
Resumo  

A qualidade de serviço das empresas constitui uma tema cada vez mais actual, como se nota pelo 

aumento de publicações específicas nos últimos anos. No entanto, neste aspecto, na área específica 

da manutenção a bibliografia é escassa, podendo afirmar-se que começam agora a surgir os 

primeiros estudos.  

Assim, pretendemos em primeiro lugar construir um instrumento de recolha de dados adequado à 

situação concreta das empresas de serviços que operam em Portugal. Seguidamente, constituiu o 

propósito deste estudo a aplicação do referido instrumento na área da manutenção, tendo em vista a 

caracterização da qualidade dos serviços prestados por empresas especializadas. Para o efeito, com 

base no questionário SERVQUAL, foi concebido e testado o formulário SQA - Serviços de Qualidade.  

Foram contactadas 6 empresas de manutenção da zona norte e centro, através das quais obtivemos 

a identificação de responsáveis técnicos de unidades industriais que recorrem aos seus serviços. 

Deste modo, foi constituída a amostra integrada por 46 inquiridos, repartidos em dois grupos. O 

primeiro integrou 25 clientes de 3 empresas de manutenção consideradas de pequena dimensão; o 

segundo é compreendeu os 21 restantes, clientes de 3 empresas de grande dimensão.  

Os resultados da aplicação do SQA permitem verificar que entre os clientes de empresas de serviços 

de grande e de pequena dimensão não se registam variações significativas quer quanto à expectativa 

quer quanto à percepção do trabalho realizado. Nas dimensões consideradas, proposta, meios, 

execução e atendimento, constatámos que, entre o nível de expectativa e o de percepção, não 

existem diferenças significativas, exceptuando-se as seguintes situações: na variável execução, onde 

se notam variações significativas favoráveis à expectativa, no grupo relacionado com pequenas 

empresas e no total da amostra; no atendimento, pelo contrário, verificámos que os níveis de 

percepção eram superiores aos da expectativa.  

Abstract  

The increasing number of specific publications, during the latest years, clearly shows that the quality of 

services in the enterprises is becoming a theme of recent concern. Nevertheless the bibliography 

respecting to the surveilIance quality of services is a very few one; the first studies are now arising.  

The main propose of this work is, first of all, to build an adequate instrument to collect data respecting 

to the real situation of services enterprises operating in Portugal. Next, we intended to apply that 

instrument to the surveilIance services, in order to study the quality of services made by specialised 

enterprises. To do it, we made and tested SQA – Services of Quality, based upon the SERVQUAL 

questionnaire.  



Six surveillance enterprises within North side and Middle side of the country were contacted. We 

obtained the identification of the technical staff responsible of industrial units requesting their services. 

This gave us the means to create the sample. It is made of 46 inquiries divided in two groups; the first 

one integrating 25 clients of 3 small surveillance enterprises; the second includes the last 21, clients of 

3 of the, so called, big dimension enterprises.  

We concluded by the results of the application of SQA that there are no significant differences 

between the two kinds of enterprises, concerning expectation and perception of the real work. 

Considering the main dimensions, proposal, means, execution and personnel contact we realised that 

within the levels expectation and perception there are no significant differences but in the next 

situations: in execution the group concerning small/enterprises, there are no significant variations 

concerning expectation; on the other end, we verified that the perception levels were bigger then 

expectation in the personnel contact dimension.  


