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RESUMO 

 

Atualmente os setores de serviço possuem cada vez mais um papel importante no setor 

produtivo, pois podem representar um grande diferencial para o consumidor. Nesse trabalho 

de graduação foi realizado um estudo com o objetivo de melhoria do processo de serviços no 

setor de assistência técnica em uma fábrica de máquinas e equipamentos. Por meio do 

mapeamento de processos, através da técnica blueprint, e o estudo de tempos foi possível 

identificar oportunidades de melhoria para redução do tempo de atendimento ao cliente, bem 

como a proposta de indicadores de desempenho para o serviço prestado.   
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Serviços, Assistência técnica, Tempos e Métodos, Blueprint, 

amostragem de tempo 
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ABSTRACT 

 
Currently the service sectors have an increasingly important role in the productive sector 
because they can represent a great advantage to the consumer. In this graduate work a study 
was conducted with the objective of process improveme nt services in the sector of technical 
assistance in a factory machinery and equipment. Through process mapping, through the 
technical blueprint, and time study were able to identify opportunities for improvement for 
reducing the time customer service, as well as the proposed performance indicators for the 
service. 
 
  
KEYWORDS: Services, technical assistance, time and method study, Blueprint, sampling 
time 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta introdução está divida em: contextualização do problema, objetivos, justificativas e 

estrutura do trabalho.  

 

1.1.  Contextualização do problema 

 

A atual situação das empresas ao redor do mundo tem mudado com o passar dos anos 

como evidenciado por Silva (2004) em que menciona que aquele crescimento previsível e 

estável comum nas décadas de 50, 60 e 70 deu lugar a uma mudança nunca antes vista, tais 

como a globalização de mercados, utilização inteligente de recursos renováveis, maior 

número de inovações tecnológicas em diversos ramos, evolução da administração e economia 

além de transformação em modelos e padrões de gestão e liderança.  

Para Zuza (2003), nos dias atuais as mudanças são mais rápidas e freqüentes, desse modo 

o ambiente empresarial também se tornou ainda mais complexo, dinâmico e competitivo. A 

maior competitividade entre as empresas é enfatizada em grande parte pela globalização, que 

fez com que as mesmas buscassem outras formas de conquistar os clientes cada vez mais 

exigentes, os quais não buscam somente produtos, mas também o desenvolvimento de 

serviços, em especial o atendimento de pós-vendas. 

Segundo Santos (2000), a lém do interesse em aumentar a competitividade, o 

desenvolvimento de serviços começaram também a gerar empregos, chamando a atenção de 

pesquisadores, consultores e pessoas de diversos ramos interessadas em se tornarem mais 

participativos, mas embora haja todo esse interesse em utilizar e melhorar os serviços 

prestados, ainda há diferença do grau de desenvolvimento entre a manufatura e serviços.  

Dessa forma, quando uma venda é realizada, as empresas não somente vendem o produto, 

mas todo o suporte ao cliente tal como a assistência técnica ao produto. Para que uma empresa 

alcance suas metas, seja para manter ou aumentar suas vendas, ou mesmo a satisfação do 

cliente é necessária que além de produtos confiáveis, tenha também serviços disponíveis ao 

cliente.  

 Zuza (2003) ressalta, que mesmo com todas essas mudanças ocorridas tão recentemente, 

infelizmente nem todas as empresas estão adaptadas aos padrões de serviços, encarando por 

vezes o cliente como um problema e não com o foco na solução dos problemas dos clientes.  

Dentro de todo esse contexto apresentado, será abordada a pesquisa-ação dentro da 
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assistência técnica e os serviços prestados pela mesma. Atualmente o setor de assistência  

técnica tem atendido uma demanda cada vez maior de clientes, devido em grande parte ao 

crescimento econômico do Brasil nos últimos anos. Junto com esse aumento, o setor de 

assistência técnica também procurou se transformar e melhorar, mas a um ritmo mais lento, 

havendo margens para uma pesquisa-ação de melhorias dentro do setor, procurando como 

foco o cliente e a excelência no atendimento.  

 

1.2.  Objetivo 

 

O objetivo o trabalho é propor melhorias no processo de suporte ao cliente no pós-

venda de máquinas e equipamentos.  

 

1.3.  Justificativa 

 

Atualmente os setores de serviço possuem cada vez mais um papel importante para o 

setor produtivo, pois as empresas de manufatura começaram a perceber que aliado aos bens 

por elas vendidos, esses serviços poderiam representar um grande diferencial para o 

consumidor e tornar as empresas mais competitivas com agregação de serviços aos bens que 

mais se destacam (PATRÍCIO et al, 2008). 

Ainda segundo Patrício et al (2008) a experiência do consumidor, em parâmetros 

gerais, é o resultado do que é oferecido e como é oferecido determinado produto. Esses dois 

elementos são essenciais para determinar a lealdade através das emoções que o cliente sente 

ao adquirir determinado produto. Nesse contexto, os serviços devem ser vistos como uma 

experiência única de se criar um forte elo com o cliente. 

Dentro da área de serviços encontra-se a assistência técnica, responsável pelo 

atendimento ao cliente na pós-venda. O primeiro contato entre consumidor e a assistência se 

inicia a partir do momento em que o cliente compra a máquina e deseja fazer o “start-up” dos 

equipamentos, ou seja, tratá-se da entrega técnica em que se necessita de um técnico para 

fazer a supervisão durante a montagem e colocar o equipamento para iniciar a produção. Após 

esse primeiro contato, outros contatos podem ocorrer durante a vida útil do equipamento, tais 

como: 

 Pedidos de peças ou manutenção de equipamentos em garantia; 

 Dúvidas operacionais de trabalho do equipamento;  
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 Pedidos de inspeção fora de garantia a cobrar; 

 Cotação de viagens técnicas; 

 Verificação do andamento de determinado pedido.  

 

A proposta de um estudo da assistência técnica foi encarada com uma boa oportunidade 

de identificar processos que impactavam negativamente no processo, gerando gargalos e 

atrasos no atendimento aos clientes. O fato de funcionários identificarem soluções 

semelhantes aos mesmos problemas e também a insatisfação percebida por alguns clientes no 

decorrer do atendimento, tornaram a pesquisa-ação ainda mais justificável, para que se 

pudesse tomar uma decisão de melhoria em cima de dados concretos. 

   

1.4.  Método de Pesquisa 

 

Este trabalho trata-se de uma Pesquisa-Ação, com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e 

na qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT, 1997).  

A abordagem utilizada é exploratória descritiva, quantitativa, pois busca aumentar a 

experiência entorno do problema, fomentando novas idéias, disseminando e aplicando 

soluções, descrevendo o problema através de técnicas de mapeamento de processo, mais 

especificamente a técnica blueprint e a realização de análises quantitativas para tomar base 

para a tomada de decisão. A escolha dessa técnica possibilita a identificação das relações 

entre cliente e empresa, além de analisar todo o fluxo do processo do início ao fim do 

atendimento ao cliente. Dessa forma será possível identificar os possíveis gargalos e até 

mesmo aprimorar a qualidade do atendimento e o comprometimento humano realizado ao 

cliente. 
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1.5.  Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está dividido em três capítulos , além deste introdutório. 

O capítulo 2 apresenta um levantamento bibliográfico com ênfase na identificação de 

casos semelhantes ao estudo, quanto à qualidade em serviços e a técnica de mapeamento 

utilizada e o estudo de tempos e métodos.  

Todo o estudo desde a coleta de dados, mapeamento e a proposição de uma solução para 

o problema da pesquisa é apresentado no Capítulo 3.  

E finalmente no Capítulo 4 são apresentadas considerações finais do estudo, bem como 

sugestões para trabalhos futuros. 

O caminho adotado para as etapas do trabalho atual podem ser melhor vistas através do 

fluxograma indicado pela Figura 1. 
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INÍCIO

Mapear os processos
de assistência técnica

Coletar de dados

Analisar os dados

Identificar os 
processos de 

assistência técnica

 Identificação dos 
gargalos no processo

Foi possível 
encontrar os gargalos do 

processo?

SIM

NÃO

 Há soluções na 
literatura para o gargalo no 

processo? 

SIM

NÃO

Identificar possíveis 
soluções

Estruturar proposta com 
base na literatura

Fim do trabalho de 
graduaçao.

 
 

Figura 1 – Fluxograma para realização do estudo 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1.  Serviços 

 

Para Santos (2000), um serviço é o ato de proporcionar a outra pessoa um bem 

intangível de modo a não resultar em propriedade. Dessa forma, o serviço prestado pode ou 

não ter vínculo com o produto físico.  Os serviços normalmente ocorrem durante as relações 

entre o cliente e os tomadores do serviço. 

Silva (2007) ainda acrescenta as idéias de Santos (2000) que um serviço está 

diretamente relacionado com ações, processos e situações, que muitas vezes os serviços são 

suportes dados para a manufatura Desse modo os serviços contém as seguintes características: 

 

 Intangibilidade : os serviços, diferentemente de produtos, não podem ser 

físicos, não sendo possível tocá-los ou possuí-los, tais como bens 

manufaturados.  

 Produção e consumo simultâneo: ao contrário dos produtos que são 

primeiramente produzidos e depois vendidos, os serviços acontecem de forma 

diferente. Primeiro são vendidos e depois então são produzidos e consumidos. 

No caso dos serviços, a qualidade do serviço prestado deve ser analisada no 

momento em que o serviço é prestado. 

 Participação do cliente : nesse o caso o cliente inicia o serviço através da sua 

solicitação e pode muitas vezes participar durante a execução do serviço. 

 

Outro ponto importante a se destacar, conforme colocado por Silva (2007), é que 

nenhum serviço prestado é igual a um anterior ou posterior, devido a inúmeros fatores , tais 

como diferentes interações humanas, que mudam constantemente e a perspectiva 

diferenciada que de cada cliente para com o serviço fornecido.  

Os serviços também fazem parte do nosso dia-a-dia e são parte do desenvolvimento de 

todo um país e nação. Numa economia complexa, os serviços de forma geral, sejam de infra-

estrutura ou comerciais, funcionam como intermediários e por muitas vezes como canal de 

distribuição final até o cliente. Muitas empresas de manufatura buscam na prestação de 

serviço uma forma mais barata e eficiente de atender determinado cliente ou processo de que 
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elas mesmas seriam capazes de atender (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000).  

A Figura 2 ilustra o inter-relacionamento entre a manufatura e os diversos tipos de 

serviços disponíveis. Nota-se que muitos serviços dão o suporte para as atividades 

acontecerem, como é o caso dos transportes, atividades bancárias, publicidade, manutenção e 

comunicação. Dessa forma fica possível evidenciar que o sucesso ou não da manufatura está 

relacionado diretamente com a qualidade do serviço prestado. Para que uma empresa obtenha 

lucro, em alguns casos, é necessário que haja rapidez na entrega do produto manufaturado ou 

até mesmo os realizados de empréstimos bancários sejam realizados de maneira ágil e efetiva 

para a prospecção da empresa. (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000).  

 

 

 
Figura 2 – Papel dos serviços na economia – Fonte: FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000, p31 
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Conforme visto até então, o setor de serviços é de extrema importância para a 

produção de produtos e sua comercialização. Para Lia et al (2008), a experiência do 

consumidor a respeito de determinado produto vem da combinação do que é ofertado e 

como isso é oferecido a ele. Essas experiências direcionam o comportamento do cliente com 

relação à lealdade ao produto e ao invés de enxergar os serviços como algo recebido de 

forma passiva pelos clientes, os serviços são vistos como uma das poucas experiências 

resultantes da interação entre produto, contexto e serviços. Desta forma, um dos papeis do 

serviço é prover uma mudança e para isso ao invés de ofertar um serviço direcionado às 

preferências dos clientes existentes, procurarem projetar definições de serviços que 

permitam liderar clientes a obterem experiências únicas e agradáveis. 

 

2.2.  Perspectiva da qualidade  

 

2.2.1. QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

De acordo com Zuza (2003), qualidade é um processo sem um início e um fim, sendo 

conseqüência de uma gestão estruturada sobre a capacidade da empresa em aprender a 

analisar ao seu redor para que possa toma melhores decisões para solução de problemas. 

Dessa forma é considerado um produto ou serviço de qualidade aquele que atende 

perfeitamente as necessidades do cliente, de forma confiável, acessível, segura e nos prazos 

corretos para o cliente.  

Assim em serviços, quando se encontra na literatura uma definição para qualidade, não 

existe uma definição universal para todos os autores do que seja qualidade. Silva (2007) defini 

a qualidade em cinco abordagens.  

 Abordagem transcendental: a qualidade neste caso está atrelada a excelência, 

ficando mais relacionada a imagem ou marca de um produto ou serviço; 

 Abordagem baseada no produto: a qualidade possui uma relação com um 

conjunto de atributos mensuráveis de um produto ou serviço; 

 Abordagem baseada na manufatura: a qualidade nesse caso é definida como 

sendo a conformidade com as especificações do projeto;  

 Abordagem relacionada ao valor: a qualidade nesse caso é analisada com base 

na percepção que as pessoas têm do valor para o produto ou serviço; 

 Abordagem baseada no usuário: a qualidade se restringe em atender as 
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necessidades dos clientes. 

 

Para Silva (2007), a qualidade de um determinado produto ou serviço é dada pelo 

atendimento das expectativas e percepções do cliente conforme Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Expectativa e percepção do serviço prestado (Fonte adaptado de SILVA, 2007) 

EXPECTATIVA 

IGUAL 

PERCEPÇÃO 

QUALIDADE RECEBIDA É 

ACEITÁVEL 

MAIOR QUALIDADE RECEBIDA É BOA 

MENOR 
QUALIDADE RECEBIDA É 

POBRE 

 
 Sendo assim, a realização de um serviço, é necessário que a percepção do cliente em 

relação ao serviço prestado seja igual ou acima de suas expectativas. Santos (2000) defende a 

idéia de que a qualidade em serviços está relacionada com  tudo aquilo que o os clientes 

conseguem perceber e segundo Silva (2000), os cliente são influenciados pelos seguintes 

fatores: necessidades pessoais, experiências anteriores, comunicação informal e comunicações 

externas. Entre todos estes fatores, apenas a comunicação externa está sob o controle direto da 

empresa. 

A Figura 3 ilustra o modelo proposto por Silva (2007) em que está fundamentado em 

cinco lacunas que separam o serviço esperado do percebido, são elas: 

 

 Seta 1: Serviços esperados são maiores que a percepção da gerência. Nesse caso 

é não conhecer o que o cliente espera. 

 Seta 2: Percepção da gerência é diferente da especificação do serviço. Aqui a 

lacuna entre a percepção e a especificação é não selecionar a proposta e padrões 

corretos de serviços 

 Seta 3: Especificação do serviço é maior que a entrega do serviço; é estabelecer 

o serviço fora do período pré-determinado. 

 Seta 4: Comunicação externa com o cliente é diferente da entrega do serviço; é 

não cumprir o que foi previamente acertado. 

 Seta 5: Serviço esperado é diferente do serviço percebido; é a diferença entre as 

expectativas e as percepções dos clientes. 
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Figura 3 Modelo da qualidade de serviços (SILVA, 2007) 

 

2.2.2. DETERMINANTES DA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

Pelo fato das características dos serviços serem únicas e associadas às percepções de 

cada cliente individualmente, torna-se difícil perceber a qualidade de um serviço prestado.  

Para Mirshawka (1993), existem dimensões gerais que podem ser destacadas, pois através 

destas, o cliente forma sua opinião a respeito do serviço prestado. Entre esses fatores estão: 

• Confiabilidade : entregar o que foi acordado com segurança e precisão. 

• Responsabilidade : vontade de querer ajudar aos clientes, prestando um serviço 

com atenção e prontidão no trato com as solicitações, procurando atendender o 

cliente de maneira ágil, sem que tenha que esperar. 

• Segurança: demonstrar segurança e credibilidade e simpatia ao prestar o 

serviço. 

• Empatia: saber como falar com indivíduos, prestando atenção individualizada e 

um serviço também. 

• Tangíveis : aparência física das instalações a vista do cliente, aspecto físico do 

produto comercializado, funcionários e comunicação.  

• Flexibilidade : capacidade de se alterar e adaptar etapas para melhor atender o 

cliente.  

• Acesso: facilidade de entrar em contato ou acessar facilmente o serviço.  

• Disponibilidade : facilidade em encontrar pessoas para atender, locais de  

atendimento e bens facilitadores. 
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Algumas empresas deixam de lado por vezes alguns tratamentos que são essenciais aos 

clientes, tal como um tratamento pontual, quando do recebimento de reclamações, solicitações 

e sugestões ou dúvidas, em especial aquelas por carta formal e e-mail e ainda segundo Zuza  

(2003) o prazo é compromisso e cumprir e respeitar os prazos seja com clientes internos e/ou 

externos tratá-se de desconsideração e irresponsabilidade. Tal atitude tornam despesas com o 

marketing e propaganda inúteis, uma vez que não se honrou o compromisso com o cliente. 

 

2.2.3. MEDIDAS DE DESEMPENHO 

 

De acordo com Zuza (2003), a necessidade de realizar medições e melhorias podem ser 

mais bem explicadas pela NBR ISO 9001:2000, de forma que as organizações devem planejar 

os seus processos necessários para o monitoramento, medição, análise e melhoria para 

evidenciar maior conformidade do produto, que deverá ser feito através de um modelo de 

gestão da qualidade. No item 8.2.3 da NBR ISSO 9001:2000 é indicado que as organizações 

devem realizar medições dos processos do sistema de gestão da qualidade. Esses métodos 

devem ter como finalidade alcançar resultados e no caso de não atingi-los, outras medidas 

corretivas devem ser tomadas para correção do produto ou serviço prestado, pois gerenciar é 

processo para garantir que o produto ou serviço atenda os requisitos do cliente e para atingir 

tal objetivo é necessário medir o comportamento do atual processo, melhorá-lo. 

A medição é fundamental segundo Zuza (2003), pois não há como determinar a 

contribuição dos processos aos objetivos da instituição, como saber se o fornecedor está ou 

não atendendo eficazmente o cliente e obter informações para identificação e orientação de 

melhorias.  

Segundo Zuza (20031) a eficácia na entrega de um produto ou serviço ao cliente é 

medida conforme: 

 

 Quão bem o processo atende os objetivos (tanto do ponto de vista dos clientes 

como dos acionistas); 

 Com relação à saída, se o tempo e custo estão corretos; 

 Medição dos feedbacks e comparação com o esperado;  

 Reclamação de clientes; 

 Ausência de um sistema de prevenção de ações; 
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 Longo tempo de respostas na correção do problema. 

 

Para Zuza (2003), quando se desenvolve um sistema efetivo de medições é importante  

definir estratégias que buscam atender os objetivos dos clientes e os acionistas, além de 

atingir metas que derivam de estratégias traçadas pela empresa e acionistas e 

conseguintemente definir um sistema de gerenciamento de desempenho que transforme o 

conjunto de dados obtidos em ações inteligentes.  

 

Entre os locais onde é possível se ter indicadores estão: 

 

I. Medidas de tempo de processos: o tempo de ciclo do processo exerce um grande 

efeito sobre os clientes, afetando o prazo de entrega de serviços e o custo que o 

tempo decorrido do atendimento ao cliente demanda.  

 

II. Medidas de qualidade: a análise dos custos dos serviços prestados permite que a 

empresa avalie o impacto gerado no cliente. Os indicadores de qualidade medem se 

a empresa está fazendo o que se propôs a fazer, partindo das necessidades dos 

clientes, estabelecem o nível de eficácia da empresa e estão direta ou indiretamente 

associados ao nível de satisfação do cliente.  

 

 Para Zuza (2003), a melhoria no atendimento ao cliente pode ser dividida em 

cinco fases. 

 

 A fase 1 é considerada a organização das idéias. Nessa fase é preciso avaliar o 

processo de forma geral para determinar o que deve ser medido e/ou controlado. 

Estabelecer metas que reflitam a eficiência e a eficácia do processo. Ter um sistema 

de coleta de dados para o acompanhamento das tendências de comportamento do 

processo de atendimento. Nessa fase será definida a ferramenta de controle para 

todas as próximas fases. 

 A fase 2 é a compreensão do processo. Nessa etapa é preciso compreender o 

processo em todas as suas etapas e comparar o que foi planejado com o que foi 

realizado, de forma a avaliar os resultados, identificando desvios e apontando 

resoluções. Fazer medições iniciais para conhecer a situação inicial.  
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 A fase 3 é o aperfeiçoamento do processo.  Assim que definida a necessidade de 

mudança do processo, a equipe deve estar toda envolvida na implementação das mudanças. 

Deve então eliminar burocracias, atividades que não agradam simplificar o processo e reduzir 

o seu tempo de processamento. Sistematizar e documentar procedimentos, identificando 

oportunidades de aperfeiçoamento como erros e retrabalhos , altos custos e grandes atrasos.  

 A fase 4 é a medição e o controle. Nesta fase é proposto o desenvolvimentos de 

controles e metas para a avaliação do processo. Sendo assim já é possível verificar os 

patamares alcançados, através dos feedbacks periódicos.  

 A fase 5 é o aperfeiçoamento contínuo. Nessa etapa busca-se a melhoria contínua, 

validando-se o processo, realizando auditorias periódicas, identificando e eliminando 

problemas do processo além de avaliar o impacto das mudanças na empresa e nos clientes.  

  

 Os índices de medição de qualidade utilzados são indicadores para mensurar o grau de 

alinhamento entre o que é proposto e o que efetivamente acontece. Entre os tipos de 

indicadores, podem ser citados: 

 

 Estratégicos : esses índices informam a posição da empresa em direção aos seus 

objetivos e relacionam este desempenho com fatores críticos ao sucesso. 

 Produtividade ou eficiência: mede a relação entre recursos consumidos em relação às 

saídas dos processos. 

 Qualidade ou eficácia: tem o foco na satisfação do cliente e em produtos e/ou 

serviços 

 Efetividade ou impacto: frisa as conseqüências de produtos ou serviços, tendo como 

objetivo a execução da atividade corretamente.  

 Capacidade : mede a capacidade de resposta de um processo através da relação de 

saída de unidades produzidas por tempo. 
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2.3.  Mapeamento de processos 

 

2.3.1.  TÉCNICA BLUEPRINTING  

 

Segundo Melo e Salgado (2005) a técnica blueprint foi a primeira técnica desenvolvida 

para o mapeamento dos processos de serviços, diferenciando-se de outros fluxogramas pelo 

fato de levar em conta a interação empresa-cliente. Essa técnica consiste em identificar todas 

as transações que constituem o processo de entrega do serviço, sendo uma a linha de 

visibilidade utilizada como divisória para as linhas de frente e de retaguarda.  

De acordo com Leal (2003), a técnica de mapeamento permite entender os 

processamentos de informações, as interações com os clientes e os pontos de decisão. No caso 

de serviços, pode-se utilizar uma linha de visibilidade que separa as atividades do 

atendimento em que os clientes obtêm evidências tangíveis de serviços, daquelas atividades 

de retaguarda, que não são vistas pelo cliente. A utilização dessa técnica permite aos gerentes 

a oportunidade de identificar potenciais pontos de falha e modificar os procedimentos para 

futuras falhas.  

As atividades da empresa em que se tem o contato com o cliente são chamadas de parte 

interativa ou linha de frente. O contato com o cliente pode ser de diversas maneiras, tais 

como: direto (face-a-face) ou pessoal indireto (telefone, e-mail, carta). Nessa técnica o cliente 

está em foco e as atividades da linha da frente são representadas por blocos, separando as 

atividades por uma linha chamada de visibilidade (SILVA, 2007). 

 

2.3.2.  UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA BLUEPRINTING 

 

De forma geral, para Santos (2000) as empresas em maior ou menor grau produzem ou 

fornecem um composto de bens e serviços resultando em um produto final (serviços e/ou 

produtos manufaturados).  

Conforme comentado no item 2.3.1 da seção 2, a técnica blueprint é utilizada de forma 

transação desnecessária?”, “Quais transações são pontos de falhas potenciais?” e entre outros 

questionamentos.  
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No topo da Figura 4 estão as evidências físicas (physical evidences) que são visíveis a 

todos os clientes (uniforme do porteiro e decoração dos quartos) e a experiência do cliente 

(tempo na fila de espera, tempo de espera para comer e o tipo de atendimento recebido). As 

atividades acima da linha de interação (interaction line) são ações tomadas pelo cliente, tais 

como compra, consumo e avaliação de um serviço. Todas as linhas que cruzam a linha de 

interação são um canal de comunicação direto com o cliente.  Em paralelo com as ações dos 

clientes estão duas áreas de ações em contato com geral em mapeamentos de serviços. Para 

Fitzsimmons e Fitzsmmons (2000) o blueprinting pode ser utilizado em diversas áreas onde 

existe a prestação de serviços, tal como lanchonetes, bancos, indústrias e entre outros. Por 

intermédio da Figura 4, é possível analisar a aplicação da técnica blueprinting no caso de um 

hotel de luxo. É possível se questionar, tal como: “Existem meios de se eliminar alguma  

os empregados. Acima da linha visibilidade (line of visibility) estão todas as práticas 

que são visíveis aos olhos dos clientes, abaixo dessa linha estão atividades que não estão a 

vista do cliente, tal como recebimento do pedido de refeição e preparo das refeições. Abaixo 

da linha de interação interna (line of internal interaction) estão os processos de apoio para as 

outras atividades tal como um conjunto de contatos de encanadores, eletricistas e outros para 

manutenção do hotel (FITZSIMMON; FITZSIMMON, 2000). 
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 Para Fitzsimmon e Fitzsimmon (2000), o blueprint mostra o nível de envolvimento do 

cliente no processo de prestação do serviço. No caso de um restaurante de alto padrão, a 

linha de visibilidade é mais alta que a de uma lanchonete. 

  

2.4. Estudo de Tempos e métodos 
 

2.4.1.  TEMPOS E MÉTODOS (T&M) 

  

De acordo com Bitencourt e Caten (2006), o estudo de tempos iniciou-se com Taylor no 

início do século XX e é usado para aferir tempos-padrão de desempenho do trabalho, levando 

em consideração o tempo utilizado para pausas e descansos. O tempo é medido de duas 

formas, o tempo básico que é o tempo despendido por um trabalhador qualificado para fazer 

um trabalho com desempenho padrão e a tolerância que são descontos do tempo para  

relaxamento e necessidades fisiológicas. 

 Ainda Birencourt e Caten (2006) diz que o estudo de tempo-padrão procurava 

entender e desenvolver a maneira como o trabalhador labutava. O estudo de Tempos e 

Métodos envolve seis passos a serem seguidos: 

1. Selecionar qual o trabalho será estudado; 

2. Registrar todos os fatores do método presente; 

3. Examinar estes criticamente na seqüência;  

4. Desenvolver o método prático; 

5. Implantar o novo método 

6. Manter o método pela checagem periódica de em uso.  

 

 Quando se inicia um caso é importante que se conheça a maneira como o trabalho é 

realizado, definindo a operação como um todo é possível dividir e subdividir as tarefas até as 

mais básicas. O passo-passo indicado anteriormente vem sendo utilizado constantemente em 

processos de melhorias de desempenho de processos em diversos setores da indústria. Pelo 

fato de não ser necessário o uso de mão de obra especializada e nem especialistas para 

aplicação dessa prática, isso a torna muito simples e fácil de ser implementada. 

(BITENCOURT; CATEN, 2006)  
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2.4.2.  AMOSTRAGEM DO TRABALHO 

 

Para Peinaldo e Graeml (2007) a amostragem do trabalho permite aferir o tempo de 

trabalho de uma máquina ou trabalhador despendido em cada atividade , não sendo necessária 

uma observação contínua, nem de cronometragem das atividades.  Atualmente esse tipo de 

medição é mais utilizado que a cronoánalise, devido ao crescimento de organizações de 

serviços tais como lojas. Prestadoras de serviços e outros que precisam de técnicas 

abrangentes e rápidas. 

A aplicação da amostragem do trabalho, citada por Reinaldo e Graeml (2007) é muito 

utilizada para determinar o tempo dependido em atividades dinâmicas e de difícil medição.  O 

objetivo dessa metodologia é obter com um grau de confiabilidade determinado 

estatisticamente à indicação do tempo dependido em determinada atividade. No caso de 

medição do tempo de um funcionário é necessário se proceder da seguinte maneira: 

1. Deve se anotar as atividades no exato momento, ou seja, o importante é o analista 

assim que observar deve anotar a atividade realizada. 

2. As observações feitas pelo analista devem ser de forma aleatória sem nenhum 

padrão ou intervalo de tempo definido. 

3. O número de observações deve ser grande o suficiente para se aproximarem o mais 

próximo da realidade e estiver de acordo com o erro.  

Na Figura 5, a avaliação do tempo decorrido por uma secretária é contado de acordo 

com as atividades desempenhadas por e la. É possível observar a freqüência com que cada 

atividade foi realizada. 

 

Figura 5 – Amostragem do trabalho de uma secretária (REINALDO; GRAEML, 2007)   
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3. PESQUISA-AÇÃO 
 

3.1.  Apresentação do estado atual da assistência técnica 

    

A assistência técnica atualmente possui cerca de vinte técnicos que realizam serviços 

externos enquanto que na linha de frente, em contato com os clientes atua com um total de 

seis pessoas. A assistência dá suporte aos clientes na maior parte dos estados brasileiros e em 

alguns países da América Latina, sendo por vezes através do telefone e também com a visita  

de um técnico a campo.  

 Estão entre as atribuições da assistência técnica os principais tipos de contatos: 

 

 Contato para resolução de dúvidas técnicas por telefone/e-mail; 

 Contato para envio de técnico para start-up de máquinas; 

 Contato para compra de serviços de supervisão técnica;  

 Contato para notificação de falha externa de equipamentos em garantia.  

 

Conforme apresentado no capítulo 2, os serviços são de extrema importância para as 

empresas, pois serão a partir deles que o cliente obterá a sua impressão e sentimento com 

relação à empresa. O fato de a assistência técnica ter um contato com o cliente, a qualidade do 

serviço prestado impacta diretamente nos futuros resultados de venda da empresa. 

Constatou-se que antes do presente estudo não havia nenhum tipo de indicador de 

qualidade dos serviços prestados e atualmente um indicador do cumprimento de prazos 

acertados com os clientes está em elaboração. 

Com o objetivo de melhorar os serviços da assistência técnica, foi utilizada a técnica 

blueprinting para mapeamento dos serviços prestados e posteriormente agregado o tempo 

demandado para cada atividade realizada através do emprego o estudo de tempos e métodos, 

mais especificamente a técnica de amostragem do trabalho.  
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3.2.  Mapeamento do setor por meio da técnica blueprinting 

 

Para mapear as atividades da assistência técnica, foram escolhidas três atividades 

principais e mais freqüentes durante o trabalho. Essas atividades são: 

 resolução de dúvidas técnicas;  

 atendimento em garantia;  

 agendamento de start-up. 

 

Para o mapeamento das atividades foram identificadas as linhas de interação entre o 

cliente e a assistência técnica. A linha de visibilidade do consumidor divide as atividades que 

estão à vista do cliente das que não estão à vista do cliente e a linha de interação divide a 

relação entre a assistência técnica e os outros setores (engenharia, planejamento, reforma e 

entre outros).  

Na Figura 6, é possível notar o blueprint de problemas técnicos e o passo-a-passo 

tomado para solucionar as dúvidas técnicas dos clientes. É importante perceber também que a 

resposta de problemas mais complexos para a resolução de dúvidas técnicas está encaminhada  

para a engenharia.  
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Figura 6 – Mapeamento blueprint de dúvidas técnicas 
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O segundo blueprint ilustrado na Figura 7 se refere ao atendimento de start-up, ou seja, 

tratá-se da entrega técnica em que se necessita de um técnico para fazer a supervisão durante  

montagem. Nesse mapeamento, é importante observar que toda vez que uma chamada de um 

serviço técnico é realizada, a mesma fica na dependência do analista ou operador para 

repassar as informações ao engenheiro responsável.  
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Figura 7 – Mapeamento blueprint de entregas técnicas 
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O terceiro mapeamento, ilustrado na Figura 8, trata-se das aberturas de não 

conformidades, ou seja, o chamado do cliente quando a máquina em período de garantia não 

funciona apropriadamente. Nesse caso é verificado se a garantia cobre ou não o prejuízo 

causado à máquina, caso seja uma garantia, conforme indica o mapa do processo, o próximo 

passo é tentar identificar resolver por telefone, caso não seja possível, é então enviado um 

supervisor técnico munido de peças ao cliente. Nesse caso, é importante notar que para definir 

se é ou não garantia é necessário ter o conhecimento técnico.  
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Figura 8 – Mapeamento blueprint de não conformidades 
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3.3.   Levantamento dos tempos das atividades mais importantes 

 

Pela indisponibilidade se ter um analista para realizar marcação das freqüências com 

que cada atividade desenvolvia e também pelo fato de muitas atividades ocorrerem 

concomitantemente, optou-se em utilizar a técnica de amostragem do trabalho para obter o 

tempo decorrido das atividades. 

Inicialmente para medir o tempo, foi solicitada aos funcionários da assistência técnica 

para que identificassem as freqüências das atividades conforme o tempo para execução. De 

cinco funcionários, apenas três pessoas aceitaram fazer as medições. Foram então distribuídas 

semanalmente três tabe las conforme ilustrada no Quadro 2, para que eles próprios marcassem 

a freqüências com que realizavam as atividades em um determinado espaço de tempo e a 

amostra consiste em um período de quatro semanas. 

 Pelo fato das atividades serem dinâmicas e terem a obrigatoriedade de serem resolvidos 

rapidamente os prazos de uma semana para análise foi considerado suficiente.   

Quadro 2 – Quadro de preenchimento de tempos e freqüências 

 

 

Para melhorar a compreensão pode-se observar as Figuras 9 e 10 que ilustram os 

resultados obtidos. 

O gráfico indicado pela Figura 9 ilustra a freqüência com que cada atividade foi 

realizada, ou seja, a porcentagem do número freqüências de cada atividade. Pode-se notar que 
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no ponto mais alto do gráfico encotra-se responder e-mails, com cerca de 40%, seguido por 

atendimento ao cliente com 22% de freqüência. 

 

Figura 9 – Porcentual de freqüências em cada atividade 

 A Figura 10 apresenta o porcentual do tempo gasto em minutos pelos profissionais de 

assistência técnica em suas atividades rotineiras. Na Figura 9, as atividades como: reuniões e 

abertura de ordens de não conformidade posseum menores frequências quando comparadas 

com as outras atividades, porém quando se analisa a Figura 10, é possível notar que embora 

ocorram com pouca frequência, essas atividades demandam uma maior carga de trabalho. 

Nesse caso destacam-se como o maior uso do tempo: reuniões (26%), respostas aos e-mails 

(24%) e a abertura de não conformidades (17%). Assim deve-se ter atenção, pois uma alta 

frequência de certa atividade não significa, necessariamente, que há uma alta carga de 

trabalho para esta atividade, como no caso da Figura 8 e Figura 9, em que a baixa frequência, 

porém com uma alta carga de trabalho para as atividades de reuniões e abertura de não  

conformidades, resulta em 43% do tempo utilizado, representando dessa forma gargalos no 

processo. 
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Figura 10 – Porcentagem do tempo decorrido em cada atividade 

 

3.4.   Análise dos gargalos e possíveis soluções 

 

Para Silva (2007), é importante identificar os potenciais processos do serviço. A 

identificação dos gargalos e impacto no cliente é indicativa para um aperfeiçoamento do 

processo de execução das atividades.  Os gargalos de forma geral surgem onde o recurso não 

possui capacidade suficiente para processar a demanda que lhe é imposta causando acumulo 

de tarefas e acarretando atrasos subseqüentes.  

Dessa forma fica claro quando analisados as Figuras 9 e 10, pois percebe-se que 

algumas atividades possuem baixa freqüência, mas demandam longos tempos para serem 

concluídas como é o caso das reuniões e abertura de não conformidades.  

Quando comparado os dois gráficos ao fluxograma blueprint é possível notar que tanto 

para resolver dúvidas técnicas como definir se determinado equipamento está ou não em 

garantia, ou qual a melhor situação de operação da máquina, há por inúmeras vezes um 
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grande uso do tempo por não haver uma disponibilidade de 100% de um especialista de 

equipamentos na assistência e também pelo fato de quase todos os técnicos estarem em 

atendimentos aos clientes externos.  

Outro ponto que pode ser desenvolvido com relação a um atendimento técnico mais 

eficiente é o fato de muitas informações de resolução de problemas com máquinas se 

tornarem conhecimento tácito do analista ou engenheiro que está resolvendo o assunto. 

Quando uma próxima pessoa assumir o caso, se as informações não forem disponibilizadas 

para uso coletivo, o cliente terá de esperar longos períodos até que o problema seja novamente 

resolvido. Nesse caso é essencial haver um banco de dados em que se possam cadastrar as 

resoluções de problemas de campo e que se possa também consultar por futuras soluções, 

consolidando um banco de informações para auxiliar e tornar mais eficiente o atendimento da 

assistência técnica. 

Além das propostas mencionadas, é clara a necessidade de consolidar o uso de 

indicadores de serviços. Somente através deles é possível procurar dia a dia a qualidade do 

serviço prestado e ter como foco o cliente externo. Sendo assim, uma das sugestões são 

avaliações feitas pelos clientes em documento sigiloso em atividades externas realizadas pelos 

técnicos. Sendo assim é possível compreender e analisar o grau de satisfação do cliente com o 

produto e serviço que está sendo prestado. Os indicadores podem a valiar o tratamento 

recebido por telefone, pontualidade, tempo de resolução do problema, satisfação geral do 

cliente com o equipamento e com o serviço final prestado.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

4.1.  Verificação dos objetivos  

 

Conforme observado durante o trabalho, os objetivos que foram propostos no início 

desse trabalho foram alcançados. Além da realização do estudo da assistência técnica foram 

identificadas oportunidades de melhoria do processo e propostas ações para estas melhorias, 

as quais foram apresentadas à gerência da empresa com o objetivo de tornar as idéias 

abordadas no trabalho efetivas e colocá-las em prática durante o trabalho realizado na 

assistência técnica. 

Durante todo o trabalho foi possível acompanhar a rotina da assistência técnica bem 

como obter uma maior compreensão da importância e do funcionamento do setor de serviços 

dentro de uma grande empresa e a proposta de promover melhorias no processo teve um 

impacto, em um primeiro momento, positivo para as pessoas, mas ao final, houve 

determinada resistência em alguns aspectos , o que é considerado normal quando se trata de 

mudanças.  

A utilização da técnica de mapeamento blueprint e o estudo de tempos através da 

amostragem do trabalho foram de grande importância para o estudo, pois devido a e las foi 

possível identificar as interações realizadas dentro do processo e com o relacionamento com 

cliente, além da identificação das etapas que impunham restrições de tempo no atendimento, 

tornando o processo menos eficiente. A técnica blueprint ajudou a manter o foco sempre nas 

expectativas do cliente, buscando agregar o máximo de valor durante os seus processos.  

É importante ressaltar que em um mercado dia a dia mais competitivo e voltado cada 

vez mais a atender os clientes de maneira sustentável, o serviço prestado torna-se um 

diferencial competitivo.  

 

4.2.   Sugestões para trabalhos futuros  

 

Aplicação de outras técnicas de mapeamento de processo como a família IDEF 

(Integrated DEFinition Methods ) ou mesmo o Mapeamento do Fluxo de Valor em serviços, 

um estudo de tempos e métodos através de simulações. 

Outra sugestão para trabalhos nessa mesma linha de abordagem é o estudo da gestão 

do conhecimento, pois como abordado, para a resolução de um problema, algumas vezes é 
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necessária utilização do conhecimento tácito de um técnico ou engenheiro que não está a 

disposição para outros funcionários da assistência técnica. 
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