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RESUMO
Esta pesquisa tem como objetivo investigar as barreiras e facilitadores para a utilização da gestão da qualidade em
organizações de serviço. O setor também é responsável pela maioria dos empregos diretos no Brasil, entretanto vem
sofrendo com a diminuição no volume de serviços prestados e é tradicionalmente descrito como de baixa produtividade,
com alto grau de informalidade e baixo teor tecnológico. Além de sofrer com a concorrência  acirrada em um ambiente
cada vez mais exigente, competitivo e globalizado. Diante dessas dificuldades, muitas organizações buscam solucionar
seus problemas (e realizar melhorias) adotando práticas de Gestão da Qualidade. Embora existam pesquisas sobre o
tema, ainda há a necessidade de entender as barreiras enfrentadas pelos gestores a se apropriarem das ferramentas e
técnicas da qualidade para melhorar os serviços prestados. Para tanto, a pesquisa buscará, a partir de um caso prático,
entender melhor esta questão. Espera-se, ao final do estudo, contribuir para que os gestores superem os obstáculos
perante as situações adversas à sustentabilidade dos seus negócios.

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Qualidade; Organizações de serviços; Barreiras.

1 INTRODUÇÃO

O  setor  de  serviços  apresenta  posição  de  destaque  na  economia  brasileira,  possuindo
potencial de crescimento da produtividade e de relevância econômica (JACINTO; RIBEIRO, 2015;
SILVA et al., 2016). Segundo dados do IBGE (2017), as empresas de serviços já ocupam mais de
70% da participação do PIB brasileiro. O setor também é responsável pela maioria dos empregos
diretos no Brasil, entretanto vem sofrendo com a diminuição no volume de serviços prestados (IBGE,
2017) e é tradicionalmente descrito como de baixa produtividade, com alto grau de informalidade e
baixo  teor  tecnológico  (SILVA et  al.,  2016).  Com consumidores  cada  vez  mais  exigentes,  uma
sociedade consciente, alto desenvolvimento tecnológico, complexidade das rotinas de trabalho e
necessidade constante  de  inovação,  as  organizações de serviços  precisam estar  em constante
atualização para se adaptarem as mudanças de competitividade em um ambiente globalizado.

Diante  destas  dificuldades,  muitas  organizações buscam superar  estas  dificuldades (e  se
aprimorarem) adotando práticas de Gestão da Qualidade (CROSBY, 1990; DEMING, 1990; JURAN,
1990).  A  qualidade  vai  além do  controle  sobre  os  bens  e  serviços.  O  conceito  de  gestão  da
qualidade  passou  a  significar  “modelo  de  gerenciamento  que  busca  a  eficiência  e  a  eficácia
organizacional” (MARSHALL Jr. et al., 2010, p. 17). Com foco no cliente, busca entender as suas
características e o perfil dos seus colaboradores para aplicar ferramentas de melhoria contínua e
assim conquistar vantagem competitiva (VIANA et al., 2016). Embora existam muitas pesquisas e
trabalhos realizados sobre a GQ, até o momento presente, é preciso entender melhor quais são as
barreiras  que  os  gestores  das  organizações  de  serviços  a  utilizarem  os  métodos,  técnicas  e
sistemas de qualidade.

Sendo assim, esta pesquisa buscará compreender quais são as barreiras para a utilização da
gestão  da  qualidade em serviço.  Espera-se,  com este  estudo,  identificar  fatores  que  ajudem a
potencializar novas pesquisas, visando a facilitar a aplicação do corpo de conhecimentos em gestão
da qualidade para organizações de serviços brasileiras. Busca-se também contribuir na prática para
que gestores superem os obstáculos perante a crise e outras situações adversas à sustentabilidade
dos seus negócios.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Esta  pesquisa será dividida em duas etapas,  uma teórica  e outra  empírica  (Figura 1).  A
primeira etapa busca ampliar a base de conhecimento sobre a literatura de gestão da qualidade nas
organizações de serviço, técnicas e ferramentas da qualidade, processos organizacionais e melhoria
da  qualidade.  Esta  etapa  será  realizada  com  levantamento  e  análise  bibliográfica  em  livros,
periódicos, anais de eventos e sítios na Internet. Esta etapa dará subsídio para a construção do
modelo teórico adotado na pesquisa. 

Figura 1: Etapas da pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa

A segunda etapa da pesquisa  será a coleta  de dados empíricos.  Esta pesquisa  será  de
natureza qualitativa. Métodos de pesquisa qualitativa são projetados para ajudar os pesquisadores a
entender as pessoas e os contextos sociais e culturais em que vivem (MYERS, 2005). A abordagem
qualitativa auxilia na explicação de um fenômeno social afastando-se o menos possível do ambiente
natural onde se busca entender os agentes e o que os leva a agir da forma como agiram (GODOI;
BALSINI, 2010). Os dados serão coletados por meio de entrevistas semiestruturadas, gravadas, com
transcrição posterior. Dados secundários também serão coletados, como documentos considerados
importantes  para  a  compreensão  do  fenômeno,  para  tal  serão  consultados  relatórios,  estudos,
manuais, sites, além e outros documentos que sejam permitidos o acesso. Pesquisas documentais
são  frequentes  em  estudos  de  estratégias  participativas  (MARTINS;  THEÓPHILO,  2009).  As
diversas fontes de dados possibilitarão o processo de triangulação. 

Para  a  análise,  será  realizada  análise  de  conteúdo,  que  “é  um  método  muito  empírico,
dependente do tipo de “fala” a que se dedica e do tipo de interpretação que se pretende como
objetivo”  (BARDIN,  2011,  p.36).  Trata-se,  portanto  de  um tratamento  do  conteúdo  contido  nas
mensagens deixadas pelos entrevistados, seguindo uma categorização preliminar. O resultado desta
análise será utilizado para identificar as percepções dos entrevistados sobre a gestão da qualidade e
as barreiras encontradas para aplicar as práticas de qualidade na organização. Cabe ressaltar que a
coleta de dados empíricos está prevista para ter início em janeiro de 2018. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
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A gestão da qualidade é muito importante para as organizações e tem um papel decisivo face
a  um  ambiente  com  novos  mercados,  globalizado  e  consequentemente  mais  competitivo
(MARSHALL Jr. et al., 2010). É essencial que as empresas identifiquem e superem as barreiras que
possam surgir na implementação da gestão da qualidade e assim conseguirem o aprimoramento
contínuo e conquistarem melhores resultados. Este trabalho visa contribuir neste aspecto, auxiliando
gestores a superarem as dificuldades, melhorarem a prestação dos seus serviços e obterem maiores
níveis  de  competividade.  Também  é  propósito  desta  pesquisa  ampliar  a  discussão  sobre  a
importância da gestão da qualidade no desenvolvimento e melhoria contínua das organizações de
serviço.

Com o propósito de divulgar os resultados esperados de maneira didática e estruturada, a
pesquisa será apresentada em cinco capítulos. A síntese de cada capítulo será descrita a seguir:

Capítulo 1 — apresenta a Introdução, contendo breve contextualização do setor de serviços
brasileiro e a importância da gestão da qualidade, apresentação da pergunta, bem como os objetivos
geral e específicos do trabalho e a justificativa da pesquisa;

Capítulo 2 — Traz a Revisão de literatura, com base em artigos científicos,  dissertações,
relatórios de pesquisa e demais referenciais teóricos. 

Capítulo 3 — Detalha a Metodologia de pesquisa, apresentando os procedimentos adotados
como a estratégia de pesquisa, os procedimentos de coleta e análise dos dados.

Capítulo 4 — Ilustra a Apresentação dos resultados, expondo os resultados obtidos por meio
do estudo do caso, trazendo as barreiras encontradas para a utilização da gestão da qualidade na
organização, segundo a percepção dos entrevistados.

Capítulo 5 — Considerações finais. Apresentará as principais contribuições da pesquisa, as
implicações práticas e teóricas do estudo, as limitações e as sugestões para futuras pesquisas.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este  trabalho  tem  como  objetivo  identificar  barreiras  enfrentadas  pelos  gestores  de
organização  de  serviço  a  adotarem  práticas  de  gestão  da  qualidade.  Ao  final  da  pesquisa,
apresentará  contribuições  acadêmicas  e  prática.  A  divulgação  dos  resultados  por  meio  da
elaboração  de  artigos  científicos  e  relatório  de  pesquisa  serão  de  interesse  para  a  área  de
conhecimento e para a prática, pela sua relevância. O aprendizado gerado a partir da abordagem
metodológica e de realização da pesquisa serão de interesse mais acadêmico. Os resultados e o
andamento do projeto também serão divulgados nas reuniões de pesquisa para disseminação de
conhecimento e compartilhamento de experiências entre alunos, pesquisadores e professores. 

Como resultado prático, irá contribuir para que os gestores superem os obstáculos perante a
crise  e  outras  situações  adversas  à  sustentabilidade  dos  seus  negócios.  Os  resultados  serão
apresentados aos participantes da pesquisa,  para discussão dos dados obtidos e validação das
conclusões e assim contribuir para que a gestão possa ser aprimorada.
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