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RESUMO 

A empresa Redes & Cia. atua no ramo tecnológico, com venda e integração de tecno-
logia na prestação de serviços. Não possui concorrentes diretos, apenas parciais, e compete 
igualitariamente com empresas de grande porte, possuindo uma estrutura adequada e mo-
derna. 

Para averiguar a qualidade dos serviços prestados, foi realizada uma pesquisa de sa-
tisfação com clientes corporativos, utilizando como instrumento de coleta de dados, questio-
nários não estruturados direcionados aos mesmos. Objetivou-se com este trabalho revelar a 
satisfação de seus clientes quanto aos serviços prestados pela Redes & Cia. Os pontos positi-
vos levantados foram: profissionalismo, comprometimento, competência, cortesia, qualifica-
ção, apresentação e agilidade no atendimento. O ponto negativo mais relevante foi o preço 
considerado elevado, apesar da boa qualidade dos serviços prestados. Com estas informa-
ções, observou que esta empresa está atendendo satisfatoriamente as expectativas de seus 
clientes, às vezes, superando-as, buscando de forma pró-ativa desenvolver seus pontos fortes.  

 
Palavras-chave: Empresa de serviço; Satisfação dos clientes; Tecnologia. 
 
INTRODUÇÃO 

Em todos os países desenvolvidos, o setor de serviços ocupa posição de destaque na 
economia. O principal indicador utilizado para evidenciar este fato tem sido a participação do 
setor de serviço na ocupação de mão-de-obra e na geração de riqueza, refletida pelo Produto 
Interno Bruto – PIB. 

Em meio à grande quantidade de serviços à disposição dos consumidores e sua baixa 
lealdade, a fonte de diferenciação para conquistá-los e mantê-los pode estar justamente nos 
serviços agregados. Diante deste fato, este artigo estuda a satisfação dos clientes quanto aos 
serviços prestados pela empresa Redes & Cia. na visão de seus usuários. 

A qualidade em serviços, segundo Horowitz (1993), consiste na realização de um au-
to-diagnóstico pela organização, avaliando como está a qualidade de serviços, incluindo aten-
dimento, rapidez, cortesia dos funcionários, grau de confiabilidade e outras dimensões.  

As competências da empresa, usualmente denominadas core competences, são as 
competências essenciais. Segundo Hamel e Prahalad (1994), “as competências essenciais são 
o conjunto de habilidades e tecnologias que habilitam uma companhia a proporcionar um be-
nefício particular para os clientes, mais do que uma habilidade ou tecnologia”. Os autores se 
referem à competência essencial como a raiz da competitividade em mercados inexistentes e 
futuros. 
Migrar para uma política de incentivo à competitividade, centrada na qualidade, significa ade-
são a princípios e programas de focalização no cliente, de melhoria contínua e de capacitação 
de recursos humanos e elementos estruturais do gerenciamento da qualidade (Juran e Gryna, 
1993).A pesquisa de satisfação de clientes é um sistema de administração de informações que 
continuamente capta a voz do cliente, através da avaliação da performance da empresa a partir 
do ponto de vista do cliente. Esta pesquisa, assim, mede a qualidade externa ou desempenho 
da empresa em seus negócios, indicando caminhos para as decisões futuras de comercializa-
ção e marketing, mostrando a relação verificada nas empresas entre altos níveis de satisfação 
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de clientes e retornos econômicos superiores. Há também, vários outros benefícios proporcio-
nados pela pesquisa de satisfação de clientes como: percepção mais positiva dos clientes 
quanto à empresa; informações precisas e atualizadas quanto às necessidades dos clientes; 
relações de lealdade com os clientes, baseadas em ações corretivas e confiança desenvolvida 
em função de maior aproximação com o cliente (Rossi e Slongo,1998).  

O Objetivo deste trabalho, é verificar o nível de satisfação dos clientes que utilizam os 
serviços da Redes & Cia, através  da competência, confiabilidade, credibilidade e  segurança, 
qualidade de comunicação, atendimento, cortesia, eficiência, preço cobrado pelos serviços e a 
qualidade dos serviços prestados. Após as entrevistas levantar, pontos positivos e negativos 
que são freqüentemente apresentados pelos clientes. 
 
1. SERVIÇOS 
 
1.1. Operação de Serviços 
 Segundo Gianesi e Corrêa (1996), a função de operação de uma organização é a parte 
responsável por produzir seus produtos ou serviços. A função de operações é a função central 
da maioria das organizações. É a função que provê produtos ou serviços aos clientes, envol-
vendo projeto, planejamento, controle e melhoria do sistema. 
As principais características das operações de serviços são: 
a) a intangibilidade dos serviços; 
b) a necessidade da presença do cliente ou um bem de sua propriedade; 
c) fato de que geralmente os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. 
 Segundo a dimensão do grau de participação do cliente, os serviços podem ser vistos 
como uma seqüência de transações, as quais podem classificar-se em algum ponto entre os 
extremos: serviço total, em que todas as atividades são executadas pelo servidor, seja em front 
office ou back room, e auto-serviço (self - service), em que quase todas as atividades são exe-
cutadas pelo cliente, cabendo ao servidor apenas a preparação. 
 
1.2. Serviços ao Cliente 
 À medida que o mercado exige padrões de atendimento cada vez mais elevados, as 
exigências em termos de qualidade, evoluem aceleradamente e os clientes sentem-se no direi-
to de receber sempre o melhor e mais eficiente serviço. 
 O prestador de serviços precisa identificar as expectativas dos clientes no que concer-
ne à qualidade de serviços. Infelizmente, qualidade de serviços é mais difícil de definir e jul-
gar do que qualidade de produtos. Empresas de serviços bem administradas mostram que elas 
partilham de certo número de virtudes no que diz respeito à qualidade dos serviços. Elas têm 
um histórico de compromisso de alta administração com qualidade (Kotler e Armstrong, 
1998). 
 
2. AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
2.1. Avaliação de Satisfação de Usuários 
 Inicialmente vale considerar que, embora seja referida a falta de consenso, a forma 
mais comum de conceber o conceito de satisfação é em termos de expectativas e da percepção 
que os usuários têm dos serviços recebidos. Deste modo, o que se mede, muitas vezes, não é a 
satisfação propriamente dita, mas a percepção dos serviços e a expectativa prévia dos usuários 
(Parasuraman, 1988). 
 Os métodos quantitativos são valorizados ao permitirem alcançar uma amostra de usu-
ários mais representativa da população, dificilmente obtida por outras metodologias. São téc-
nicas consideradas de fácil manejo, pois, além de serem mais baratas, rápidas, podem ser ad-
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ministradas anonimamente, dispensando a presença de um pesquisador ou entrevistador trei-
nado quando o questionário é auto-aplicável.  
 De fato, de acordo com Minayo & Sanches (1993), uma vez que a pesquisa qualitativa 
promove uma aproximação entre sujeito e objeto, de natureza comum, é preciso diferenciar a 
compreensão que se tem do outro e da realidade, da compreensão introspectiva de si mesmo. 
 Assim, se permite que sejam privilegiados espaços para análises quantitativas, buscan-
do captar a amplitude do fenômeno; e qualitativas que permitam aprofundar sua complexida-
de. É referido que as duas abordagens de pesquisa não se encontram em situação de oposição, 
e sim de continuidade e complementaridade (Minayo & Sanches, 1993; Serpa, 2002). 
 
2.2. Critérios de Avaliação 
 Identificar os critérios, segundo os quais os clientes avaliam os serviços é uma forma 
de compreender melhor as expectativas dos clientes. Estes critérios de avaliação devem refle-
tir os fatores que determinam a satisfação do cliente ou, em outras palavras, a qualidade do 
projeto e a prestação dos serviços (Gianesi e Corrêa,1996). 
 A nomenclatura faz crer que o serviço essencial é mais importante que o serviço peri-
férico, no entanto, não se devem priorizar os atributos sem que se realize algum tipo de pes-
quisa com os clientes de determinado segmento de mercado pretendido, sob o risco de come-
ter equívocos. 
 Para Gianesi e Corrêa (1996), em serviços, o espectro de critérios é mais amplo em 
virtude do contato mais intenso entre o sistema de operações e o cliente, resultando numa ava-
liação de desempenho mais complexa por parte deste. 
 
2.3. Conjunto de Critérios de Avaliação de Serviços 
a) Tangíveis – refere-se à qualidade e/ou aparência de qualquer evidência física do serviço ou 
do sistema de operações. Este critério é importante devido à maioria dos clientes terem difi-
culdades de avaliarem o serviço antes da compra.  
b) Consistência – significa conformidade com experiência anterior, ausência de variabilidade 
no resultado ou no processo. Este critério é importante para os clientes que querem saber o 
que esperar de um serviço. 
c) Competência/Ofertas de Serviços – refere-se à habilidade e ao conhecimento do fornece-
dor para executar o serviço, relacionando-se às necessidades técnicas dos consumidores, sen-
do um critério importante para os serviços profissionais. Quanto mais complexas as necessi-
dades dos clientes, mais estes estarão buscando alta competência do fornecedor do serviço.  
d) Velocidade de Atendimento – o tempo que o cliente tem que despender para receber o 
serviço é geralmente considerado um tempo perdido. O tempo que o cliente é colocado a es-
perar possui duas dimensões: real e percebida. A dimensão real refere-se ao tempo físico, en-
quanto a dimensão percebida refere-se à percepção que o cliente forma do tempo que tem que 
esperar.  
e) Atendimento – refere-se ao quão agradável é a experiência que o cliente tem durante o 
processo de prestação do serviço. Contribui para uma boa avaliação estratégica de serviços 
como vantagem competitiva. 
f) Flexibilidade – é a capacidade de mudar e adaptar rapidamente à operação, devido às mu-
danças nas necessidades dos clientes, no processo ou no suprimento de recursos. A flexibili-
dade tende a ser um critério importante considerando a alta variabilidade e incertezas presen-
tes no processo de prestação de serviços.  
g) Credibilidade – o cliente percebe certo grau de risco ao comprar um serviço quando não 
pode avaliá-lo antes da compra, com isso, um fornecedor de serviços pode gerar no consumi-
dor um sentimento de confiança, através de estratégias específicas, na qual o risco é reduzido. 
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h) Acesso – este critério avalia a facilidade que o cliente tem em entrar em contato com o 
fornecedor do serviço.  
i) Custo – é o critério que avalia quanto o consumidor irá pagar por determinado serviço. 
Uma característica importante deste critério é que os clientes, na falta de informações sobre a 
qualidade dos serviços, tendem a associar níveis de preço mais altos a níveis de qualidade 
mais altos. Não há somente o custo financeiro, mais outros custos a serem considerados, co-
mo o custo psicológico, temporal etc. 
 
2.4. Conseqüências da Satisfação do Cliente  
 Alguns benefícios gerenciais indicam menor elasticidade de preço, menores custos nas 
transações futuras, custos menores para atrair novos clientes e a melhora na reputação da em-
presa como resultantes do alto grau de satisfação dos clientes. Em termos comportamentais, a 
satisfação, obtida a partir de consecutivas experiências bem sucedidas, é importante fator para 
predizer as intenções futuras de ação dos consumidores Fornell (1992). Entretanto, algumas 
variações nesta relação devem ser consideradas.  

De acordo como os resultados de Garbarino e Johnson (1999), a satisfação direciona 
as intenções futuras dos clientes caracterizados como transacionais, quando então, a satisfação 
também é um dos fatores que determinam a confiança e o comprometimento do cliente, sendo 
de grande importância para a empresa que presta o serviço. Tais resultados são corroborados 
por Bolton (1998), que afirma que a satisfação tem papel fundamental nos estágios iniciais do 
relacionamento: se as experiências do cliente não forem satisfatórias nos primeiros encontros, 
eles tenderão a permanecer menos tempo com a empresa. Geralmente, clientes que estão satis-
feitos têm menor tendência a terminar o relacionamento (Jap, 2001).  

Dessa forma, entender as intenções futuras dos clientes é de suma importância para es-
timar o seu potencial de continuar com a organização ou deixá-la (Zeithaml et al., 1996). 

O estudo das conseqüências apontadas acima é interessante e pertinente. No entanto, 
outra conseqüência da satisfação, que se manifesta com relativa freqüência em termos concei-
tuais e empíricos, é a lealdade. Sob a ótica do consumidor, pode-se entender que ele tenderá a 
ser fiel, quando se sentir satisfeito, já que a satisfação influenciará a sua atitude em relação ao 
objeto em exame (Oliver, 1997).  

 
3. QUALIDADE 
 
3.1. Qualidade de Serviço, Qualidade Percebida e o Modelo de Grönroos 
 A pesquisa sobre qualidade de serviço salienta a Qualidade Percebida (QP), baseada 
no cliente. Tanto para serviços quanto para bens, a QP envolve uma avaliação, subjetivamente 
realizada pelo cliente, de excelência ou superioridade de uma oferta (Garvin, 1984). A per-
cepção é um processo de organização, interpretação e derivação de significado de estímulos 
por meio dos sensos (Monroe e Krishnan, 1985). Sensação é um processo de recebimento 
dessas impressões sensoriais. Logo, a percepção é subjetiva. Isso torna imprescindível discer-
nir entre atributos de uma oferta por si e as percepções dos clientes sobre eles, porque os cli-
entes podem diferir, e muito, em suas percepções e estas afetam o comportamento, não os 
atributos em si (Howard, 1977). 
  
3.2. Indicadores da Qualidade  
 Os Indicadores da Qualidade constituem-se em uma ferramenta essencial para a gestão 
de qualquer sistema de qualidade, pois é através deles que se pode comprovar a eficácia e os 
resultados da qualidade na empresa, possibilitando ainda a busca de melhorias contínuas, mo-
tivação e conscientização dos envolvidos. Desta forma, a tomada de decisão pelos executivos 
das organizações é exercida com mais consciência e objetividade.  
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Uma das funções dos indicadores de qualidade é transmitir as necessidades dos clien-
tes, dar suporte a análise crítica dos resultados do negócio, às tomadas de decisão e ao plane-
jamento, viabilizar o desdobramento das metas do negócio e contribuir para a melhoria dos 
processos e produtos da organização  (TAKASHIMA,1996). Possibilitam ainda, o conheci-
mento do grau de satisfação dos colaboradores. Para que os indicadores sejam eficazes neces-
sitam conter objetivo e meta, passar por processos de análise constantemente e ser objeto de 
comparação com outros períodos ou dados.  
  
3.3. Qualidade em Serviços 
 A qualidade em serviços consiste nas características dos serviços prestados que vão ao 
encontro das necessidades do cliente e, dessa forma, proporcionam a satisfação em relação ao 
serviço. O cliente, neste contexto, é a pessoa que sofre o impacto do serviço ou atendimento, 
podendo ser interno (dentro da mesma organização) ou externo (de fora da organização pres-
tadora de serviço) (MOREIRA, 2005). 
 De acordo com Carlson (1994), o desempenho do serviço significa executá-lo dentro 
da técnica requerida, ou seja, efetuar o serviço solicitado pelo consumidor. Mas isto não ga-
rante que o serviço obtenha a qualidade requerida. A relação entre o prestador do serviço e o 
consumidor pode não ter sido agradável, mesmo que o serviço tenha sido realizado sem defei-
tos. É isto que afeta a dimensão denominada de atendimento.  
 O contato durante a prestação de serviço foi denominado por Carlson (1994) de mo-
mento da verdade. Um momento da verdade “é precisamente aquele instante em que o cliente 
entra em contato com qualquer setor do seu negócio e, com base nesse contato, forma uma 
opinião sobre a qualidade do serviço e, possivelmente, a qualidade do produto”. 
 
4. Conceito de Empresa de Tecnologia 

A emergência de um novo paradigma tecnológico, a partir do último quarto do século 
XX, vem alterando a configuração econômica, social, cultural, política e comportamental das 
sociedades, com conseqüências também sobre a lógica da distribuição espacial das atividades 
econômicas, tanto global quanto localmente. 

Certas localidades, dotadas de condições favoráveis à implantação de indústrias ou de 
segmentos de indústrias associadas à inovação, têm-se empenhado em estimular a criação e o 
desenvolvimento de uma rede de empresas inovadoras, principalmente pequenas e médias, 
nascidas a partir do espírito empreendedor dos indivíduos. 

Conquanto exista um boom de iniciativas de incubação no mundo, fenômeno que se 
observa também no Brasil, acredita-se que a eficácia de sua influência, em termos dos objeti-
vos a que se propõem, dependa, entre outros fatores, da existência de certas condições locais, 
ou fatores de localização, que formam um ambiente favorável à emergência do potencial cria-
tivo e à sustentação de seu desenvolvimento. 

As mudanças percebidas nos diversos setores da sociedade contemporânea têm criado 
necessidades e oportunidades para o desenvolvimento e a intensificação das relações entre as 
organizações e seus ambientes técnicos e institucionais (Kondra e Hinings, 1998), visando a 
consecução de seus objetivos (Aldrich, 1979; Powell, 1990; Child e Möllering, 2001). A ado-
ção de novas estruturas organizacionais – desde a formação de equipes e redes intra-
organizacionais até alianças e redes de empresas – parece indicar a adequação das organiza-
ções a esse novo ambiente (Nohria, 1992). 

As alterações apresentadas anteriormente são ainda mais nítidas se considerarmos as 
empresas que fazem uso intensivo de tecnologia e conhecimento, como a indústria aeroespa-
cial, de tecnologia de informação e de biotecnologia (Nohria, 1992). Como salienta Dodgson 
(1993), as atividades tecnológicas usam, de forma intensa, processos associativos no desem-
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penho de suas atividades, principalmente quando desenvolvem atividades de pesquisa e de-
senvolvimento. 

Com o uso intensivo destas vantagens tecnológicas, as empresas desenvolvem compe-
tências que as tornam interessantes para possíveis parceiros, como também a criação de me-
canismos gerenciais que permitam aos executivos administrar não apenas os processos inter-
nos como também seus relacionamentos interorganizacionais. 
 
5. Conceito de Preço de Referência 

O conceito de preço de referência foi inicialmente proposto por Thaler (1980 e 1985), 
que o definiu como sendo aquele usado pelo consumidor como base para julgar o preço efeti-
vamente cobrado pelo objeto da compra. A noção de justiça determina a fixação do preço de 
referência, ou seja, o preço de referência é o preço que o comprador considera razoável e jus-
to. Thaler (1985) argumenta que o preço de referência, isto é, o preço percebido como justo, 
depende em grande escala da percepção que o consumidor tem sobre o custo do produto para 
o vendedor.  

Segundo Thaler (1985), além do prazer, da satisfação (utilidade) que terá em relação 
ao produto que está sendo adquirido, o consumidor avalia os méritos do processo de compra 
em si. No que se refere ao preço, este se dá pela diferença entre o preço efetivamente cobrado 
e o preço de referência (considerado justo) adotado na transação. Se este último for maior que 
o primeiro, então a satisfação do consumidor em relação à transação de compra será positiva.  

Não há critérios determinados para determinar quão justo é um preço, mas um guia é 
analisar certos fatores que influem na percepção dos consumidores: o comportamento históri-
co dos preços, a comparação com produtos similares e as ‘necessidades básicas’. 

Smith e Nagle (1995) expandem esta discussão e sugerem que três categorias de in-
formação influenciam a formação do preço de referência pelo consumidor: o preço corrente a 
que ele está exposto, os preços passados lembrados por ele, e o contexto de compra no qual o 
preço é oferecido.  

 
 

METODOLOGIA 
Por ser uma empresa de tecnologia, a Redes & Cia., tem como missão, disponibilizar 

soluções tecnológicas visando atender as necessidades de comunicação de clientes residenci-
ais e corporativos, além de proporcionar inclusão digital. Busca constantemente novos clien-
tes e se empenham para a fidelização dos atuais. Atua em um mercado emergente, especial-
mente na cidade de Lavras, não possuindo concorrentes diretos, visto que, para a prestação 
deste tipo de serviço é necessário um alto nível de conhecimento técnico.  

Para a realização da pesquisa, foi feito um estudo de caso descritivo qualitativo. Con-
forme Alencar (2000), o estudo de caso é o exame de um conjunto de ações em desenvolvi-
mento e mostra como os princípios teóricos se manifestam nessas ações. O estudo de caso não 
permite generalizações devido a sua pouca representatividade e conseqüente incapacidade de 
encontrar todas as dimensões de um fenômeno em um único contexto, além disso, não permi-
te um controle rigoroso das informações coletadas, relacionando-se com o conceito de confia-
bilidade. Os estudos descritivos procuram descrever situações de mercado a partir de dados 
primários, obtidos originalmente por meio de entrevistas pessoais ou discussões em grupo 
(Sâmara,1997). 

Neste artigo, o estudo de caso foi selecionado como método de pesquisa, pois houve a 
necessidade de buscar informações mais aprofundadas que não poderiam ser encontradas em 
uma pesquisa quantitativa. Outra justificativa foi a busca de maior confiabilidade das infor-
mações coletadas tendo uma natureza menos formalizada das técnicas de coletas de informa-
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ções. Assim, os resultados de um único estudo de caso podem estimular a formulação de hi-
póteses que orientarão novas pesquisas, cujos resultados poderão conduzir a generalizações.  

 Portanto, foram realizadas entrevistas com perguntas abertas, direcionadas aos clien-
tes da Redes & Cia, quanto à  satisfação dos  serviços prestados pela empresa, obtendo um 
caráter qualitativo.  

 
  
RESULTADOS DA PESQUISA 

Por ser uma empresa de tecnologia que atua em um ramo o qual o mercado exige que 
as empresas inovem para se tornarem competitivas, realizou-se um estudo de caso descritivo 
qualitativo, entrevistando os clientes corporativos da Redes & Cia. de diferentes segmentos, 
como o hospitalar, serviços contábeis, administradora /cooperativa de saúde médica, tecnolo-
gia da informação, geoprocessamento e transporte e logística, , com objetivo de revelar sua 
satisfação pelo serviços prestados, localizados na cidade de Lavras.                                                                                                     
 De acordo com as respostas, o tempo de espera pelos serviços prestados pela Redes & 
Cia foi considerado satisfatório, tanto no que se refere ao tempo levado para que o serviço 
seja executado, quanto aos prazos e o tempo de espera na recepção. A minoria apresentou 
insatisfação quanto ao tempo para apresentarem a solução do problema da empresa solicitan-
te. Isto revela que os serviços da Redes & Cia tem como foco a satisfação de seus clientes. 
 A maioria dos entrevistados mostraram-se satisfeitos quanto aos serviços prestados 
pela Redes & Cia, isto demonstra que o serviço possui um alto grau de qualidade, condizendo 
com a perspectiva da gerência em relação ao seu trabalho. Como disse um dos entrevistados: 
É um serviço altamente eficiente, de qualidade e executado na medida do pedido. A minoria 
mostrou-se insatisfeita por considerar que há muita burocracia para que o serviço seja execu-
tado. 
 No que se refere aos fatores que facilitaram o acesso aos serviços prestados foram: 
indicação por concorrência, devido à deficiência e a falta de serviços de TI (tecnologia da 
informação) na região; o profissionalismo demonstrado pela equipe da empresa, tanto da e-
quipe técnica como administrativa, condizendo com a qualidade dos serviços prestados; o 
diálogo, onde críticas e sugestões puderam ser emitidas pelos clientes, resultando numa maior 
efetividade; o conhecimento técnico dos funcionários e a boa referência que muitos clientes 
possuem em relação aos mesmos, devido à sua formação profissional qualificada. 
 As dificuldades encontradas pelos clientes mostraram que o preço cobrado pelos ser-
viços foi considerado elevado, porém a Redes & Cia apresenta um serviço de qualidade satis-
fatória, fazendo com que os clientes sintam que a relação custo-benefício é compensatória. A 
burocracia, segundo a minoria, é um fator limitante do acesso aos serviços. 
 A Redes & Cia oferece espaço para sugestões e críticas, onde seus clientes dirigem-se 
pessoalmente aos gerentes ou equipe técnica, devido ao aspecto informal e a proximidade de 
localização. Segundo um dos clientes: Vou pessoalmente dar as minhas sugestões. Outra for-
ma de coletar críticas e sugestões é através de questionários aplicados após o serviço. 
 Na visão geral dos clientes, a Redes & Cia é uma empresa que possui alto nível de 
conhecimento técnico e disponibilidade de execução dos serviços, estando os usuários confi-
antes e satisfeitos. Isto mostra que a empresa investe bastante em treinamento e reciclagem de 
seus funcionários, principalmente no ramo tecnológico, o qual passa por mudanças constan-
tes, exigindo alta capacitação dos profissionais da área. 
 Os clientes se manifestaram confiantes em relação à prestação dos serviços, refletindo 
na credibilidade, apesar de pouco tempo de atuação. Por estar localizada em uma cidade de 
médio porte, e no interior de Minas Gerais, muitos clientes ainda procuram serviços de tecno-
logia em grandes centros, ou ainda, não possuem uma plena visão do custo-benefício. Um dos 
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clientes disse: A Redes & Cia têm demonstrado credibilidade, provando que possuem confia-
bilidade, através dos serviços apesar de serem novos no mercado. 
 No geral, os clientes mostraram-se seguros quanto aos serviços prestados. Este resul-
tado só foi possível devido ao alto nível de conhecimento técnico, competência e qualidade 
dos equipamentos e dos funcionários da Redes & Cia. 
 A comunicação foi considerada satisfatória, no que se refere à velocidade, nível das 
informações e conteúdo das mesmas. Este resultado é atribuído a funcionários por serem jo-
vens e muito criativos, têm boa vontade e são flexíveis, fazendo com que a informação flua 
com facilidade e eficiência. O único destaque é que a Redes & Cia torne as informações o 
mais simplificadas possível, permitindo assim, uma linguagem mais acessível a seus clientes. 
 Outro fator importante foi a excelente cortesia demonstrada pelos funcionários, tanto 
técnicos quanto da área administrativa. Um ponto criticado foi a formalidade dos funcioná-
rios, que deveriam ser menos tecnicista. Isto mostra que a relação pessoal ainda deve ser tra-
balhada, já que muitos clientes valorizam esta integração da empresa com seus usuários, e 
também administradores. 
 Um dos pontos relevantes nas análises, foram  os preços cobrados pela Redes & Cia, 
pois muitas vezes suas propostas são fora do contexto organizacional se compararmos a ou-
tras empresas, apesar de considerarem que o preço cobrado equipara-se à qualidade oferecida. 
Os preços dos serviços levam em conta o erro que podem cometer, supervalorizando o preço 
cobrado pelo serviço, exacerbando a análise de risco.  
 Em relação ao hospital, a proposta da Redes & Cia é fora da realidade de uma entidade 
filantrópica que não possui muitos recursos, pois estes advêm de doações. A primeira propos-
ta é sempre renegociada e ainda assim se torna caro, além de dificultarem o processo de ne-
gociação, segundo a gerência do hospital.  
 Alguns clientes consideram que os preços cobrados pelos serviços estão dentro da mé-
dia, de acordo com o custo hora, mas seus equipamentos são relativamente mais caros. 
 De modo geral, os funcionários apresentam boa aparência e identificação. A empresa 
possui um ótimo nível de treinamento para que seus funcionários se apresentem de forma a-
dequada e prestem os serviços com eficiência. 
 
   
CONCLUSÃO 

Conclui-se que a Redes & Cia apresenta um tempo de espera pelos serviços conside-
rado satisfatório, e somente uma pequena parcela dos entrevistados mostrou-se insatisfeito 
revelando que os serviços da Redes & Cia são ágeis na medida do possível.  
 Possuem um alto grau de qualidade, condizendo com a perspectiva da gerência em 
relação ao seu trabalho, porém a minoria mostrou-se insatisfeita por considerar que há muita 
burocracia para que o serviço seja executado. 

Os fatores que facilitaram o acesso aos serviços prestados foram: indicação por con-
corrência, devido à deficiência e a falta de serviços de TI (Tecnologia da Informação) na regi-
ão; o profissionalismo; o diálogo aberto; o conhecimento técnico dos funcionários e a boa 
referência que muitos clientes possuem em relação aos mesmos, devido à sua formação pro-
fissional qualificada.  

Apesar de todas essas vantagens, e pelo fato de ser pioneira no mercado na referida re-
gião, a Redes & Cia. deveria adotar  medidas pró ativas para  descobrir as necessidades futu-
ras dos clientes, evitando o imediatismo, que a longo prazo pode comprometer a competitivi-
dade de seus serviços. 

A relação custo-benefício é compensatória, apesar dos clientes considerarem que o 
preço cobrado pelos serviços são elevados, estando as propostas oferecidas pela Redes & Cia 
fora do contexto de muitas organizações. 
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 A Redes & Cia abre um espaço para sugestões e críticas, atribuindo um aspecto infor-
mal de comunicação entre clientes e a empresa, e coleta informações através da aplicação de 
questionários após a execução dos serviços. 
 Na visão geral dos clientes, a empresa possui alto nível de conhecimento técnico, com-
prometimento e disponibilidade de execução dos serviços, estando os usuários bastante confi-
antes e satisfeitos, gerando credibilidade e qualidade às quais são amparadas pelo forte trei-
namento e reciclagem de seus funcionários, e do emprenho da gerência motivada em satisfa-
zer as expectativas de seus clientes. 
 A comunicação foi considerada satisfatória, obtida através do dinamismo dos funcio-
nários que são muito criativos interessados e flexíveis, fazendo com que a informação flua 
com facilidade e rapidez. Outro aspecto que merece atenção, é que a Redes & Cia. torne as 
informações o mais simplificadas possível, permitindo assim, a compreensão de seus usuários 
sem a adição de muitos termos técnicos, o que comprova que a relação pessoal ainda deve ser 
trabalhada, valorizando a integração da empresa com seus clientes.   
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