometida, principalmente
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porque tem essa reunião do ponto e elas conseguem avaliar o trabalho delas no

salário. (.. .) O fato do salário não ser fixo cria muito comprometimento da

parte delas. Acho que isso é um ponto muito positivo porque é proporcional -

muito trabalho, muito dinheiro, pouco trabalho. pouco dinheiro.

Outro fator que reforça o comprometimento, segundo os depoimentos dos supervisores e

em acordo com a percepção da linha de frente, é a imagem positiva da gerente geral do

hotel. A supervisora de segurança confirma essa percepção:

Eu acho que o papel da gerente geral é muito importante nesse sentido. Ela é

uma pessoa muito aberta, ela conversa com os funcionários, ela dá palpite. Ela

faz questão de ela mesma fazer a reunião mensal dos pontos e estar presente. A

gerente geral se faz presente, e faz elogios e dá boas-vindas a quem chegou. É

uma reunião muito motivadora.

4.3. SA TISFAÇÃO DA LINHA DE FRENTE NO TRABALHO

o Gráfico 16 traz o resultado da escala tipo Likert que representa a satisfação no

trabalho expressa pelos funcionários da linha de frente. Como pode ser visto no gráfico,

mais de 90% dos entrevistados revelaram se sentir muito ou totalmente satisfeitos no

trabalho, o que é indicado pelas posições maiores do que 5 (sobre o eixo x).
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Gráfico 16: Histograma da satisfação da linha de frente no trabalho

Os depoimentos da linha de frente a respeito da satisfação sentida no trabalho estão de

acordo com o resultado apresentado no Gráfico 16.

Sergeant e Frenkel (2000, p. 30-34), Hallowell et ai. (1996, p. 20-32) e Heskett et ai.

(1994, p. 166), citados na seção 2.6, O Clima para o Serviço, sugeriram que a percepção

sobre o clima para o serviço influencia a satisfação do funcionário da linha de frente no

trabalho.

Coda (1997, p.98) esclarece que são aspectos extrínsecos os formadores do clima

organizacional, que se constitui em um indicador do nível de satisfação experimentado

pelos funcionários no trabalho. Ou seja, a percepção da linha de frente sobre o clima

para o serviço se reflete na sua satisfação no trabalho.

156



o Gráfico 17 apresenta a percepção da linha de frente em relação ao clima para o

serviço. A observação desse gráfico mostra que a percepção da linha de frente foi em

90% dos casos favorável, sendo que em 70% dos casos a percepção se distribui entre as

posições 4 e 5 (sobre o eixo x) que se referem a percepções que variam de pouco a muito

favorável.

Percepção da linhade frente em relação ao clima para o serviço
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Gráfico 17: Percepção da linha de frente em relação ao clima para o serviço.

Em concordância com o resultado do Gráfico 17, a análise dos depoimentos da linha de

frente, feita na seção 4.1, mostrou que há uma inclinação da linha de frente no sentido de

compartilhar uma percepção positiva em relação ao clima para o serviço. Assim, a

satisfação declarada pela linha de frente acompanhou a percepção positiva sobre o clima

para o serviço detectada na pesquisa.
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É preciso considerar o modo com que os desvios de percepção entre a linha de frente e

os supervisores afetam a satisfação dos funcionários. O Gráfico 18 mostra os desvios

totais entre as percepções dos dois grupos de entrevistados. É possível verificar que

pouco mais de 55% dos desvios foram menores do que 1,0, 30% foram desvios entre 1,0

e 2,0, e houve cerca de 15% de desvios maiores do que 2,0.
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Gráfico] 8: Histograma dos desvios entre a percepção da linha de frente e a da supervisão.

Apesar de terem sido detectados desvios significativos envolvendo temas relevantes,

estes pareceram não afetar, no estudo de caso realizado, a satisfação da linha de frente.

A partir dos depoimentos da linha de frente sobre a satisfação no trabalho foi possível

identificar temas aos quais a linha de frente atribuiu muita importância. Segundo os
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funcionários, a satisfação é baseada principalmente no ambiente de trabalho e no bom

convívio entre as pessoas.

A existência desses fatores foi atribuída ao tratamento dispensado pelos supervisores

aos funcionários e ao papel da gerente geral do hotel, como mostram os depoimentos a

seguir:

o sistema dela é muito moderno, ela trata todo mundo da mesma forma,

desde o faxineiro até o supervisor. Não é aquele tipo de gente que sobe em

um pedestal e nãofala com ninguém. (depoimento de uma telefonista)

A nossa gerente tem uma política muito moderna, ela quer que o funcionário

seja comprometido e que ele faça sua função, mas não precisa ser na base

de chicotadas ou cara feia. (... ) Ela dá toda a liberdade para você trabalhar,

mas ela cobra também. (...) Aqui esse ambiente bom é uma condição da qual

ela, gerente geral, não abre mão. Ela não admite que seja de outra forma.

Ela conhece todo mundo, ela sabe quem é quem. Vem de cima esse bem-

estar. (depoimento de um assistente de reservas)

As pessoas nos escutam. Nós temos a chance de chegar e falar e ter uma

resposta, e não ter medo de falar. Os supervisores e a gerente geral nos dão

abertura. A psicóloga está ali para qualquer problema, pronta para ajudar,

mesmo que seja um problema particular. Dá para ver que ela tem uma

preocupação com o bem-estar do funcionário. (depoimento de uma

telefonista)

A forma como os supervisores tratam os funcionários é também uma coisa

muito boa. Eles procuram dizer "por favor, você pode fazer isso li. Apesar do

fato de eles terem autoridade sobre nós, 'eles tratam a gente bem e com
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educação. Eu achei lSSO muito bom. (depoimento de um técnico em

manutenção)

A postura da empresa, no que diz respeito a honrar as responsabilidades para com os

funcionários, foi também mencionada como um ponto muito positivo e muito valorizado

pela linha de frente.

A empresa dá toda a cobertura - plano de saúde, plano odontológico. Isso

me deixa tranqüila. Eu tenho seguro de vida da empresa. É uma empresa

que se preocupa muito com o lado do funcionário, aí a gente se sente mais

seguro. (depoimento de uma arrumadeira)

Em algumas empresas você passa raiva, pois chega o dia do seu pagamento

e não tem pagamento, chega o dia de você pegar seu vale e você não tem

vale. Nesse tipo de empresa, você acaba pensando se vale à pena ajudar a

empresa, se a empresa não está nem aí para você. Aqui não é assim. Aqui eu

procuro dar o meu suor porque eu tenho recompensa. (depoimento de um

técnico em manutenção)

A empresa é muito pontual em relação àquelas coisas que são da

responsabilidade da empresa em relação aos funcionários. Quando o dia do

pagamento, que é o último dia do mês, vai cair no meio de um feriado, eles

já procuram depositar antes do feriado. Eu senti uma diferença muito

grande em relação às outras empresas nas quais trabalhei. Isso faz eu me

sentir mais tranqüilo. (depoimento de um técnico em manutenção)

A partir do que foi exposto é possível inferir que o comportamento da supervisão e da

gerência e o tipo de relacionamento estabelecido entre eles e os funcionários que se
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desdobra ~m consideração, senso de justiça e abertura para o diálogo, são traduzidos

pela linha de frente como credibilidade e valorização. Estes valores parecem explicar a

satisfação sentida e, ao mesmo tempo, compensar os pontos em relação aos quais a

percepção da linha de frente é menos favorável.

Segundo o quadro de referência dos aspectos do clima para o serviço proposto na Tabela

7, os pontos mais valorizados pela linha de frente são constituintes dos aspectos

supervisão e orientação para o cliente.

Não se pode desconsiderar a percepção menos favorável da linha de frente em relação a

questões relevantes para o resultado do serviço, como o serviço interno, o sistema de

avaliação e o fornecimento de feedback e a clareza quanto às expectativas em relação

ao papel desempenhado. Estes temas constituem pontos de tensão, uma vez que os

problemas associados a eles não são ignorados pela linha de frente, e podem vir a se

tornar fatores de insatisfação, caso o cenário da organização se altere negativamente e

caso não se faça nenhum movimento no sentido de modificar a percepção da linha de

frente.

De acordo com a Tabela 7, esses pontos críticos são formadores dos aspectos serviço

interno, autonomia: percepção do papel e supervisão. A existência desses pontos de

tensão sugere a dificuldade das organizações em lidar com questões fundamentais do

processo de entrega do serviço.

Um indício de que os pontos críticos são potenciais problemas futuros pode ser

identificado nos depoimentos feitos pela linha de frente que mostram que apesar de a

linha de frente acreditar que presta um bom serviço aos clientes do hotel, existe uma

visão crítica por parte dela sobre a qualidade do serviço prestado aos hóspedes, visão

essa que pode ser resultado da percepção pouco favorável em relação aos temas citados

na seção 4.1, como mostram os relatos a seguir:
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Às vezes, pode acontecer um mau, atendimento, talvez por falta de prestar

mais atenção na hora de fazer a solicitação. Já houve casos de eu bater na

porta do apartamento e o hóspede dizer: não, eu não solicitei serviço

algum. Quer dizer. o hóspede fica com uma imagem de que o hotel é uma

bagunça e de que ninguém tem controle de nada. (depoimento de um

técnico em manutenção)

Na minha opinião, a falha do setor de reservas acontece quando é reserva de

grupo e eles não pegam o horário em que o grupo vai chegar e, às vezes, a

recepção não está preparada. Nós ficamos em três ou quatro pessoas

esperando um grupo que está marcado para chegar, pensando que vai

chegar às dez horas da manhã e chega às nove da noite, e acontece de estar

uma pessoa sozinha na recepção. Não há como uma só pessoa prestar um

atendimento VIP para um grupo inteiro, por mais que ela se esforce. Isso já

aconteceu comigo e é horrível. E o hóspede fica com uma má impressão

também, é lógico. (depoimento de um recepcionista)

Eles (os seguranças) executam função de mensageiros, abrem porta de

carros, carregam bagagem e acompanham os hóspedes aos apartamentos, e,

às vezes, eles não conhecem todos os detalhes dos apartamentos. Claro que

isso prejudica o serviço prestado pelo hotel porque eles não são preparados

para isso. (depoimento de um recepcionista)
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1. CONCLUSÕES

No entender da autora desta dissertação, o trabalho desenvolvido atingiu o objetivo

proposto de contribuir para o desenvolvimento de um referencial que irva ao

diagnóstico do clima para o serviço em organizações de serviços. O objetivo foi

alcançado, inicialmente, pela elaboração de uma revisão de literatura que reuniu

importantes autores da área de gestão de serviços e trabalhos de pesquisadores

envolvidos especificamente com a questão do clima para o serviço. A revisão de

literatura destacou pontos básicos que devem ser considerados na análise das operações

de serviços e procurou conduzir o leitor à verificação da importância da linha de frente

no processo de produção e entrega do serviço. A pesquisa de campo realizada,

juntamente com a análise dos resultados obtidos, permitiu que fossem atingidos os

objetivos específicos, consolidados nas questões da pesquisa contidas no Capítulo 1.

Assim, considerando a empresa estudada, a percepção da linha de frente sobre os

aspectos constituintes do clima para o serviço existentes na organização foi explorada;

foram identificados desvios de percepção entre a visão da linha de frente e a da

supervisão; e a satisfação da linha de frente no trabalho foi abordada, considerando os

desvios identificados.

Os resultados obtidos mostraram que, para o caso em estudo, a percepção da linha de

frente sobre o clima para o serviço, analisada de forma global, foi favorável. Os

funcionários da linha de frente dessa empresa se posicionam positivamente no que diz

respeito aos recursos proporcionados pela empresa para atender às suas necessidades.

Analisando os aspectos individualmente, foi possível identificar os que foram percebidos

de maneira mais e menos favorável, conforme mostram as considerações feitas a seguir.

o aspecto serviço interno apresentou inconsistência no resultado obtido, pois a escala

tipo Likert mostrou que a linha de frente compartilha uma percepção positiva em relação
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a esse aspecto. Contudo, os depoimentos dados sugeriram fortemente uma percepção

de favorável, uma vez que muitos problemas de interface foram apontados pela linha de

frente, envolvendo, principalmente, as questões sobre o conhecimento das necessidades

do cliente interno, dos processos de cada departamento e das dificuldades enfrentadas

por cada área. As fontes de insatisfação para a linha de frente relacionadas às interações

com os fornecedores internos - recuperação, adaptabilidade e espontaneidade -,

identificadas por Bitner et aI (1994, p.38), conforme mencionado na revisão de literatura

desse trabalho, puderam ser reconhecidas nos depoimentos da linha de frente. Segundo

os, citados nesse trabalho, a má fluidez das relações entre consumidores e fornecedores

internos pode influenciar a qualidade do serviço entregue ao consumidor autores (1994,

p. 34). A inconsistência dos resultados em relação ao aspecto serviço interno pode ter

sido resultado de deficiências na elaboração dos instrumentos utilizados na coleta de

dados. Algumas das falhas na eficiência do serviço interno, apontadas pela linha de

frente, parecem indicar desajustes nos processos estabelecidos pela empresa, conforme

sugenram os depoimentos transcritos na seção 4.1, Apresentação e Análise dos

Resultados.

o aspecto equipamentos foi percebido de forma muito favorável pela linha de frente.

Tanto o resultado da escala tipo Likert como os depoimentos dados não revelaram

posições desfavoráveis da linha de frente em relação a esse aspecto. A autora deste

trabalho, no entanto, acredita que o aspecto em questão não se prestou a uma maior

exploração, talvez em razão da posição da linha de frente em relação a esse aspecto ter

sido neutra, ou em razão do menor interesse atribuído pelos entrevistados ao assunto, ou

mesmo em razão de deficiências na elaboração dos instrumentos utilizados.

o aspecto orientação para o cliente foi percebido de forma favorável pela linha de

frente. O comprometimento, demonstrado pela maioria dos funcionários, com a

qualidade e com a satisfação dos hóspedes, foi percebido de forma positiva. A coerência f
entre o discurso e a ação dos supervisores e da gerente foi destacada positivamente pela

linha de frente, assim como a postura da empresa em relação aos funcionários. Na
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percepção da pesquisadora, os pontos envolvendo a orientação para o cliente percebida

pela linha de frente como resultado de objetivos voltados para a qualidade, não obteve

esclarecimento satisfatório, pois foi constatado que, por ocasião da realização da

pesquisa, não existiam objetivos especificos de qualidade adotados pela empresa. Lytle e

Bom (1998, p. 455-490), citados nesse trabalho, apontam o estabelecimento de

especificações para a qualidade dos serviços como evidências da orientação para o

consumidor.

o aspecto treinamento, considerando a escala Likert, apresentou um resultado que indica

a tendência para uma percepção favorável da linha de frente. No entanto, os

depoimentos destacaram a necessidade urgente de intensificar o treinamento e de

ampliar a sua abordagem como um ponto fundamental para a melhoria dos serviços

oferecidos pela empresa. Grõnroos (1993, p. 320), citado na revisão de literatura, se

refere à abrangência do treinamento voltado para a prestação de serviços dizendo que

este deveria: desenvolver uma visão holística da organização que permitisse a

compreensão da estratégia de serviços; desenvolver as habilidades relativas à execução

das atividades; desenvolver as habilidades especificas de comunicação e serviços. O

autor acrescenta que a ênfase em somente uma das categorias citadas não satisfaz a

necessidade de conhecimento da linha de frente e pode não resultar em novas atitudes

com relação à prestação de serviços de qualidade.

o aspecto supervisão apresentou, de acordo com a percepção da linha de frente, pontos

positivos e negativos. Esse aspecto foi visto de forma favorável no que diz respeito às

questões envolvendo o relacionamento entre os supervisores e os funcionários. Foi

citada, especificamente, de maneira positiva pela linha de frente, o tratamento

dispensado aos funcionários, no que tange a valorização e a consideração dos mesmos.

A consideração é destacada por House (citado por Singh, 1993, p.14), mencionado na

revisão de literatura, como uma característica essencial do papel da supervisão. O

cenário foi nitidamente diferente no que concerne o sistema de avaliação adotado e o

fornecimento de feedback à linha de frente. Os resultados indicaram o desenvolvimento
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insuficiente desse ponto, o que se mostrou refletir na ansiedade da linha de frente por

respostas mais consistentes por parte da empresa. Segundo Singh (1993, p.14), cabe aos

supervisores prover seus subordinados com feedback apropriado, conforme citado na

revisão de literatura. O autor afrrrna que o fornecimento de feedback pode colaborar na

redução da ambigüidade sentida pejo funcionário, pois atua através de um mecanismo de

aprendizagem, permitindo que o funcionário da linha de frente aprenda sobre seu papel

conforme recebe feedback continuamente.

O aspecto autonomia apresentou um resultado insatisfatoriamente definido. Foram

detectadas percepções favoráveis e desfavoráveis em relação ao temas envolvendo esse

aspecto. Os depoimentos mostraram uma posição pouco homogênea da linha de frente,

sugerindo ser este um assunto ainda não esclarecido para todos os funcionários, o que

indica a necessidade de a empresa promover maior orientação nesse sentido para a linha

de frente. Segundo Deci (1998, p.44), citado na revisão de literatura desse trabalho, a

transferência de autonomia para a linha de frente deve ser acompanhada do oferecimento

das informações necessárias para uma tomada 'de decisão segura. O claro conhecimento

dos limites dentro dos quais a linha de frente pode tomar decisões se constitui em uma

dessas informações. No caso estudado, o vago conhecimento dos limites de ação se

reflete na ansiedade dos funcionários e na falta de confiança para exercer a autonomia na

realização de suas atividades.

O aspecto percepção do papel foi percebido de forma pouco favorável pela linha de

frente. Essa posição foi atribuída, segundo os resultados da pesquisa, às questões

envolvendo o conflito de papéis vivenciado pela linha de frente e a clareza quanto às

expectativas dos supervisores em relação ao papel desempenhado pelos funcionários. Os

resultados não indicaram que a linha de frente possui uma posição segura quanto ao

conhecimento dessas expectativas.

De uma forma geral, os desvios de percepção identificados foram pequenos, sugerindo a

existência de uma certa sintonia na organização entre os funcionários da linha de frente e
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a supervisão. Os desvios mais significativos ocorreram em relação a temas constituintes

dos aspectos supervisão, autonomia e percepção do papel. Esse resultado sugere a

existência de uma inter-relação entre esses aspectos, pois a percepção desfavorável da

linha de frente sobre o sistema de avaliação adotado e o fornecimento de feedback pelos

supervisores parece ter refletido na percepção pouco favorável envolvendo o conflito de

papéis, a clareza quanto aos limites de ação e quanto às expectativas em relação ao papel

desempenhado. Os resultados da pesquisa sugerem que a questão da orientação

fornecida aos funcionários da linha de frente pela supervisão é um ponto que pode vir a

se tornar crítico nessa organização.

A satisfação no trabalho foi expressa pela linha de frente de maneira claramente

positiva, apesar dos desvios de percepção identificados relacionados à insatisfação em

relação a temas específicos. O resultados sugerem que a satisfação da linha de frente da

empresa estudada se apóia fortemente em alguns pontos-chave. A valorização do

funcionário, traduzida no tratamento aberto, respeitoso e justo (palavras citadas nas

entrevistas) dispensado à linha de frente pela supervisão e gerência se constitui em um

desses pontos. Soma-se a isso o fato de a linha de frente ser ouvida pelos seus superiores

no que ela tem a dizer. Outro fator-chave que pode explicar a satisfação declarada pela

linha de frente é a confiança que os funcionários sentem na administração, o que pôde

ser percebido nos depoimentos sobre a postura da empresa de sempre honrar seus

compromissos em relação aos funcionários, na admiração atribuída à presença marcante

da gerente geral na condução do hotel e no exemplo de coerência e entusiasmo dado por

ela na busca da mobilização dos funcionários.

A pesquisa realizada sugeriu que a empresa estudada está atendendo, satisfatoriamente, a

algumas necessidades da linha de frente, necessidades que dizem respeito, de um modo

geral, a aspectos que promovem, de modo autêntico, o envolvimento dos funcionários -

o que é positivo. No entanto, os resultados sugeriram, também, a dificuldade do

gerenciamento de questões que envolvem elementos cuja fragilidade pode vir a

transparecer justamente nos momentos da interação entre a linha de frente e o cliente.
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As im, a in,suficiência de orientação, de esclarecimentos e de um posicionamento quanto

às questõe do exercício da autonomia, dos limites colocados pela empresa e da

descrição clara de objetivos e expectativas pode vir a emergir diante do cliente na

entrega insatisfatória de serviços e, no futuro, pode vir a ser causa de insatisfação da

linha de frente.

Em razão de o objeto de estudo ter se mostrado muito extenso e, como decorrência desse

fato, os resultados obtidos terem apresentado informações que enriqueceram o trabalho,

mas dificultaram a visualização global de corno se compõem os aspectos do clima para o

serviço, fez-se necessário buscar um meio de conjugar os mesmos.

A reflexão sobre os resultados obtidos indicou um caminho para propor uma conjugação

dos aspectos do clima para o serviço,

A linha de frente apresentou uma percepção fortemente positiva em relação aos temas

consideração, comportamento da supervisão e relacionamento entre supervisores e

funcionários - temas formadores do aspecto supervisão. É razoável reunir esses temas

em um grupo denominado valorização. Ou seja, a linha de frente acredita que é

valorizada nessa empresa, em razão dos sinais enviados a ela pela consideração e

respeito com o qual é tratada, pelo comportamento adotado pelos supervisores e pelo

tipo de relacionamento estabelecido por eles.

Da mesma forma, foi possível detectar uma percepção fortemente positiva da linha de

frente em relação aos temas do aspecto do clima para o serviço orientação para o

cliente, principalmente no que diz respeito aos seguintes pontos: o comprometimento dos

membros da organização, incluindo supervisores e gerente, em relação à preocupação

com a qualidade dos serviços e com a satisfação dos hóspedes; a coerência entre o

discurso e a ação dos supervisores e da gerente; a postura da empresa em relação aos

funcionários honrando suas responsabilidades para com eles. Pode-se denominar de

confiança a um conjunto que represente a reunião desses temas. Assim, a percepção
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positiva da linha de frente em relação a esses temas pode ser traduzida na confiança

sentida por ela na organização.

Analisando os depoimentos da linha de frente, é possível dizer que a valorização

percebida pela linha de frente e a confiança que ela sente na organização afetam o que

pode ser denominado de o envolvimento com a organização. De fato, pela observação

feita durante o período de realização das entrevistas pode-se constatar que a existência

do envolvimento dos funcionários é um ponto forte dessa empresa.

A percepção positiva da linha de frente em relação aos equipamentos e tecnologia

fornecidos pela empresa para seu trabalho pode ser representada pelo conjunto

adequação dos recursos disponibilizados pela organização.

A percepção desfavorável da linha de frente em relação ao sistema de avaliação e

fornecimento de feedback - temas formadores do aspecto supervisão - pode ser

conjugada à percepção pouco homogênea da linha de frente, e por isso potencialmente

desfavorável, em relação à clareza quanto aos limites de ação e quanto às expectativas

sobre o papel desempenhado - temas constituintes dos aspectos autonomia e percepção

do papel, respectivamente. Os temas citados somam-se à questão do treinamento,

insuficiente e pouco abrangente, segundo a percepção da linha de frente, e à questão do

fornecimento de informações à linha de frente; este tema, referente ao aspecto percepção

do papel, não foi considerado, de modo especial, marcadamente desfavorável. Esses

fatores afetam o que está sendo denominado de aprendizagem sobre o papel, pois a

percepção positiva em relação a eles significa que existe um conhecimento melhor e

mais estruturado sobre as questões envolvendo o papel desempenhado.

A percepção da linha de frente sobre a qualidade e quantidade de informação recebida

da organização e sobre o treinamento promovido pela organização se conjugam,

também, com a percepção da linha de frente sobre a qualidade dos serviços internos, o

que engloba, principalmente, a percepção sobre o conhecimento das necessidades do
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cliente interno e a empatia entre as áreas. Esse conjunto de fatores afeta o que está sendo

denominado de aprendizagem sobre os processos, pois a percepção em relação a eles

afeta a eficiência com a qual os processos fluem internamente até chegar ao consumidor

fmal.

Assim, a percepção da linha de frente pode ser visualizada como uma composição

desses quatro conjuntos que poderiam representam os facilitadores da entrega do serviço

- envolvimento, aprendizagem sobre o papel, aprendizagem sobre os processos e

adequação dos recursos, cada um deles sendo afetado por uma percepção positiva em

relação aos fatores constituintes dos aspectos do clima para o serviço, citados ao longo

da discussão. É possível que esses conjuntos se afetem mutuamente; contudo, a presente

pesquisa não abordou essa análise.

As implicações do estudo do clima para o serviço poderiam ser direcionadas à

manutenção de determinados resultados internos que atuariam no sentido de facilitar ou

não o trabalho da linha de frente. É possível inferir que quanto mais positiva a percepção

da linha de frente em relação ao clima para o serviço, maior o envolvimento da mesma

com a proposta da organização, maior o conhecimento que ela terá sobre o seu papel na

entrega dos serviços e mais consciente ela será dos processos que interligam as diversas

áreas da organização e de todas as decorrências desse fato; isso porque as necessidades

da linha de frente correspondentes aos aspectos do clima para o serviço serão, pela sua

perspectiva, satisfatoriamente atendidas. As conseqüências desse quadro afetariam,

ainda, os resultados satisfação e desempenho da linha de frente.

No presente estudo de caso é possível sugerir que a percepção positiva da linha de frente

em relação ao fato de se sentir valorizada e confiar na empresa resulta no envolvimento

da linha de frente com a organização e é o maior responsável pela sua satisfação.

Contudo, em um cenário diferente, o envolvimento poderia não ser suficientemente

forte para justificar a satisfação e compensar as percepções desfavoráveis em relação à

aprendizagem sobre o papel e sobre os processos.
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As implicações dessa proposta não foram contempladas nesse momento. Surge o

questionamento de como os facilitadores propostos - envolvimento, aprendizagem sobre

o papel, aprendizagem sobre os processos e adequação dos recursos -, comportam-se

em um outro ambiente e como os resultados específicos do serviço são afetados por

esses facilitadores, o que deve ser investigado considerando, também, a perspectiva dos

consumidores.

Essas inferências se prestam a futuras pesquisas que aprofundem a consistência das

relações sugeridas para, posteriormente, transportá-Las para a investigação das possíveis

relações com os resultados do serviço segundo a perspectiva do cliente.

A Figura 13 ilustra a composição dos aspectos do clima para o serviço representada

pelos facilitadores propostos na discussão.
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Figura 13: Composição dos aspectos do clima para o serviço em facilitadores do serviço.

Finalmente, é válido afirmar, com base nos resultados da pesquisa e, principalmente, no

teor dos depoimentos dados pelos funcionários da linha de frente, que o

acompanhamento e manutenção da sua percepção sobre os aspectos do clima para o

serviço é etapa essencial na tentativa de transpor as dificuldades mencionadas ao longo

desta discussão, visando o atendimento de suas necessidades e o aprimoramento do

processo de entrega de serviços aos clientes.
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5.2. LIMITAÇÕES DO MÉTODO

Elucidar as limitações de uma pesquisa é um dever de todo pesquisador. Permite ao

leitor o conhecimento das restrições as quais a pesquisa foi sujeita e possibilita que os

resultados e as conclusões sejam considerados e aplicados de forma adequada.

As limitações do método são resultado da necessidade de se restringir o escopo do

estudo de maneira a torná-lo exeqüível e das limitações de recursos que se impõem à

pesquisa. É preciso considerar que todo método combina possibilidades e limitações. As

limitações identificadas são descritas a seguir.

A escolha do estudo de caso impossibilita a generalização dos resultados, pois apenas

uma empresa, representante de uma única indústria de serviços, foi considerada na

investigação. No presente estudo, a interação direta e pessoal entre o funcionário da

linha de frente e o consumidor é parte essencial da entrega do serviço. Contudo, devido à

grande diversidade de atividades de serviços existentes, nas quais o grau de interação

entre linha de frente e consumidor pode variar consideravelmente, deve-se ter cautela ao

transportar os resultados e conclusões deste estudo.

A opção pelo uso de mais de um instrumento de coleta de dados enriqueceu a pesquisa,

mas fez com que os resultados ficassem sujeitos a inconsistências. Apesar de terem sido

feitas inferências sobre essas inconsistências, a obtenção de uma posição definitiva foi

prejudicada.

Apesar do fato de a pesquisadora apresentar flexibilidade durante as entrevistas para que

os entrevistados pudessem expressar suas opiniões e percepções, os roteiros focalizavam

determinados aspectos do clima para o serviço, selecionados a partir da revisão de

literatura realizada. Essa decisão pode ter feito com que aspectos também relevantes não

tenbam sido abordados, fato esse acentuado pela própria abrangência do objeto da

pesquisa, que suscita várias questões e dá margem à exploração de temas correlatos.
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A extensão do objeto estudado não possibilitou também - e não era pretensão deste

trabalho - esgotar os temas envolvidos em cada aspecto do clima para o serviço

abordado na pesquisa. Assim, é preciso considerar que temas relevantes, relacionados a

cada um dos aspectos abordados, podem não ter sido suscitados neste trabalho.

o tempo disponível para a realização das entrevistas atuou, por vezes, como um fator

limitador da exploração do tema em questão. A opção pela utilização da entrevista para a

coleta de dados impôs alguns riscos à pesquisa, conforme foi mencionado na seção 3.5,

Instrumentos Utilizados.

A percepção da linha de frente sobre o clima para o serviço foi contraposta somente à

visão de seus supervisores diretos. Dessa forma, não foi considerada a percepção de

outros grupos da organização que, possivelmente, trariam novas contribuições para a

pesquisa.
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5.3. R~COMENDAÇÕES PARA PESQUISAS FUTURAS

Ao longo do desenvolvimento deste trabalho, surgiram questões ligadas ao tema da

presente dissertação que não puderam, no momento, ser explorados. Nesta seção, essas

questões são recomendadas como sugestões para pesquisas futuras.

Os aspectos do clima para o serviço abordados comportam uma investigação mais

aprofundada que poderia revelar outros aspectos e temas secundários relevantes para o

estudo do clima para o serviço.

Uma vez que se caminhe para uma maior estruturação do conhecimento sobre o clima

para o serviço, é fundamental que se investigue a relação entre a percepção da linha de

frente sobre o clima para o serviço e os resultados específico do serviço prestado pela

ótica do cliente. Os resultados específicos do serviço poderiam se referir, por exemplo,

às dimensões de qualidade de serviços desenvolvidas por Parasuraman et ai. (1985,

p.47).

Apesar de ter sido identificada urna percepção não muito favorável em relação a alguns

temas, a percepção favorável em relação a outros pareceu explicar a satisfação da linha

de frente no trabalho. Estudos que envolvam como a percepção desfavorável da linha de

frente em relação a determinados aspectos do clima para o serviço interfere na sua

satisfação pode trazer contribuições para a área.

Apesar de os aspectos constituintes do clima para o serviço terem sido abordados, de

certa forma, isoladamente, estes são, na realidade, interligados. A investigação das

relações relevantes que existem entre os aspectos do clima para o serviço e sua

decorrente interferência na percepção da linha de frente pode trazer contribuições para a

área.
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ANEXO 1: Roteiro das Entrevistas

1. Descrição das atividades.

2. Percepção sobre o serviço interno:

• Reconhecimento de fornecedores e clientes internos

Conhecimento das necessidades dos clientes internos

Conhecimento dos processos internos

•
•

3. Percepção sobre a supervisão:

• Relacionamento supervisor - funcionário

Sistema de avaliação e fornecimento de feedback•

4. Percepção sobre a autonomia:

• Liberdade de ação

• Conhecimento dos limites de ação

5. Percepção sobre o papel desempenhado

• Atitude em relação ao conflito de papéis

• Conhecimento das expectativas em relação ao papel desempenhado

6. Percepção sobre o treinamento:

• Adequação, abrangência e regularidade

7. Percepção sobre os recursos:

• Adequação da tecnologia e disponibilidade de equipamentos

8. Percepção sobre a orientação para o cliente:

• Comprometimento

Postura e coerência da empresa

Objetivos específicos de qualidade

•
•
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ANEXO 2: Questionário tipo Likert aplicado à Linha de Frente.

Preencha, por gentileza, esse questionário, marcando com um X a sua concordância ou discordância em
relação a cada uma das afirmativas abaixo.
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I. O trabalho em equipe é muito valorizado neste
hotel.

2. A cooperação no trabalho entre os funcionários
de diferentes áreas acontece de maneira
insatisfatória.
3. As pessoas que me dão suporte sabem o que eu
preciso que elas façam para mim para que eu possa
atender bem ao cliente.
4. Meu colegas são atenciosos comigo quando eu
requisito a colaboração deles para fazer meu
trabalho.
5. As prática do hotel não estimulam a colaboração
entre mim e meus colegas de outras áreas.

6. Os colega que me dão suporte não se preocupam
em atender às minhas necessidades com o seu
trabalho.
7. Meus supervisores estão disponíveis para me
ouvir e me orientar quando eu preciso.

8. Eu não sei como sou avaliado pelo meu trabalho.

9. Os sistemas de remuneração não me estimulam a
prestar um bom atendimento aos hóspedes.

10. Meus supervisores conversam comigo
regularmente sobre meu desempenho.

1 I. Meu empenho é reconhecido quando eu presto
um atendimento muito bom aos hóspedes.

12. Eu tenho liberdade para tomar as decisões
necessárias para atender bem aos hóspedes.

13. Eu não sei claramente até que ponto posso agir
sem precisar consultar meus supervisores.

14. Eu não sou repreendido por quebrar as regras,
sem consultar meus superiores, com o intuito de
satisfazer um hóspede.
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15. Eu não sei ao certo o que meus supervisores
esperam de mim e de meu trabalho.

16. O que meus supervisores esperam que eu faça
nem sempre é o mesmo que os hóspedes esperam
de mim.
17. Eu tenho a informações necessárias para
desempenhar bem meu trabalho de atender aos
hóspedes.
18. O treinamento oferecido pelo hotel me deu o
conhecimento e as habilidades de que eu preciso
para realizar bem meu trabalho.
19. O treinamento me deu as habilidades
interpessoais e a confiança necessária para interagir
com qualquer hóspede.
20. Eu tenho as ferramentas e equipamentos de que
preciso para realizar bem o meu trabalho.

21. Eu tenho segurança para operar os
equipamentos que devo utilizar no meu dia a dia.

22. As pessoas neste hotel, não importa a posição
que ocupam, estão comprometidas com a qualidade
dos serviços oferecidos e com a satisfação dos
hóspedes.
23. As práticas que eu devo seguir dificultam meu
trabalho de prestar um bom atendimento aos
hóspedes.
24. Os objetivos que eu devo perseguir priorizam
claramente a qualidade dos serviços prestados aos
hóspedes.
25. O hotel compensa os hóspedes pelos
inconvenientes causados por erros dos funcionários.

26. Eu me sinto satisfeito com meu trabalho.

Obs: Os itens I 'a 6 se referem ao aspecto serviço interno; os itens 7 a ] 1 se referem ao aspecto supervisão;
os itensl2 a ]4 se referem ao aspecto autonomia; os itens 15 a 17 se referem ao aspecto percepção do
papel; os itens ] 8 a 19 se referem ao aspecto treinamento; os itens 20 a 21 se referem ao aspecto
equipamentos e tecnologia; os itens 22 a 25 se referem ao aspecto orientação para o cliente.
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ANEXO 3: Questionário tipo Likert aplicado aos Supervisores.

Preencher, por gentileza, esse questionário, marcando com um X a sua concordância ou discordância em
relação a cada uma das afirmações abaixo.
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I. O trabalho em equipe é muito valorizado neste
hotel.

2. A cooperação no trabalho entre os funcionários
de diferentes áreas acontece de maneira
insati sfatóri a.
3. As necessidades do pessoal da linha de frente são
conhecidas pelos funcionários que lhes dão suporte.

4. O pessoal de suporte atende com cordialidade às
solicitações dos funcionários da linha de frente.

S. As práticas do hotel não estimulam a colaboração
entre os funcionários de diferentes áreas.

6. Não existe uma preocupação por parte do pessoal
do suporte em atender às necessidades da linha de
frente.
7. Os supervisores se colocam à disposição dos
funcionários da linha de frente para ouvi-los e
orientá-los.
8. Os funcionários da linha de frente não sabem ao
certo como são avaliados.

9. Os sistemas de remuneração não estimulam os
funcionários da linha de frente a prestar um bom
atendimento aos hóspedes.
10. O fornecimento de feedback aos funcionários da
linha de frente é prática regular no hotel.

I I. Há práticas de reconhecimento ao bom
atendimento prestado aos hóspedes pelos
funcionários da linha de frente.
12. Os funcionários da linha de frente têm liberdade
para tomar as decisões necessárias para atender
bem aos hóspedes.
13. Os limites de ação dos funcionários da linha de
frente não são claros para eles.

14. O hotel não repreende os funcionários da linha
de frente por quebrarem regras para satisfazer um
hóspede.
IS. As expectativas dos supervisores em relação ao
desempenho da linha de frente não são bem claras
para estes funcionários.
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16. Os funcionários da linha de frente têm
dificuldade em conciliar as expectativas do hotel
em relação ao seu trabalho com as expectativas dos
hóspedes em relação ao
atendimento.
17. Os funcionários da linha de frente dispõem das
informações necessárias para desempenhar bem o
trabalho.
18. O trei namento forneceu aos funcionários da
linha de frente o conhecimento e as habilidades
necessárias para Que eles realizem bem o trabalho.
19. O treinamento forneceu à linha de frente as
habilidades interpessoais e a confiança necessária
para interazir com qualquer hóspede.
20. Os funcionários da linha de frente dispõem das
ferramentas e equipamentos necessários para
realizar bem o trabalho.
21. Os funcionários da linha de freme sabem bem
como operar os equipamentos que utilizam no seu
dia a dia.
22. As pessoas neste hotel, não importa a posição
que ocupam, estão comprometidas com a qualidade
dos serviços oferecidos e com a satisfação dos
hóspedes.
23. As práticas do hotel criam certa dificuldade
para a linha de frente prestar um bom atendimento
aos hóspedes.
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24. Os objetivos do hotel priorizam claramente a
qualidade dos serviços aos hóspedes.

25. O hotel compensa os hóspedes pelos
inconvenientes causados por erros dos funcionários.

Obs: Os itens 1 a 6 se referem ao aspecto serviço interno; os itens 7 a l l se referem ao aspecto supervisão;
os itens12 a ]4 se referem ao aspecto autonomia; os itens 15 a 17 se referem ao aspecto percepção do
papel; os itens 18 a 19 se referem ao aspecto treinamento; os itens 20 a 21 se referem ao aspecto
equipamentos e tecnologia; os itens 22 a 25 se referem ao aspecto orientação para o cliente.
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ANEXO 4: Desvios entre a percepção da linha de frente e a da supervisão - área
recepção

Funcionário 1

serviço interno
6

orientação 5

equipamentos
autonomia

supervisão

• fL.l"Cioráio1

W! supervisor

treinamento percepção do papel

Funcionário 2

6 serviço interno

orientação

autonomia

supervisão

-Q-flreioráio 2

-li supervisor

equipamentos

treinamento percepção do papel
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Funcionário 3

orientação

supervisão

serviço interno

• funcionário 3

11 supervisor

autonomia
eq uipamen tos

treinamento percepção do papel

Funcionário 4

• flTCionário 4

11 supervisor

serviço interno

orientação

supervisão

autonomia
equipamentos

trei namento percepção do papel
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Funcionário 5

serviço interno

orientação

equipamentos

supervisão

• fLrdcrúi05

m SL.p:f vi se

autonomia

trei namento percepção do papel

Funcionário 6

6 serviço interno
orientação s

equipamentos

supervisão

---+-- f Lrd crú i06

-fi- sL.p:f vi so

autonomia

treinamento percepção do papel
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Funcionário 7

serviço interno

orientação

supervisão

--<>-- f l.I"'dcrú i07

-m--- SLÇ8 viSa

autonomia
equipamentos

percepção do papel
trei namento

Funcionário 8

serviço interno
orientação

equipamentos

supervisão

autonomia

percepção do papel
treinamento
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Funcionário 9

--+-- f LIT.icrá i09
____ sLÇE" IAsa

6 serviço interno

orientação

supervisão

autonomia
equipamentos

\.. percepção do papel
treinamento

Funcionário 10

• fLIT.icráiolO

m! SLÇE" visa

r

6 serviço interno
orientação

supervisão

autonomia
equipamentos

treinamento percepção do papel

196



Funcionário 11

• fU'doúioll

-m--sLÇevlsa

serviço interno

orientação

supervisão

equipamentos autonomia

treinamento percepção do papel

Funcionário 12

~lurcia11l"io 12

--41-- so..p:lr\4SO'"

serviço interno

orientação

supervisor

autonomia

equipamentos

treinamento percepção do papel
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Funcionário 13

6 serviço interno

orientação

supervisão

• fLIXiaúio13

~slp3'\Asa

autonomiaequipamentos

treinamento percepção do papel

Funcionário 14

serviço interno
orientação

supervisão

• funcionário 14

11 SUpeNsor
equipamentos

autonomia

rreinamento percepção do papel
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Funcionário 15

6 serviço interno

orientação

supervisão

• ftrdaúlo15

IM sira vsc

autonomia
equipamentos

treinamento percepção do papel

Funcionário 16

6 serviço interno

orientação

supervisão

• ftrdcrúio16

m slÇ9'viscr

autonomiaequipamentos

treinamento percepção do papel
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ANEXO 5: Desvios entre a percepção da linha de frente e a da supervisão - área
segurança e automação

Funcionário 1

6
serviço interno

orientação

supervisão

----+- f Lnd crá 101

---11!1-- s LP=I vi 5a

autonomiaequipamentos

treinamento percepção do papel

Funcionário 2

serviço interno

orientação

supervisor

-+-- f cro crrr i02

---iU- 5 LP=I vi sa

autonomia
equiparnentos

percepção do papel
treinamento
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Funcionário 3

• fLrdaúi03

m sire vísc

6 serviço inrerno

orientação

supervisão

autonomia
equipamentos

percepção do papel
treinamento

Funcionário 4

equipamentos autonomia

6 serviço interno

orientação

supervisão

• f Lrdcn':r I04

m s4HYÍsa

percepção do papel
treinamento
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Funcionário 5

serviço interno

orientação

supervisão

2

autonomia
equi pamentos

percepção do papel
treinamento

Funcionário 6

--+-- f LIT.i crú 105

---li- S4H\i sCf

6
serviço interno

orientação

supervisão

autonomia
equipamentos

percepção do papel
treinamento
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Funcionário 7

~flf'doúlo7

----ff-- s t..p;I vi s a

serviço interno

orientação

supervisão

equipamentos autonomia

percepção do papel
treinamento

Funcionário 8

~flf'doúio8

11 st..p;I vi sa

6 serviço interno

orientação

supervisão

autonomia
equipamentos

percepção do papel
treinamento
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ANEXO 6: Desvios entre a percepção da linha de frente e a da supersisão - área
governança.

Funcionário 1

6 serviço interno

equipamentos

autonomia

orientação

supervisão

~fLrda"áíol

-ii-- Sl.p3" 'vi sa

percepção do papel
treinamento

Funcionário 2

serviço interno
orientação

supervisão

~fLrdcráio2

-e--- SLÇa" vi sa

autonomia

equipamentos

percepção do papel
treinamento
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Funcionário 3

serviço interno

orientação

supervisão

• ftrdaúio3

Im SL.p3'vi se

autonomia
equipamentos

percepção do papel
treinamento

Funcionário 4

6 serviço interno

orientação

supervisão

• ftrdaúi04

m sL.p3'visa

autonomia
equipamentos

treinamento percepção do papel
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Funcionário 5

6 serviço interno

orientação

supervisão

autonomia

equipamentos

percepção do papel
treinamento

Funcionário 6

~fm:jaúi05

-'-SLP3"viSa

serviço interno

orientação

supervisão

autonomia

equipamentos

percepção do papel
treinamento
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Funcionário 7

--+-- f m:i crú i07

-m- sLpJvisa

6 serviço interno

orientação

supervisão

autonomia

equipamentos

treinamento percepção do papel

Funcionário 8

• fLrdcrúioB

ii!! sLpJvisa

6 serviço interno

orientação

supervisão

autonomia

equipamentos

percepção do papel
treinamento
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Funcionário 9

orientação

supervisão

serviço interno

.••••••••••••• funcionário 9
____ super,;sor

equipamentos autonomia

treinamento percepção do papel

Funcionário 10

-+-- flI'daúiol o
-fi-- SLp3" visa

6
serviço interno

orientação

supervisão

autonomia
equipamentos

treinamento percepção do papel
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ANEXO 7: Desvios entre a percepção da linha de frente e a da supervisão - área
manutenção.

Funcionário 1

equipamentos
autonomia

serviço interno
orientação

supervisão

percepção do papel
treinamento

Funcionário 2

• fL.I""doúiol

----&I-- s l.ÇS" vi s a

serviço interno

orientação

supervisão

autonomia

equipamentos

treinamento percepção do papel
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Funcionário 3

~fm:::iaúi03

-D-- SL.p3' '..1so

orientação

serviço interno

supervisão

autonomia

equipamentos

percepção do papel
treinamento

Funcionário 4

~fm:::iaúi04

11 SL.p3''..1sa

orientação

serviço interno

supervisão

autonomia

equipamentos

treinamento percepção do papel
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