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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo identificar como técnicas e ferramentas podem melhorar a qualidade dos serviços de
tecnologia da informação (TI). Cada vez mais a TI tem sido apresentada como crucial para o sucesso das organizações
de forma que ela possa ser empregada para gerar vantagem competitiva. Porém, para que a TI consiga alcançar os
objetivos desejados e agregar valor ao negócio, é necessário que a prestação de serviços esteja de acordo com os
padrões de qualidade almejada pelos seus clientes. A implementação de práticas de gestão da qualidade pode auxiliar a
conquistar estes patamares de qualidade de serviço. Neste contexto, pode-se afirmar que a competência em frentes de
qualidade, se manifesta no domínio da tecnologia, na gestão tática e na própria gestão dos negócios. As reflexões sobre
a correta utilização da qualidade e sua influência na competitividade em serviços de TI tem sido alvo de preocupações
de gestores e de discussões no meio acadêmico e justificam futuras pesquisas. Desta forma, a pesquisa buscará, a
partir de um caso prático, entender melhor esta questão. Uma das principais contribuições ao final deste trabalho reside
na  prestação  de  um  arcabouço  teórico  que  pode  ser  utilizado  em  estudos  futuros  bem  como  implicações  para
profissionais e gestores entender a aplicação das ferramentas que permitem produzir a melhoria de qualidade percebida
e agregar valor aos serviços de TI.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Qualidade; Serviços de TI; Vantagem Competitiva.

1 INTRODUÇÃO

Em um ambiente cada vez mais complexo e competitivo, a tecnologia da informação (TI)
torna-se uma das principais estratégias para o sucesso das organizações, independente do ramo de
atividade em que atuam. A TI se torna um dos principais elementos do ambiente organizacional
(ALBERTIN, 2009) e oferece uma gama de oportunidades para as empresas que saibam aproveitar
os benefícios oferecidos pelo seu uso (ALBERTI; ALBERTIN, 2012). Porém, o aumento do uso de TI
nas empresas faz com que a complexidade deste ambiente cresça e demande dos gestores aplicar
práticas  de  gestão  que  direcionem os  seus  esforços  para  a  gestão  dos  serviços  e  da  própria
tecnologia (SILVA et al., 2006). Os líderes precisam compreender a TI como serviços e conhecer as
dimensões da qualidade que são importantes para a empresa e a partir disso transformar a TI para
agregar valor aos clientes e usuários dos serviços (LUZ et al., 2016).

Tem-se, também, que para aumentar o nível de competitividade das empresas é necessário
implementar práticas de gestão da qualidade que elevam a qualidade de serviço, com o uso de
ferramentas  e  práticas  contemporâneas  que  proporcionem uma melhoria  contínua  dos  serviços
prestados (SICHTAMANN et al., 2011; VIANA et al., 2016). Esta qualidade dos serviços prestados
influencia diretamente a satisfação e confiança dos clientes (BAPTISTA; LEONARDT, 2011).

Neste contexto, pode-se afirmar que a competência em frentes de qualidade, se manifesta no
domínio da tecnologia, na gestão tática e na própria gestão dos negócios (VIANA et al., 2016). As
reflexões sobre a correta utilização da qualidade e sua influência na competitividade em serviços de
TI tem sido alvo de preocupações de gestores e de discussões no meio acadêmico e justificam
futuras pesquisas (LUZ et al., 2016). 

Diante do exposto, propõem-se investigar como o uso das ferramentas podem melhorar a
qualidade dos serviços de TI,  por  meio de um estudo de caso aplicado a uma organização de
serviço  que  tenha  a  TI  como  importante  para  a  estratégia  do  negócio.  Uma  das  principais
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contribuições deste trabalho reside na prestação de um arcabouço teórico que pode ser utilizado em
estudos futuros bem como implicações para profissionais e gestores. Espera contribuir para que
gestores  consigam entender  a aplicação das ferramentas  que permitem produzir  a  melhoria  de
qualidade percebida e agregar valor aos serviços de TI e desta forma manter-se competitivo no
mercado.  Além  disso,  busca-se  explorar  os  conceitos,  técnicas  e  ferramentas  de  gestão  da
qualidade e gestão de TI, que podem ser úteis para pesquisadores da área.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa tem caráter qualitativo. De acordo com Creswell (2010) a pesquisa qualitativa é
um meio para explorar e para entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um
problema  social  ou  humano.  A  estrutura  metodológica  que  será  seguida  nesta  pesquisa  está
demonstrada na Figura 1.

Figura 1: Estrutura Metodológica da pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa

Como estratégia de pesquisa, será utilizada o estudo de caso. O estudo de caso trata de uma
estratégia  metodológica  mais  adequada  quando  o  fenômeno  o  pesquisador  faz  uso  de  fontes
diversas  de  informação  e  em desenvolvimentos  teóricos  e  empíricos  anteriores  para  tirar  suas
conclusões e generalizar seus achados e podendo explicar questões presentes (YIN, 2010). A caso
será escolhido segundo os atributos de relevância e oportunidade de aprendizado gerada para o
estudo.

Para a coleta de dados serão utilizados dados primários e secundários. Os dados primários
são  aqueles  coletados  ou  produzidos  pelo  próprio  pesquisador,  já  os  dados  secundários,  são
aqueles  já  existentes,  coletados  anteriormente  para  algum propósito  da  pesquisa  (CRESWELL,
2010).  Os  dados  primários  serão  provenientes  de  entrevistas  semiestruturadas  com gestores  e
colaboradores envolvidos diretamente nas atividades de qualidade da empresa. As fontes de dados
secundárias  são  definidas  nesta  pesquisa  como documentos  encontrados  durante  a  estada  na
instituição,  como registros  em arquivos,  relatórios,  folders,  encartes,  etc.  As  diversas  fontes  de
dados permitirão a triangulação dos dados. 

Os  dados  coletados  na  entrevista  serão  registrados  em  um  gravador  de  áudio  (caso
autorizado  pelo  entrevistado)  e  posteriormente  serão  transcritos  (fielmente),  codificados  e
analisados. As transcrições serão lidas para fazer uma primeira descrição e para identificação de
fragmentos que remetem a literatura.
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No tocante da análise dos dados, as entrevistas serão transcritas e analisadas por meio da
técnica  de  análise  de  conteúdo,  que  é  uma  técnica  que  analisa  as  comunicações  para  obter
indicadores que permite a inferência dos conhecimentos relacionados às condições das variáveis
inferidas nestas mensagens (BARDIN, 2009). Cabe ressaltar que a coleta de dados empíricos está
prevista para ter início em janeiro de 2018. 

Quanto à qualidade do estudo, procura-se uma série de cuidados quanto à validade e clareza
na comunicação dos dados, o que nos casos qualitativos são geralmente chamados de triangulação
(YIN, 2010). Busca-se, quanto à validade a utilizar fontes múltiplas de evidências e criar categorias
iniciais com base na literatura, examinando suas evidências para criar uma justificativa coerente
para o tema.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atender com qualidade os clientes é o principal desafio na prestação de serviços de TI. O uso
de ferramentas e gestão da qualidade é muito importante e tem um papel decisivo face a ambientes
dinâmico e com mudanças contínuas (MARSHALL Jr. et al., 2010) e ajuda a superar este desafio. É
fundamental que os líderes de TI preparem suas organizações para a excelência na prestação de
serviços (LUZ et al, 2016) para continuarem competitivas. É essencial demonstrar competência para
entregar para os clientes aquilo que ele deseja dentro dos níveis de serviços especificados. Este
trabalho terá duas contribuição que consideramos importantes. Do ponto de vista teórico, o estudo
avança nas discussões que ajudam a explicar a gestão da qualidade dos serviços de TI. De forma
prática, contribui para que gestores e profissionais a superar o desafio de atender os padrões da
qualidade e a implementar ferramentas que possam melhorar a prestação do serviço.

Com o propósito de divulgar os resultados esperados de maneira didática e estruturada, a
pesquisa  será  apresentada  em  forma  de  relatório  composto  por  cinco  capítulos.  O  primeiro
apresentará  a  Introdução,  contendo  breve  contextualização  da  importância  da  TI  para  as
organizações  e  gestão  da  qualidade,  a  pergunta  de  pesquisa,  bem como  os  objetivos  geral  e
específicos do trabalho e a justificativa da pesquisa. O capítulo 2 trará a Revisão de literatura, com
base em artigos científicos, dissertações, relatórios de pesquisa e demais referenciais teóricos. Já o
3 detalhará a Metodologia de pesquisa, apresentando os procedimentos adotados como a estratégia
de  pesquisa,  os  procedimentos  de  coleta  e  análise  dos  dados.  O  capítulo  4  descreverá  os
resultados, trazendo as explicações sobre o uso das ferramentas para melhorar a qualidade do
serviço de TI na organização estudada. Por fim, o capítulo 5 apresentará as principais contribuições
da  pesquisa,  as  implicações  práticas  e  teóricas  do  estudo,  as  limitações  e  as  sugestões  para
estudos futuros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa busca investigar como as ferramentas podem auxiliar na gestão da qualidade
de serviços de TI. Cada vez mais a TI tem sido apresentada como ponto importante para o sucesso
das organizações de forma que ela possa ser empregada para gerar vantagem competitiva. Porém,
para que a TI consiga alcançar os objetivos desejados e agregar valor ao negócio, é necessário que
a  prestação  de  serviços  esteja  de  acordo  com  os  padrões  de  qualidade  almejada  pelos  seus
clientes.  A implementação de práticas  de gestão da qualidade pode auxiliar  a  conquistar  estes
patamares de qualidade de serviço (LUZ  et al.,  2016; SICHTAMANN et al.,  2011; VIANA et al.,
2016). 
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Os desdobramentos desta pesquisa serão importantes para o desenvolvimento acadêmico. O
aprendizado  gerado  a  partir  da  pesquisa  permitirá  disseminação  de  conhecimento  e  troca  de
experiências  entre  alunos  e  pesquisadores.  Além disso,  apresentará  contribuições  práticas  que
podem ser compartilhadas entre a academia e as empresas, buscando a excelência na prestação de
serviços. 
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