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Resumo

Medir o desempenho de um setor ou de uma organização é uma condição vital para gerenciamento de ações que permitem monitorar e
melhorar sua capacidade de atuação e sobrevivência. O objetivo do presente artigo é a aplicação e análise da Matriz de Importância-
Desempenho de Slack et al. (2002) em uma entidade de classe, sendo o foco principal diagnosticar a percepção de qualidade dos
serviços entre colaboradores, ou seja, os clientes internos, e mapear os fatores relevantes para possíveis melhorias de relacionamento
entre as áreas. O método de pesquisa utilizado foi um estudo de caso baseado em uma abordagem qualitativa, com caráter descritivo,
utilizando técnica da coleta de dados por meio da aplicação de questionários, junto a 25 colaboradores de média liderança da
instituição. Neste aspecto, considerou-se a percepção dos funcionários sobre cinco fatores determinantes do desempenho intersetores:
pontualidade na entrega, qualidade no atendimento, confiabilidade, flexibilidade e empatia. Os resultados indicaram que a Matriz
Importância-Desempenho propicia informações úteis para a análise de eficiência e permite identificar critérios e subcritérios
competitivos a serem priorizados, comparados diretamente com a expectativa de demanda originada internamente às áreas.
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Resumo 

 

Medir o desempenho de um setor ou de uma organização é uma condição vital para 

gerenciamento de ações que permitem monitorar e melhorar sua capacidade de atuação e 

sobrevivência. O objetivo do presente artigo é a aplicação e análise da Matriz de Importância-

Desempenho de Slack et al. (2002) em uma entidade de classe, sendo o foco principal 

diagnosticar a percepção de qualidade dos serviços entre colaboradores, ou seja, os clientes 

internos, e mapear os fatores relevantes para possíveis melhorias de relacionamento entre as 

áreas. O método de pesquisa utilizado foi um estudo de caso baseado em uma abordagem 

qualitativa, com caráter descritivo, utilizando técnica da coleta de dados por meio da 

aplicação de questionários, junto a 25 colaboradores de média liderança da instituição. Neste 

aspecto, considerou-se a percepção dos funcionários sobre cinco fatores determinantes do 

desempenho intersetores: pontualidade na entrega, qualidade no atendimento, confiabilidade, 

flexibilidade e empatia. Os resultados indicaram que a Matriz Importância-Desempenho 

propicia informações úteis para a análise de eficiência e permite identificar critérios e 

subcritérios competitivos a serem priorizados, comparados diretamente com a expectativa de 

demanda originada internamente às áreas. 

 

Palavras-chave: Matriz de Importância-Desempenho. Eficiência. Qualidade. Serviços. 

 

 

Abstract 

 

Measuring performance of a sector or an organization is a vital condition to manage practices 

that allow monitoring and improving its capability and survival. The aim of this paper is the 

application and analysis of Slack et al. (2002)’s Importance-Performance Matrix in a class 

entity, focusing to diagnose the perception of service quality among employees, i.e. internal 

customers, and map the relevant factors for possible improvement of relationship among 

areas. Regarding the research method, we used the case study based on a qualitative approach; 

it is a descriptive study, using questionnaires as data collection technique, along with 25 

employees from the institution’s average leadership. In this aspect, we considered the 

perception of employees on five determinant factors of performance among departments: on-

time delivery, service quality, reliability, flexibility and empathy. The results indicated that 

the Importance-Performance Matrix provides useful information for the analysis of efficiency 

and allows to identify competitive criteria and sub-criteria to be prioritized, compared directly 

with the demand expectation caused internally to areas.  

 

Keywords: Importance-Performance Matrix. Efficiency. Quality. Services. 
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1 Introdução 

 

Um grupo de trabalho formado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, a Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais – ABONG e o Grupo de Institutos, Fundações e Empresas 

- GIFE, com a colaboração da Secretaria Geral da Presidência da República, realizou um 

estudo sobre as entidades sem fins lucrativos, Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos 

– Fasfil, no ano de 2010. Este estudo identificou que as Fasfil constituem um universo 

importante de atores que exercem um papel fundamental na democracia brasileira e na vida 

dos seus cidadãos (IBGE, 2010). 

O IBGE indicava a existência de 107,3 mil (Fasfil) oficialmente cadastradas no Brasil, 

em 1996. Em 2005, o censo do IBGE apontou que esse número já era de 338 mil. E o último 

censo (IBGE, 2010), com publicação em dezembro de 2012, apontou um acréscimo de 65% 

no cadastro destas organizações, comparado ao ano de 2005, passando para 558 mil entidades. 

Ainda, segundo este estudo do IBGE (2010), elas empregavam 4,9% dos trabalhadores 

brasileiros, o que representou um contingente de 2,1 milhões de pessoas com média 

equivalente a 3,3 salários mínimos daquele ano. No período de 2006 a 2010, foram criados 

292,6 mil novos empregos nas Fasfil. Medir o desempenho de um setor ou de uma 

organização é uma condição vital para gerenciamento e aplicação de ações que permitem 

monitorar e melhorar sua capacidade de atuação e sobrevivência (Drucker, 1999).  

Essa necessidade de controle, também se aplica às instituições sem fins lucrativos. São 

instituições constituídas para atender seu público como um membro executor, em que os 

serviços oferecidos devem ser pautados em atender e desenvolver seus associados. Antes de 

adotar uma ação para responder às exigências do ambiente organizacional, é necessário 

conhecer os fatores que estão relacionados aos colaboradores da organização.   

Segundo Júnior e Miyake (2011), organizações que forem mais eficazes na entrega 

consistente de resultados desejados pelos clientes preservando níveis compatíveis de 

eficiência em custos serão as mais competitivas. Desta forma, o conhecimento do público alvo 

se torna um recurso valioso para aumentar a competitividade. À medida que se percebe 

excelência nos processos, a capacidade de atrair e reter clientes tende a aumentar. Os 

objetivos de desempenho do setor de serviços refletem o valor percebido pelo cliente e está 

diretamente relacionado às entregas do cliente interno. A peculiaridade é que os clientes, 

principalmente em instituições sem fins lucrativos, estão no centro do sistema, eles são sócios 

e, portanto, atuam como proprietários e ao mesmo tempo usuários dos serviços que a entidade 

oferece, de forma que as demandas dos clientes são coincidentes com a prática das atividades 

desempenhadas. 

Identificar o nível de desempenho permite que a organização aprenda a se ater a três 

práticas sistemáticas: 1) continuar a melhoria de tudo que a organização faz a partir de um 

ponto de referência; 2) aprender a explorar seu conhecimento, isto é, a desenvolver a próxima 

geração de aplicações a partir de seus sucessos, e 3) aprender a inovar (Howard, 2000). 

Um modelo para mensurar o desempenho da organização foi apresentado por Slack 

(1991). A Matriz Importância-Desempenho considera uma relação entre importância e 

desempenho, teoriza que a meta de níveis de desempenho para determinado produto ou 

atributo deve ser proporcional à importância desse atributo. Ou seja, a importância é vista 

como um reflexo do valor relativo do atributo qualidade para os consumidores, caracterizando 

a Matriz Importância-Desempenho como uma ferramenta relevante para mensurar o grau de 

relacionamento entre áreas de uma organização. 

Este artigo tem como objetivo principal aplicar e analisar a Matriz de Importância e 

Desempenho de Slack et al. (2002) entre departamentos de uma entidade de classe, sendo o 

foco principal o nível de entrega entre os departamentos, ou seja, os clientes internos, e como 
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objetivo secundário mapear os fatores relevantes para possíveis melhorias de relacionamento 

entre as áreas. Acredita-se que as características quantitativas da Matriz de Importância-

Desempenho possam contribuir para melhoria da gestão organizacional.  

O método de pesquisa utilizado foi um estudo de caso baseado em uma abordagem 

qualitativa, com caráter descritivo, utilizando técnicas de coleta de dados junto a 25 

colaboradores da instituição, por meio de aplicação de questionário. Considerou-se a 

percepção dos funcionários sobre cinco fatores determinantes do bom desempenho 

intersetores: pontualidade na entrega, qualidade no atendimento, confiabilidade, flexibilidade 

e empatia. Além desta seção introdutória, o presente artigo apresenta a fundamentação teórica, 

metodologia com a aplicação de questionário da matriz de importância-desempenho e 

descrição dos procedimentos utilizados na execução do presente estudo, e, ainda, os principais 

resultados obtidos e as considerações finais.  

 

2 Referencial Teórico 

 

Organizações sem fins lucrativos, também conhecidas como non-profit organization, 

ou ainda entidades do terceiro setor, são instituições cujos benefícios ou superávits financeiros 

não podem ser distribuídos entre seus diretores e associados (Borzaga & Defourny, 2001). A 

denominação terceiro setor é adotada para organizações privadas, sem fins lucrativos, cuja 

atuação são as finalidades coletivas ou públicas (Fischer, 2002). 

Entidades de classe assumem o importante papel de elo entre os interesses 

empresariais, o Estado e a sociedade, com base em uma visão corporativista das relações 

sociais, transformando-se em uma espécie de pequenas usinas de ideias, estudos e reflexões. 

E, embora o Estado e a sociedade reconheçam o importante papel de apoio ao 

desenvolvimento social, o que pode ser observado em inúmeras parcerias e projetos 

desenvolvidos em conjunto, não se verifica a contrapartida, em recursos financeiros para a 

execução destas diversas demandas sociais.  

Essas organizações precisam desenvolver fontes próprias de receita, embora não 

busquem o lucro como resultado principal, necessitam obter recursos para manter sua 

estrutura física, pagar seus funcionários e realizar todos os investimentos necessários a 

realização de sua finalidade. O caminho para geração de resultados é atuar fortemente na 

prestação de serviços a seus membros associados. Um serviço é uma experiência perecível, 

intangível, desenvolvida para um consumidor que desempenha o papel de coprodutor. 

(Fitzsimmons, 2014). 

Para Fitzsimmons (2014), serviços é parte integrante da sociedade, estão presentes no 

cerne da economia e são fundamentais para que ela se mantenha sadia e funcional.  O setor de 

serviços facilita e torna possíveis as atividades de produção de bens dos setores 

manufaturados, o que representa uma força vital de transição rumo a uma economia 

globalizada.   

De acordo com Drucker (1999), as organizações sem fins lucrativos não sobrevivem 

de boas intenções. É preciso organização e liderança, bem como, responsabilidade, 

desempenho e resultados. Esta afirmação retrata a necessidade de aprender e de gerenciar o 

conhecimento, pautar-se no planejamento, profissionalização de pessoal, captação de 

recursos, e promover constante inovação.  

Ainda segundo Drucker (1999), o bom desempenho está associado a preparar e mudar 

as pessoas e a sociedade a qual pertence ou representa, uma vez que os recursos aplicados são 

originados de contribuições de seus membros, os quais precisam se beneficiar desses 

resultados. Isso reforça a exigência por profissionais melhores qualificados, diretores e 

gestores focados nos exercícios da liderança, colaboradores que pratiquem o espírito 

colaborativo na execução de suas atividades diárias, de forma que o principal ativo, o capital 
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humano ou intelectual, seja estimulado. As pessoas que trabalham em organizações sem fins 

lucrativos precisam ser vistas e incentivadas como uma força dinâmica, e não como recursos 

estáticos ou apenas como ativos físicos sejam contabilizados. 

O cenário de negócios mostra-se cada vez mais complexo, e o aumento da 

concorrência não permite incorrer em erros. Desta forma, organizações que não avançam são 

suprimidas. Organizações que proporcionam maior valor e satisfação obtém maior vantagem 

competitiva frente à concorrência. Parte desta discussão de proposição de valor emerge da 

lógica do serviço (Vargo & Lusch, 2004). 

De acordo com Senge (2003), organizações não tem uma jornada finita. Devem ter 

capacidade de criar resultados, através do estímulo a padrões de pensamentos novos e 

abrangentes, a aspiração coletiva ganha liberdade e as pessoas devem aprender juntas 

continuamente.  Para Senge (2003), transformar objetivos individuais em objetivos comuns é 

necessário que os valores e a visão de futuro sejam compartilhados por toda a organização. 

Para esta partilha, torna-se fundamental a aprendizagem em equipe, por meio do diálogo e do 

fluxo de ideias. 

Para oferecer bons serviços, organizações devem se pautar no foco do cliente, entender 

as expectativas e atendê-las da maneira mais eficaz possível, buscando constantemente a 

fidelização dos mesmos. Organizações mais eficazes na entrega consistente de resultados 

desejados pelos clientes preservando níveis compatíveis de eficiência em custos serão as mais 

competitivas (Júnior & Miyake, 2011). Melhorar a qualidade dos serviços acarreta na atração 

de novos clientes, aumentando de forma significativa a lucratividade do empreendimento 

(Heckert & Silva, 2008). 

As entidades representativas possuem uma atuação que podem ser resumidas em cinco 

pontos: 1) lobby junto aos órgãos governamentais; 2) presença na mídia; 3) promoção de 

debates e ideias; 4) publicação de pesquisas e trabalhos do seu setor, e 5) acompanhamento de 

concorrência. E, podem ser consideradas importantes formadoras de opinião (Baptista, 2001). 

A Matriz Importância-Desempenho permite mensurar a prioridade que deve ser 

atribuída a cada fator competitivo de acordo com sua importância e desempenho. A Matriz 

Importância-Desempenho é uma ferramenta amplamente utilizada na administração da 

produção de bens e serviços para aferir o grau de importância e desempenho para os fatores 

competitivos dos produtos e/ou processos produtivos. Entretanto, sua análise apresenta 

características que possibilitam a aplicação em outras áreas da administração, como à área de 

gestão de pessoas (Slack, 1997). 

 

Figura 1 - Matriz Importância-Desempenho 

 
   Fonte: Slack et al. (1997). 
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De acordo com a Figura 1, é possível identificar a Matriz Importância-Desempenho 

com divisão em zonas de prioridade de melhoramentos que permitem uma análise mais 

específica de cada grupo de indicadores de desempenho (Slack et al., 1997). No lado superior 

esquerdo (1), o desempenho dos negócios é sólido e significativamente melhor do que o do 

concorrente mais próximo; já no lado inferior à direita (9), o desempenho dos negócios é 

consistentemente pior do que o da maior parte dos concorrentes. 

 A ZONA “ADEQUADA”: Esta zona é separada em sua margem inferior pela 

fronteira inferior de aceitabilidade, que é o nível de desempenho abaixo do qual a 

organização, em médio prazo, não quer que os fatores medidos estejam. Mover o 

desempenho para cima ou para baixo desta fronteira provavelmente é o primeiro 

objetivo de qualquer programa de melhoramento. Os fatores competitivos que 

estão nesta área deveriam ser considerados satisfatórios, pelo menos no curto para 

o médio prazo. No longo prazo, a maioria das organizações desejará levar o 

desempenho no sentido da fronteira superior da zona. 

 A ZONA DE “MELHORAMENTO”: Qualquer fator competitivo que esteja 

abaixo da fronteira inferior da zona adequada irá ser um candidato a 

melhoramento. Aqueles que estão, logo abaixo da fronteira inferior ou no canto 

inferior esquerdo da matriz (onde o desempenho é insatisfatório) são prováveis de 

serem vistos como casos não urgentes. Certamente eles precisam de 

melhoramento, mas, provavelmente, não como prioridade urgente.  

 A ZONA DE “AÇÃO URGENTE”: É o mais crítico. Será qualquer fator 

competitivo que esteja na zona de ação urgente. Esses são aspectos de 

desempenho da operação onde o procedimento é muito abaixo do que deveria ser, 

dada sua importância para o consumidor, que negócios provavelmente estão sendo 

perdidos como resultado disso. Os objetivos de curto prazo devem ser, portanto, 

levantar o desempenho de qualquer fator competitivo que esteja nesta zona, pelo 

menos, até a zona de melhoramento. No médio prazo, eles precisariam ser 

melhorados além da fronteira inferior da zona adequada. 

 A ZONA “EXCESSIVA”: Se qualquer fator competitivo estiver nesta área, seu 

desempenho atingido é muito maior do que necessitaria ser garantido. Isso pode 

significar que recursos a mais estão sendo usados para atingir tal nível. Por isso, é 

sensato checar se algum recurso que está sendo usado para atingir esse 

desempenho poderia ser desviado para um fator mais necessário. A Figura 2 ilustra 

a contribuição do desempenho interno de cada critério para o desempenho externo 

da operação.  
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Figura 2 – Aspectos internos e externos dos critérios competitivos 

 
        Fonte: Slack (1993). 

 

Segundo Slack (1993), para que a empresa alcance uma vantagem competitiva, deve 

atingir cinco critérios: qualidade dos bens fornecidos pela operação; rapidez (velocidade) com 

a qual são entregues os bens; confiabilidade na entrega dos bens; flexibilidade da produção 

em mudar; e o custo de produzir os bens. É importante destacar a distinção entre os critérios 

competitivos internos e externos. Os critérios externos são vistos pelos clientes externos, 

consumidores de fora da empresa e os critérios internos são vistos pelos clientes internos de 

cada operação dentro da empresa. 

 

3 Metodologia 

 

A presente pesquisa é baseada em um estudo de caso com abordagem qualitativa e 

caráter descritivo, realizada em uma entidade de classe, com o objetivo de diagnosticar a 

percepção de qualidade dos serviços entre colaboradores, ou seja, os clientes internos, e 

mapear os fatores relevantes para possíveis melhorias de relacionamento entre as áreas, 

através da aplicação e análise da Matriz de Importância-Desempenho de Slack et al. (2002). 

A coleta de dados ocorreu utilizando técnicas de coleta de dados por meio da aplicação 

de questionários, de forma presencial, durante o mês de maio de 2016, junto a 25 

colaboradores de média liderança da instituição, que representou 50% do total de 

colaboradores diretamente alocados nos setores analisados.  

O questionário continha todos os fatores (variáveis) para diagnóstico da percepção de 

qualidade dos serviços entre colaboradores da instituição, para isto utilizou-se uma escala do 

tipo Likert variando de 1 a 9, sendo, no caso da importância: 1 para pouco importante e 9 para 

muito importante, e para o desempenho: 1 para baixo desempenho e 9 para alto desempenho.  

O questionário foi aplicado presencialmente, em reunião específica para essa finalidade, com 

possibilidade de esclarecer possíveis dúvidas, objetivando, assim, uma coleta de informações 

precisas para a realização do estudo. 

As áreas analisadas, as quais os colaboradores responderam o questionário foram: 

Comercial; Assessoria Jurídica; Administrativo Financeiro; Tecnologia da Informação; 

Marketing; Político Institucional; Fundação, que corresponde à área de capacitação, 

consultorias, recrutamento e seleção para associados; Recursos Humanos; Recepção, e Balcão 

de Atendimento. Estas áreas foram escolhidas em função de terem processos em comum e 



 

 

 III EMPRAD – São Paulo – SP – Brasil – 24, 25 e 26/04/2016 7 

atuarem de forma complementar, bem como, se caracterizar por uma entrega que reflete na 

qualidade dos serviços oferecidos aos associados. Os cinco fatores determinantes do bom 

desempenho intersetores: pontualidade na entrega, qualidade no atendimento, confiabilidade, 

flexibilidade e empatia.  

Para tabular as respostas e realizar as análises estatísticas deste estudo, foi utilizado o 

software aplicativo Microsoft Excel, versão 11 para Windows. Os resultados analisados foram 

os escores obtidos pelos funcionários na escala de 1 a 9 para os níveis de importância e 

desempenho dos 5 fatores determinantes analisados, com utilização da matriz importância-

desempenho de Slack (1993) para identificar o posicionamento de cada fator nas zonas de 

prioridade desta matriz. 

Os critérios competitivos avaliados foram adaptados às particularidades da entidade. A 

Tabela 1 apresenta os critérios selecionados, a Tabela 2 apresenta as escalas utilizadas para 

mensurar importância, e a Tabela 3 apresenta as escalas utilizadas para mensurar 

desempenho. 

 

Tabela 1 – Critérios de Importância-Desempenho 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9   

Pontualidade na Entrega                      

Qualidade no Atendimento                      

Confiabilidade                      

Flexibilidade                      

Empatia                      

          Fonte: Dados da pesquisa. 

 
  

Tabela 2 – Escalas de Importância 
 

IMPORTÂNCIA 

MELHOR 

Forte 1 Vantagem Crucial 

Médio 2 Vantagem Importante 

Fraco 3 Vantagem útil 

IGUAL 

Forte 4 Padrão Acima da Média 

Médio 5 Padrão na Média 

Fraco 6 Padrão na Média 

PIOR 

Forte 7 Apresenta Importância 

Médio 8 Raramente Apresenta Importância 

Fraco 9 Nunca Apresenta Importância 

Fonte: Adaptado de Slack (1994). 
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Tabela 3 – Escalas de Desempenho 

DESEMPENHO 

MELHOR 

Forte 1 Constantemente Melhor 

Médio 2 Claramente Melhor 

Fraco 3 Marginalmente Melhor 

IGUAL 

Forte 4 Algumas vezes igual 

Médio 5 Maioria das vezes Igual 

Fraco 6 Levemente Igual 

PIOR 

Forte 7 Marginalmente Pior 

Médio 8 Usualmente Pior 

Fraco 9 Consideravelmente  Pior 

Fonte: Adaptado de Slack (1994). 

 

O levantamento de dados permitiu obter informações que auxiliaram a fundamentar o 

estudo proposto. 

 

4 Resultados Obtidos e Análise 

 

A amostra foi composta por 25 colaboradores, 84% correspondem ao sexo feminino e 

16% masculino. Destes, 32% possuíam idade entre 20 e 30 anos, 52% entre 31 e 40 anos; e 

16% acima de 41 anos. A idade mínima dos colaboradores é 22 e a máxima de 65 anos. 

Quanto à escolaridade, 90% possui curso superior e destes 60% pós-graduação.  

A Tabela 4 e a Figura 3 apresentam os fatores relacionados à importância que 

obtiveram maiores escores na percepção dos funcionários, que são: empatia, qualidade no 

atendimento e confiabilidade. E os menores escores foram referentes aos fatores: pontualidade 

na entrega e flexibilidade. E, quanto aos fatores relacionados ao desempenho, observa-se que 

os que atingiram maiores escores foram: confiabilidade, qualidade no atendimento. Então, os 

menores escores ficaram a cargo dos fatores: pontualidade na entrega, empatia e flexibilidade. 

Na média geral, em todos os critérios avaliados, foi possível observar que a entidade 

apresenta desempenho superior ao nível de importância imposto pelos colaboradores.  

O fator pontualidade na entrega está entre os fatores que atingiram menores escores, 

quando avaliado em relação à importância, e também quando relacionado ao desempenho, ou 

seja, na percepção dos colaboradores, percebe-se que não mostrar grande importância as 

entregas internas no prazo. O reflexo está no desempenho inadequado, indicando que o nível 

de baixa importância atribuído pelos funcionários está próximo ao menor nível de 

desempenho da entidade para nesse critério. 

 

Tabela 4 – Pontuações dos critérios conforme importância e desempenho 

Critério    Importância  Desempenho  Situação 

Pontualidade na Entrega  3,58 3,96 Aprimorar 

Qualidade no Atendimento  3,83 4,31 Aprimorar 

Confiabilidade  3,79 4,40 Aprimorar 

Flexibilidade  3,60 4,17 Aprimorar 

Empatia  3,88 4,21 Aprimorar 

           Fonte: Dados da pesquisa. 
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Figura 3 – Fatores relacionados à importância que obtiveram maiores escores 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Figura 4 – Resultados dos fatores de cada área 

 

 
           

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Figura 4 apresenta os resultados por área, sendo possível observar que todas as áreas 

participantes ficaram na faixa gráfica aprimorar. A pontualidade apresentou maior 

importância na área político institucional e recepção, e menor nas áreas TI e Recepção. O 

critério qualidade de atendimento apresentou maior relevância nas áreas Financeiro, Recepção 

e Político Institucional, e menor nas áreas Jurídico, TI, Fundação e Atendimento. Em relação 

ao critério da confiabilidade, as áreas de maior destaque foram Político Institucional e 

Recepção, e as de relevância inferior foram Atendimento, Jurídico TI e Marketing. Para o 

critério da flexibilidade, as áreas RH, Político Institucional, Financeiro e Fundação 

apresentaram maior relevância, enquanto a menor ficou com as áreas TI e Comercial. O 

critério empatia apresentou maior relevância na Recepção e menor na Comercial.  

Com relação ao desempenho, as áreas de melhor desempenho foram Jurídico e 

Financeiro, e de menor TI. Em relação à qualidade, as áreas de maior relevância foram 

Jurídico e Financeiro novamente, e de menor Comercial, Marketing, Recepção e RH. Em 

relação à confiabilidade, o desempenho superior ficou com TI e Financeiro, enquanto a menor 

com Marketing, Político Institucional, RH e Recepção. Quanto à flexibilidade, o maior 

desempenho foi Financeiro, e o menor Político Institucional, RH e Recepção. Já o critério da 

empatia, no que diz respeito a desempenho, houve maior relevância para Financeiro e menor 

para Comercial, Marketing, Político Institucional e RH.  

 

5 Considerações finais  

 

O objetivo proposto neste artigo, de aplicar e analisar a Matriz Importância e 

Desempenho de Slack et al. (2002) entre departamentos de uma entidade de classe, foi 

atendido, assim como os objetivos secundários, que foram mapear os fatores relevantes para 

possíveis melhorias de relacionamento entre as áreas, e identificar que todas as áreas 

pesquisadas apresentaram resultado no ponto de aprimoramento, o que indica uma relação de 

divergência entre a importância dos critérios avaliados, pontualidade, qualidade, 

confiabilidade, flexibilidade e empatia em relação ao desempenho. 

Embora o resultado da entidade tenha se mostrado melhor que a importância atribuída, 

o que estabelece uma garantia de nível de serviço externo, é possível inferir que há 

necessidade de ampliar o nível de integração entre as áreas e reforçar o envolvimento da 

equipe, de forma que se aproxime do nível adequado de atuação e minimize a diferença entre 

importância e desempenho. 

O presente trabalho contribuiu para desmistificar padrões de percepção intersetorial à 

medida que evidencia atuação atípica em relação aos critérios apresentados e o desempenho 

mensurado. E, como não foi considerada, nesta pesquisa, a avaliação de clientes externos, esta 

é uma possibilidade de ampliação da pesquisa, bem como oportunidade de contribuir com 

outras abordagens para elevar o nível de serviço intersetorial da entidade.  
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