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RESUMO

A presente dissertação tem como tema o estudo da qualidade dos serviços prestados por
uma Instituição de Ensino Superior Federal (IES) sob o ponto de vista dos vestibulandos
e universitários. Objetiva-se fazer uma pesquisa acerca da percepção da qualidade dos
serviços prestados em diferentes segmentos da Universidade Federal de Viçosa Campus Florestal, sob a ótica dos vestibulandos e alunos universitários, utilizando como
ferramenta para análise o modelo SERVQUAL adaptado ao cenário educacional. Os
determinantes da qualidade dos serviços prestados pela IES são caracterizados pelos
componentes tangibilidade, confiabilidade, segurança, presteza e empatia. Os
indicadores são mensurados por meio de um instrumento de coleta de dados, a fim de
retratar o nível de qualidade aceitável, desejável e percebido pela população da amostra,
na qual é composta por 307 estudantes, sendo 156 alunos universitários e 151
vestibulandos da UFV – Campus Florestal. O método utilizado avalia os resultados
referentes aos níveis de qualidade percebidos pelos vestibulandos e alunos
universitários em diferentes segmentos da IES, identificando assim, os pontos positivos
e críticos. Por fim, é realizada uma análise apurada dos resultados obtidos na pesquisa
até culminar numa análise geral da percepção dos acadêmicos e vestibulandos acerca da
qualidade dos serviços prestados pela Universidade Federal de Viçosa – Campus
Florestal, recomendando ainda, ações pertinentes às prioridades identificadas, visando
entender as reais necessidades, desejos, anseios e expectativas de seus estudantes.

Palavras-chave: Qualidade dos serviços educacionais, Ensino superior, Modelo
Servqual.

ABSTRACT

This dissertation has as its theme the study of quality of services provided by a Federal
Higher Education Institution (HEI) from the point of view of applied candidates and
undergraduate students. The objective was to investigate the perception of quality of
services in different sectors of the Federal University of Viçosa - Forest Campus, from
the perspective of applied candidates and undergraduate students. The tool of analysis
was the SERVQUAL model adapted to the higher education environment. The
determinants of quality of services provided by IES are characterized by the following
components: Reliability, Assurance, Tangibles, Empathy, and Responsiveness. The
indicators of quality were obtained through a questionnaire designed to evaluate the
level of acceptable, desirable and perceived quality and applied to a sample, formed by
307 students, 156 undergraduates and 151 candidates to UFV - Forest campus. As the
results the research presents the level of quality perceived by applied candidates and
undergraduate students in different sectors of the University, thus providing the
identification its strength and critic points. Finally, the dissertation presents detailed
analysis of perceptions of undergraduate students and applied candidates about the
quality of services provided by the Federal University of Viçosa - Forest Campus,
recommending further actions and relevant priorities, identified in order to understand
the real needs, desires, aspirations and expectations of their students.

Key-words: Quality of educational services. Higher education evaluation. Servqual
Model.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

A presente dissertação tem como tema o estudo da qualidade dos serviços
prestados por uma instituição de ensino superior federal sob o ponto de vista dos
vestibulandos e universitários, no contexto do crescente mercado da prestação de
serviços de ensino.
Como se sabe, a educação superior no Brasil tem passado nos últimos
tempos por um período de grandes transformações, sobretudo em virtude do rápido
crescimento dos segmentos de prestação do serviço de ensino e da acirrada concorrência
no mercado. Sendo assim, é neste ambiente dinâmico que se busca traçar a identificação
e sedimentação de um novo perfil de usuário de serviço, cuja principal característica é
privilegiar, com ênfase, a qualidade do serviço.
Diante disso, tem-se que o crescimento da competição entre as instituições
de ensino superior é reflexo do amadurecimento e desenvolvimento das políticas
educacionais, sociais e econômicas. Assim, esse crescimento decorre não só do
considerável aumento da demanda pelo serviço, mas também da diversificação dos tipos
de instituições bem como das mudanças nos perfis do seu público alvo (SINAES, 2007,
p. 19).
Em meio a esse processo de crescimento pode-se dizer que as instituições de
ensino superior brasileiras estão diante do grande desafio de compatibilizar quantidade e
qualidade, ou seja: fornecer serviços de qualidade, através da promoção de atividades
inovadoras que ampliem o acesso e reduzam as desigualdades sociais que assolam nossa
sociedade (SINAES, 2007, P. 19).
Nesse ambiente globalizado e altamente competitivo, a Universidade Federal
de Viçosa – Campus Florestal se insere como o objeto de pesquisa do presente trabalho
na medida em que se apresenta como uma instituição que vem buscando conciliar os
critérios legais com o aperfeiçoamento constante do processo ensino/aprendizagem, a
fim de atender aos anseios, necessidades, e principalmente aos critérios de qualidade
considerados relevantes pelos vestibulandos e alunos universitários.
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A fim de aprofundar o estudo sobre a qualidade de serviços educacionais sob
a ótica do vestibulando e do aluno que já é usuário desta Instituição de Ensino Superior
(IES) é importante conhecer o conceito que estes alunos fazem do termo qualidade, bem
como as suas opiniões e expectativas acerca da qualidade dos serviços prestados pela
Instituição de Ensino Superior.

1.2 Questão Orientadora da Pesquisa

A pesquisa, a revisão da literatura na área, as leituras, as discussões, os
estudos, a coleta de dados, bem como sua análise, serão norteados pela seguinte
pergunta de pesquisa: Qual a percepção dos vestibulandos e alunos universitários sobre
a qualidade dos serviços prestados pela Universidade Federal de Viçosa – Campus
Florestal?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

A presente dissertação tem por objetivo geral estudar a percepção da
qualidade dos serviços prestados em diferentes segmentos da Universidade Federal de
Viçosa - Campus Florestal, sob a ótica dos vestibulandos e alunos universitários,
utilizando para tanto o modelo SERVQUAL adaptado ao cenário educacional como
ferramenta para análise.

1.3.2 Objetivos específicos

Para alcançar o objetivo geral, objetiva-se especificamente:
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a) identificar a percepção do vestibulando e do acadêmico da Universidade
Federal de Viçosa – Campus Florestal sobre a importância das instalações, do setor
administrativo, do corpo docente e da direção da organização na qualidade de uma
instituição de ensino superior;
b) adaptar e aplicar o modelo Servqual para analisar a qualidade dos serviços
prestados pela Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal;
c) analisar a percepção dos vestibulandos e acadêmicos relativa aos
componentes do Modelo Servqual aplicado à qualidade dos serviços prestados pela
Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal, compreendendo os níveis
desejados e aceitáveis.
d) analisar a qualidade da Universidade Federal de Viçosa – Campus
Florestal, comparando o nível de qualidade mínimo aceitável com o nível desejado e o
desempenho percebido pelos vestibulandos e acadêmicos.

1.4 Justificativa da Pesquisa

O setor de serviços de ensino vem se apresentando como um dos mais
importantes segmentos econômicos no Brasil e no mundo. Em meio a esse processo de
crescimento, os prestadores de serviços de ensino, incluindo os de serviços de educação
superior, vêm concentrando seus esforços em identificar e atender as expectativas e
necessidades de seus clientes (CHENG & TAM, 1997).
Diante do reconhecimento da necessidade de ofertar um serviço de ensino de
qualidade, Bandeira et al. (1999) relata que a avaliação do ensino superior pode ser
utilizada como ferramenta de reforma universitária, fortalecendo um padrão de política
educacional e contribuindo para o desenvolvimento da universidade.
Desse modo, é de fundamental importância que toda Universidade disponha
de um instrumento apropriado de avaliação da qualidade dos serviços prestados, de
forma a mensurar e identificar os pontos positivos e críticos, bem como traçar planos de
ações que atendam às reais necessidades de seus alunos.
Assim, as dimensões da escala do modelo SERVQUAL de Parasuraman,
Zeithaml e Berry (1991), adaptadas para o serviço educacional, visam atender às
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características e demandas da área educacional a fim de permitir uma adequada
mensuração e classificação de cada uma delas para o ambiente educacional.
Assim, o instrumento de avaliação escolhido para esse estudo é o modelo
SERVQUAL que busca compreender a percepção e as expectativas de qualidade dos
alunos com relação à instituição de ensino superior que freqüentam ou que venham a
freqüentar.
O modelo proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1991), adaptado ao
serviço educacional por Boulding et al. (1992), servirá de base para esta pesquisa, haja
vista que possibilita uma melhor mensuração da percepção dos vestibulandos e alunos
universitários sobre o nível de qualidade dos serviços prestados pela Universidade
Federal de Viçosa – Campus Florestal.

1.5 Relevância da Pesquisa

A presente pesquisa é relevante na medida em que busca avaliar a qualidade
da prestação de serviço de ensino superior a partir da compreensão da percepção e
perspectiva do aluno, por meio de um melhor conhecimento de suas necessidades,
desejos e demandas, como forma de auxiliar a instituição a priorizar suas ações, a fim
de que possa atingir um serviço educacional de excelência, além de estimular a retenção
de alunos e consolidar seu posicionamento no mercado.
Tendo em vista que a produção e disseminação do conhecimento com base
no desenvolvimento da ciência, da tecnologia e do próprio homem como ser social deve
ser um dos objetivos de toda instituição de ensino, não resta dúvida de que tal segmento
deve estar cada vez mais comprometido com a qualidade na prestação dos seus serviços,
buscando sempre mecanismos de avaliação e aprimoramento.
As universidades, como instituições de ensino superior, precisam estar
atentas e comprometidas com a qualidade dos serviços prestados, pois influenciam
diretamente no desenvolvimento social, cultural e econômico das regiões onde estão
inseridas.
Diante disso, tem-se que ressaltar a qualidade dos serviços educacionais, e
isto significa acreditar no potencial das pessoas nele envolvidas, especialmente quando
trabalham

em

conjunto

na

busca

da

melhoria

contínua

do

processo

de
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ensino/aprendizagem. Tal tarefa envolve o estabelecimento de novos padrões que
valorizem as pessoas e instituições e possibilitem inovações e desenvolvimento. O
empenho pela qualidade do ensino implica, sobretudo, em “trabalhar pela justiça e
respeito ao ser humano e pela sua plena realização, uma vez que o homem só se torna
homem pela educação” (MEZOMO, 1994, p. 11).
Nesse sentido, Kotler (1998, p.421) constata que o diferencial de uma
instituição no mercado de ensino reside principalmente na qualidade da prestação do seu
serviço. Ou seja, a organização prestadora de serviços “precisa diferenciar-se de seus
concorrentes”, e, para isso, uma das maneiras principais é “prestar um serviço de alta
qualidade, onde a chave para o sucesso está em atender ou exceder as expectativas de
qualidade do seu público-alvo” (KOTLER, 1998, p.421).
Mowen e Minor (2003) atentos à relação existente entre a satisfação dos
alunos, a qualidade do ensino, e o sucesso da instituição, ensinam que apesar de não ser
garantia de fidelidade, o nível de satisfação influencia diretamente os alunos em relação
aos serviços. A isso se soma o fato de que em uma instituição de ensino superior, a
retenção de alunos matriculados se torna tão importante quanto atrair novos alunos para
matrícula. Assim, a desistência ou a perda de alunos, normalmente, gera
enfraquecimento da imagem entre os candidatos potenciais, o que torna a instituição
menos competitiva.

1.6 Estrutura da Dissertação

A presente dissertação está composta de cinco capítulos, sendo o Capitulo 1
a introdução. No Capítulo 2 será apresentada uma revisão da literatura, por meio do
estudo da evolução das Instituições de Ensino no Brasil, dos conceitos de serviço, setor
de serviços na economia, qualidade, qualidade em serviços educacionais e do modelo
SERVQUAL, a fim de estabelecer um substrato teórico para uma adequada reflexão da
questão da qualidade de ensino frente aos dados encontrados.
Já no Capítulo 3, apresentar-se-á a metodologia de pesquisa desenvolvida, o
método, as técnicas e os instrumentos utilizados, bem como o objeto de estudo, a
população, a amostra e a coleta de dados.
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Feito isso, no Capítulo 4, foram desenvolvidas a interpretação e a análise dos
resultados coletados através do modelo Servqual (PARASURAMAN, BERRY &
ZEITHAML (1985, 1988, 1991), englobando algumas modificações sugeridas por
BACHMANN (2002); REITZ (2004); CEOLIM (2005) e MACOWSKI (2007).
No Capítulo 5 são apresentadas as considerações finais e recomendações
diante dos resultados da pesquisa. E finalizando a dissertação temos as referências e os
apêndices.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

O presente capítulo se propõe a fazer uma revisão literária do tema,
abordando a evolução das Instituições de Ensino no Brasil, os conceitos de serviço,
setor de serviços na economia, qualidade, qualidade em serviços educacionais, bem
como apresentando o modelo SERVQUAL, a fim de estabelecer um substrato teórico
para uma adequada análise da qualidade do ensino superior.

2.1 Instituições de Ensino Superior no Brasil

Tem-se que a história da educação superior no Brasil teve origem em 1808
após a chegada da Família Real Portuguesa, quando então D. João VI, teve como uma
de suas primeiras providências lançar bases para a edificação do Ensino Superior no
país.
Sendo assim, dentre as medidas imediatas adotadas para o desenvolvimento
do Brasil (que se tornara Reino Unido de Portugal e Algarves), D. João VI criou a
Faculdade de Medicina da Bahia em fevereiro de 1808, durante sua rápida passagem
pela região. Em novembro do mesmo ano (1808) D. João VI fundou a Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro (FAVERO, 2000).
Já no ano de 1827 foram criados os Cursos de Ciências Jurídicas em São
Paulo e em Olinda. Em 1889, a República se viu passar pelo desenvolvimento do ensino
com a criação de 14 Escolas Superiores. Anos depois, em 1909 foi criada a
Universidade de Manaus, retratando a força do ciclo da borracha e, em 1912, a
Universidade do Paraná, no contexto do ciclo do café. Posteriormente foram criadas a
Universidade do Rio de Janeiro em 1920, a de Minas Gerais em 1927, a de São Paulo
em 1937, e em 1961 a Universidade de Brasília (COLOSSI, QUEIROZ e
CONSENTINO, 2001).
Pode-se dizer que entre os anos de 1970 a 2000 houve uma certa estagnação
no processo de criação das Instituições de Ensino Superior Públicas, enquanto que as
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Instituições de Ensino Superior Privadas cresceram 230,8% nesses 30 anos. No entanto,
a oferta total de cursos teve um crescimento de 476,5%, entre 1970 e 2000 (TAB. 1).
Tabela 1 – Número de instituições e de cursos de nível superior existente no Brasil,
1970/2000
ANO

INSTITUIÇÃO

INSTITUIÇÃO

CURSOS

PUBLICA

PRIVADA

1970

184

435

2221

1975

215

645

3497

1980

200

682

4394

1985

233

626

3923

1990

222

696

4712

1995

210

684

6252

2000

176

1004

10583

Fonte: Censo da Educação Superior/MEC/Inep/Deed, 2009

Tem-se que esse aumento do número de instituições privadas e de novos
cursos durante os anos de 1970 a 2000 surgiu para atender a crescente demanda pelo
ensino superior, já que as universidades públicas, não mais possuíam estrutura para
absorver toda a demanda.
O ensino superior no Brasil, segundo o Censo da Educação Superior de
2009, possui registrado 2.314 Instituições de Ensino Superior, com 5,9 milhões de
matriculas, sendo que quase um milhão de alunos são formados a cada ano, o que vem
representar e a confirmar a tendência de grande crescimento do ensino superior no país
na ultima década (GRAF. 1).

Gráfico 1 – Evolução do número de Instituições de Educação Superior Brasil – 2000 – 2009
Fonte: Censo da Educação Superior/MEC/Inep/Deed, 2009
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O número de instituições públicas cresceu 3,8% de 2008 para 2009,
enquanto o número de instituições privadas cresceu 2,6%. Apesar de ambas
apresentarem a mesma tendência de crescimento, o Censo da Educação Superior de
2009 demonstra que as instituições privadas continuam predominantes na educação
superior, com 89,4% do número total de instituições de ensino superior (TAB. 2).
Tabela 2 – Evolução do Número de Instituições da Educação Superior por
Categoria Administrativa – Brasil 2004 – 2009
Ano

Total

Publica
Total

%

Federal

%

Estadual

%

Municipal

Privada

%

%

2004

2013

224

11,1

87

4,3

75

3,7

62

3,1

1789

88,9

2005

2165

231

10,7

97

4,5

75

3,5

59

2,7

1934

89,3

2006

2270

248

10,9

105

4,6

83

3,7

60

2,6

2022

89,1

2007

2281

249

10,9

106

4,6

82

3,6

61

2,7

2032

89,1

2008

2252

236

10,5

93

4,1

82

3,6

61

2,7

2016

89,5

2009

2314

245

10,6

94

4,1

84

3,6

67

2,9

2069

89,4

Fonte: Censo da Educação Superior/MEC/Inep/Deed, 2009

É possível constatar ainda, que dentre as modalidades de instituições
prestadoras de ensino superior as Faculdades ainda predominam na educação superior
brasileira, com participação percentual de 85% do total de IES (TAB. 3).
Tabela 3 – Evolução do Numero de Instituições da Educação Superior por
Organização Acadêmica – Brasil 2004 – 2009

Ano

Total

Universidades

%

Centros
Universitários

%

2004

2013

169

8,4

107

5,3

1703

84,6

34

1,7

2005

2165

176

8,1

114

5,3

1842

85,1

33

1,5

2006

2270

178

7,8

119

5,2

1940

85,5

33

1,5

2007

2281

183

8

120

5,3

1945

85,3

33

1,4

2008

2252

183

8,1

124

5,5

1911

84,9

34

1,5

2009

2314

186

8

127

5,5

1966

85

35

1,5

Fonte: Censo da Educação Superior/MEC/Inep/Deed, 2009

Faculdades

%

Institutos
Federais e
CEFETs

%
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Nesse contexto, pode-se perceber que o ensino superior brasileiro evoluiu
muito nos últimos tempos, sobretudo diante do crescente aumento no número de
instituições, cursos e vagas. E este crescimento é fruto das inúmeras oportunidades
mercadológicas apresentadas no âmbito da educação superior nos últimos tempos, o que
possibilitou mercado de ensino exercer um papel preponderante junto à economia do
país, tanto pela renda gerada, quanto pelo número de postos de trabalho gerados
(SIQUEIRA, 2004).

2.2 Serviço

Acerca da noção de serviço, cabe informar primeiramente que as Instituições
de Ensino Superior inserem-se no contexto de instituições prestadoras de serviços, isto
é, os serviços educacionais são reconhecidos como área do setor de serviços. O setor de
serviços por sua vez, vem crescendo vertiginosamente no Brasil e no mundo, causando
com isso, uma mudança estrutural na economia mundial.
O crescimento, a importância e a diversidade dos serviços para o mundo dos
negócios, atestam esta mudança na economia, exercendo um papel fundamental na
geração de emprego e renda e representando mais da metade do produto interno bruto
mundial (GROONROOS, 1995).
Visto isso, tem-se que conceituar “serviço” não é tarefa das mais fáceis, pois
há uma gama de definições sugeridas por vários autores no decorrer dos tempos,
conforme se pode observar na figura abaixo: (FIG.1)

AUTOR (ANO)
AMERICAN

MARKETING

ASSOCIATION, 1960

JUDD, 1964

STANTON, 1974

DEFINIÇÃO
Serviço: Atividades, benefícios ou satisfações que são
colocados à venda ou proporcionados em conexão com a
venda de bens.
Serviços colocados no mercado: uma transação no
mercado, realizada por uma organização ou por um
empreendedor, onde o objeto da transação é outro que não
a transferência de propriedade de uma mercadoria tangível.
Serviços são atividades separadamente identificáveis e
intangíveis que prevêem a satisfação de um desejo quando
colocadas no mercado a público interno e externo e/ou
usuários industriais e que não estão necessariamente
associadas à venda de um produto ou de um outro.
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BERRY, 1980

LEHTINEM, 1983

KOTLER, BLOOM, 1984

FREE, 1987

GUMMESSON, 1987
ZIMMERMAM, ENELL (apud
JURAN, 1990)

ISO-9004-2, 1991

LEI Nº 8078, DE 11.09.1990
(apud OLIVEIRA, 1991)

COBRA, 1992

OLIVEIRA JUNIOR, 1992

GRONROOS, 1993

HOROVITZ, 1993

Serviço é considerado como um ato, um desempenho ou
um esforço, onde o que caracteriza é a intangibilidade.
O serviço deve proporcionar a satisfação do cliente através
de atividades que promovam interações com uma pessoa
ou maquina.
Serviço é qualquer atividade ou benefício que uma parte
possa oferecer à outra que seja essencialmente intangível e
que não resulte em propriedade de coisa alguma. Sua
produção pode ou não estar ligada a um produto físico.
O serviço é o atendimento das expectativas do usuário
durante uma venda e na atividade pós-venda, através da
realização de uma série de funções que se equiparam ou
que superam a concorrência, de forma a prover um lucro
incremental para o fornecedor.
Serviço é algo que pode ser comprado e vendido, mas que
você não consegue deixar cair sobre o seu pé.
Serviço é o trabalho desempenhado por alguém. O trabalho
pode ser dirigido a um público interno e externo /.../, a uma
instituição /.../ ou a ambos /.../
Serviços são os resultados gerados por atividades na
interface entre o fornecedor e o usuário e pelas atividades
internas do fornecedor, para atender às necessidades dos
usuários.
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza
bancária, financeira, de crédito e secundária, salvo as
decorrentes das relações de caráter trabalhista.
O serviço ao usuário é a execução de todos os meios
possíveis de dar satisfação ao público interno e externo por
algo que ele adquiriu. Assim, a organização deve estudar e
se preparar, através de todos os meios necessários, para
aproximar permanentemente os interesses comuns às
necessidades e desejos do público interno e externo, dando
tantas facilidades quantos possíveis para o usuário adquirir
o bem ou serviço que lhe proporcione tantas satisfações
quantas possíveis.
Serviço é toda ação executada por uma pessoa em
benefício de outra. É executado no momento adequado às
necessidades do usuário e na interação direta com o
usuário. Sempre é um benefício para alguém. Permite a
identificação imediata do erro. Depende muito do
comportamento de quem executa. Não pode ser substituído
e nem estocado. Não permite trocas. É qualificado por
meio do trabalho humano, conjugado com processos de
melhoria. É avaliado pela satisfação do usuário.
Serviços são uma atividade ou serie de atividades de
natureza mais ou menos intangível que, normalmente, mas
não necessariamente, tem lugar em interações entre
clientes e operadores, fontes físicas, bens e/ou sistemas do
ofertante dos serviços, os quais são fornecidos como
soluções aos problemas do cliente.
Serviço é o conjunto das prestações que o usuário espera
além do produto ou do serviço de base, em função do
preço, da imagem e da reputação presentes. O usuário, ao
adquirir determinado bem ou serviço, espera receber um
conjunto de informações e orientações antes, durante e
depois da compra que Horovitz chama de prestações, ou
seja, as informações sobre o produto, garantia, assistência
técnica,
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Serviço é definido como uma forma de proporcionar ao
usuário tantas satisfações quantas forem possíveis pela
posse do bem ou serviço Para esses autores o usuário não
compra somente um bem ou serviço, compra uma
satisfação para as suas necessidades.
O conceito de serviço consiste em um conjunto complexo
de valores que, muitas vezes, são difíceis de analisar.
Alguns dos benefícios são físicos e outros psicológicos ou
emocionais. O usuário é quem irá determinar o grau de
satisfação atingido com o serviço adquirido.
Os serviços são experiências que o usuário vivencia
enquanto que produtos são coisas que podem ser possuídas.
Para esses autores, sendo os serviços bens intangíveis, é
difícil ou praticamente impossível avaliar um serviço antes
da compra e o usuário percebe muito mais riscos na
compra de serviços do que de produtos tendo a necessidade
de basear-se em referências de outras pessoas e/ou na
reputação da organização prestadora de serviços.

COBRA, RANGEL, 1993

NORMANN, 1993

GIANESI, CORREA, 1994

Figura 1 – Definições de Serviço ao longo do tempo
Fonte: Adaptado de Andretti (2006)

Lovelock e Wright (2006) conceituam “serviço” através de duas definições.
A primeira definição apresenta o serviço como:
[...] um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Embora o
processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é
essencialmente intangível e normalmente não resulta em propriedade de
nenhum dos fatores de produção. (LOVELOCK, WRIGHT, 2006, p.5)

Já a segunda definição insere a noção de serviço enquanto:
[...] atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios para
clientes em tempos e lugares específicos, como decorrência de uma
mudança desejada no – ou em nome do – destinatário do serviço.
(LOVELOCK, WRIGHT, 2006, p.5)

Tem-se que a natureza de um serviço apresenta características que devem
ser entendidas para a sua compreensão. Nesse sentido, Zeithaml e Bitner (2003)
destacam quatro características como os principais aspectos para demonstrar as suas
particularidades, tais como:
Intangibilidade: os serviços são intangíveis pelo fato de serem abstratos,
por se tratar de atuações e ações e não de objetos. Além disto, os serviços
não podem ser sentidos, medidos, testados, vistos, provados, ouvidos,
cheirados, patenteados, exibidos e comunicados com facilidade, e, ainda,
apresentam difícil determinação de preço
Heterogeneidade: os serviços são heterogêneos pelo fato de sempre haver
uma variação quanto aos clientes, e por cada cliente apresentar experiências
e expectativas distintas quanto ao serviço. Além de sua qualidade variar de
executor para executor.
Simultaneidade entre a Produção e o Consumo: os serviços possuem esta
característica, pois são criados e consumidos ao mesmo tempo, ou seja, a
produção e o consumo ocorrem simultaneamente e impõe contato direto
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entre fornecedor e cliente, onde os clientes interferem diretamente na
transação.
Perecibilidade: os serviços são perecíveis pelo fato de não poderem ser
preservados, estocados, revendidos ou devolvidos, os seus valores passam a
existir a partir do momento que seja contratado, mesmo que este não ocorra.
(ZEITHAML, BITNER, 2003)

O ciclo de vida dos serviços, bem como dos produtos, são sempre
influenciados por alterações ambientais (população, políticas, tecnologia e cultura) e
mudanças específicas no público-alvo (clientes, concorrentes). Essas alterações no
ambiente exigem significativas modificações nos serviços e marcam etapas do ciclo de
vida de um serviço.
Nesse sentido, Kotler, Hayes e Bloom (2002), relatam que a vida útil de um
serviço apresenta quatro estágios:

Introdução, onde o serviço é apresentado ao mercado ocorrendo um
crescimento lento de faturamento;
Crescimento, com rápida expansão da aceitação pelo mercado e aumento
significativo no faturamento;
Maturidade, marcada pela estagnação da aceitação pelo mercado e
estabilização do faturamento e;
Declínio, período onde a aceitação e o faturamento apresentam queda
acentuada. (KOTLER, HAYES,BLOOM, 2002)

Acerca da complexidade da noção de serviço, Reitz (2004, p.20), ensina que
“mesmo com a evolução dos estudos e técnicas cada vez mais apuradas, muito se tem a
estudar e aprender em relação aos serviços”.
Diante disso, pode-se perceber que a conceituação de serviços é bem ampla e
complexa, sendo essencial para o entendimento a unificação das pessoas envolvidas no
processo produtivo.

2.2.1 Setor de serviços na economia

Nos últimos anos, o Brasil tornou-se uma das principais economias do
mundo, apresentando um ciclo de crescimento duradouro, no qual o setor serviços
passou a representar quase dois terços do emprego urbano metropolitano e responder
por mais da metade do PIB, apresentando uma trajetória semelhante à evolução
econômica dos países desenvolvidos.
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Assim, segundo dados do IBGE (2010), o setor de serviços respondeu, no
ano de 2009, por 68,5% do PIB (Produto Interno Bruto) e por mais de 70% dos
empregos formais. Além disso, foi a atividade econômica que mais recebeu
investimentos estrangeiros diretos: em torno de 45% das aplicações externas no setor
produtivo.
Pode-se dizer então que no âmbito da economia mundial, a expansão das
atividades de serviços constituiu uma das mais importantes mudanças introduzidas no
cotidiano humano no século XX.
O setor de serviço vem, ao longo dos anos, alcançando um crescimento
expressivo, gerando mais empregos, renda e oportunidades. Esta crescente participação
na economia mundial faz com que as empresas prestadoras de serviços preocupem-se
cada vez mais com a qualidade do serviço prestado. Visto isso, cumpre tratar da noção
de qualidade, para então abordar a qualidade em serviços educacionais.

2.3 Qualidade

Tem-se que a palavra qualidade deriva do latim qualitate, e possui diversos
significados, dando margem a inúmeras interpretações. É um conceito subjetivo que
está relacionado diretamente às percepções de cada indivíduo. Para algumas pessoas
representa a satisfação do cliente, para outras, além da satisfação representa também a
excelência de um processo.
A fim de estabelecer uma melhor compreensão sobre a definição e
conceituação de qualidade, é necessário que se faça um resgate conceitual frente às
convergências e divergências entre os autores, embora todos concordem que exista uma
dificuldade em encontrar uma definição completa ou definitiva.
Na figura abaixo (FIG. 2), pode-se observar a diversidade de conceituações
da expressão qualidade apresentada pelas principais autoridades da área.

AUTORES (ANO)
JURAN, 1992

CONCEITUAÇÃO
"Qualidade é ausência de deficiências", ou seja, quanto menos defeitos,
melhor a qualidade. (p. 9)
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"Qualidade é a correção dos problemas e de suas causas ao longo de toda a
série de fatores relacionados com marketing, projetos, engenharia, produção
FEIGENBAUM, 1994

e manutenção, que exercem influência sobre a satisfação do usuário." (p. 8)

"Qualidade é a conformidade do produto às suas especificações." As
necessidades devem ser especificadas, e a qualidade é possível quando essas
CROSBY, 1986

especificações são obedecidas sem ocorrência de defeito. (p. 31)
"Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do
cliente". Deming associa qualidade à impressão do cliente, portanto não é

DEMING, 1993

estática. A dificuldade em definir qualidade está na renovação das
necessidades futuras do usuário em características mensuráveis, de forma
que o produto possa ser projetado e modificado para dar satisfação por um
preço que o usuário possa pagar. (p. 56)

ISHIKAWA, 1993

"Qualidade é desenvolver, projetar, produzir e comercializar um produto de
qualidade que é mais econômico, mais útil e sempre satisfatório para o
consumidor." (p. 43)

Figura 2 – Conceituação de Qualidade
Fonte: Rossato, 1996

Além das definições destes autores, pode-se acrescentar o estudo realizado
por David A. Garvin (1987), no qual o autor cita cinco abordagens e resgata algumas
definições, conforme é possível observar na figura abaixo (FIG. 3):

Autores (ano)

Conceituação de Qualidade
1 – ABORDAGEM TRANSCENDENTAL

PIRSIG, 1974

“Qualidade não é uma idéia ou uma coisa concreta, mas uma terceira entidade
independente das duas... embora não se possa definir qualidade, sabe-se o que ela
é”. (p.185)

TUCHMAN, 1980

“Qualidade é atingir ou buscar o padrão mais alto em vez de se contentar com o
mau feito ou fraudulento”. (p. 38)
2 – ABORDAGEM BASEADA NO PRODUTO

ABBOTT, 1955

“Diferenças de qualidade correspondem a diferenças de quantidade de algum
ingrediente ou atributo desejado”. (p. 126-27)
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LEFFLER, 1982

“Qualidade refere-se as quantidades de atributos sem preço presente em cada
unidade do atributo com preço”.(p. 67)
3 – ABORDAGEM BASEADA NO USUÁRIO

GIILMORE, 1974

“Qualidade é o grau com o qual um produto especifico atende as necessidades dos
consumidores específicos”.(p. 16)

JURAN, 1974

“Qualidade é adequação ao uso”. (p. 2)
4 – ABORDAGEM BASEADA NA PRODUÇÃO

GILMORE, 1974

“Qualidade é o grau em que um produto específico está de acordo com um projeto
ou especificação”. (p. 16)

CROSBY, 1979

“Qualidade é a conformidade do produto às suas especificações”. (p. 15)
5 –ABORDAGEM BASEADA NO VALOR

BROH, 1982

“Qualidade é o grau de excelência a um preço aceitável e o controle da
variabilidade a um custo aceitável”. (p. 3)

FEIGENBAUM, 1961

“Qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente. Essas condições
são o uso e o preço de venda”. (p. 1)

Figura 3 - Conceituação de qualidade pelas abordagens de Garvin (1987)
Fonte: Adaptado de Garvin ,1987.

Garvin (1987), em seu estudo, encoraja as organizações a considerar a
qualidade como um elemento importante no posicionamento estratégico e apresenta as
oito dimensões da qualidade (1-desempenho, 2-características, 3-confiabilidade, 4conformidade, 5-durabilidade, 6-atendimento, 7-estética e 8-qualidade percebida) com
vistas a identificar seus elementos básicos e buscar um diferencial competitivo,
dimensões estas foram altamente consideradas pelo meio científico, sendo citadas por
diversos autores.
Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990), entre outros autores, agregaram
valores e introduziram novos elementos às dimensões propostas por Garvin (1987), de
forma a retratar os desafios da qualidade colocados às organizações prestadoras de
serviços.
Campos (2002) ensina que um produto ou serviço de qualidade é aquele que
atende perfeitamente (projeto perfeito), de forma confiável (sem defeitos), de forma
acessível (baixo custo), de forma segura (segurança do cliente), e no tempo certo
(entrega no prazo certo, no local certo e na quantidade certa).
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Ainda quanto à noção de qualidade, Paladini (2007, p.22) explica que ela é
“decorrente de uma relação da organização com o mercado, e dentro deste contexto a
qualidade é definida como uma relação de consumo”. O autor, ainda relata que
atualmente a qualidade parece ter assumido um enfoque fixado por David A. Garvin.
Garvin, há 20 anos atrás preconizou uma visão transcendental segundo a
qual a qualidade não está apenas no processo produtivo, no método utilizado, no
produto em si ou no serviço prestado, indo além de tudo isso. De acordo com a visão
transcendente de Garvin (2002, p. 49), a “qualidade é sinônimo de excelência inata”.

2.3.1 Qualidade em serviços educacionais

Primeiramente, cabe lembrar que a noção de qualidade deve estar presente
nas mais diversas áreas.
Em relação à educação, o processo de busca da qualidade é decisivo e
fundamental para qualquer instituição, pois os órgãos reguladores exigem um rígido
controle da qualidade para que as Instituições de Ensino Superior possam ser
credenciadas ou manter-se em funcionamento.
Assim, as Instituições de Ensino Superior além de se adequarem às
exigências dos órgãos reguladores, passaram a ter a necessidade de avaliar seus próprios
serviços. Por se tratar de um sistema de autoavaliação, cabe às instituições definir a
ferramenta que melhor capta a percepção de sua comunidade acadêmica em relação aos
seus serviços.
Uma Instituição de Ensino Superior que possui um programa de qualidade
em seu processo educacional, passa a ter um feedback sobre os pontos fortes e fracos
apresentados, possibilitando oferecer ao mercado pessoas mais bem qualificadas,
preparadas e capacitadas.
A preocupação com a qualidade no processo educacional leva ainda ao
fortalecimento de uma cultura de qualidade, por meio da socialização, participação,
interação, integração e trabalho em equipe, comportamentos estes, originários de um
processo educacional de qualidade.
Na atualidade, constata-se que os consumidores de serviços educacionais
têm se mostrado mais exigentes, estando sempre em busca de novos padrões de
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qualidade na educação. As inovações tecnológicas, as propostas educacionais, os
desenvolvimentos de novos projetos educacionais, a implantação de novos cursos, entre
outros, estão na pauta do dia para estes consumidores.
Buscar a qualidade dos serviços educacionais implica em investir no
potencial das pessoas envolvidas no processo de ensino-aprendizagem, especialmente
quando essas pessoas trabalham em conjunto na busca da melhoria contínua, rumo à
inovação e progresso a partir do estabelecimento de novos paradigmas que dignifiquem
as pessoas e as organizações. Implica em trabalhar pela justiça e respeito ao ser humano
e pela sua plena realização, de vez que “o homem só se torna homem pela educação”
(Mezomo, 1994, p. 11).
Mezomo (1994), refletindo especificamente sobre o ensino superior,
enfatiza:
O ensino superior também está passando por um questionamento profundo,
de vez que os resultados obtidos são aquém do desejado e do possível. E é
preciso não fugir deste questionamento. Pelo contrário, ele deve ser
incentivado e assumido por todos aqueles que, de alguma forma e em algum
nível, são responsáveis pela efetividade do sistema educacional brasileiro. Já
não se pode deixar sem resposta perguntas como estas: Qual é a missão das
instituições de ensino?; Que valores elas adotam e promovem?; Quem são os
seus “clientes”?; Que necessidades eles têm ?; Como elas são atendidas?; O
que é ensinado, como, quando, para que e por quê ?; Que resultados são
obtidos ?; E como são reconhecidos ?, etc. (preâmbulo).

Segundo Gronroos (1995) a obtenção do sucesso de uma instituição
prestadora de serviço, é diretamente proporcional à qualidade deste serviço prestado, ou
seja, uma instituição que presta um serviço de excelência na qualidade tem uma
propensão muito maior de atender aos anseios do mercado onde está inserida.
Kotler (1998, p.421) ensina que para a organização prestadora de serviços
diferenciar-se de seus concorrentes é preciso prestar um serviço de alta qualidade, o que
é alcançado na medida em que ela atende ou excede as expectativas de qualidade do seu
público-alvo.
Assim, para que a qualidade dos serviços educacionais seja alcançada é
importante que as instituições de ensino possam entender primeiramente as
necessidades, desejos, anseios e expectativas dos alunos, bem como compreender o que
se pode melhorar em seu processo de prestação de serviços. Dessa forma, a qualidade se
tornará um consenso, um elo que unirá, de um lado, aqueles que têm algo a oferecer ao
mercado de bens e serviços e, de outro, aqueles que vão ao mercado de bens e serviços
satisfazer suas necessidades desejos e expectativas.
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2.4 Modelo Servqual

Como dito, toda instituição de ensino superior que preze pela qualidade em
seus serviços educacionais, deve dispor de um instrumento apropriado de avaliação da
qualidade dos seus serviços prestados, de forma a mensurar, identificar e diagnosticar os
pontos positivos e críticos, e traçar planos de ações prioritários que atendam às reais
necessidades de seus alunos.
Conforme já informado, as dimensões da escala SERVQUAL de
Parasuraman, Zeithaml, e Berry (1988), adaptadas para o serviço educacional, visam
atender às características e demandas da área, permitindo uma adequada mensuração e
classificação de cada uma delas para o ambiente educacional.
Tem-se que a escala SERVQUAL teve origem em 1985 quando
Parasuraman, Zeithaml e Berry desenvolveram um modelo conceitual de serviços,
apresentada em 1988 como o primeiro instrumento de medida quantitativa da percepção
de qualidade de serviços.
O trabalho em conjunto desses pesquisadores culminou na publicação de um
artigo sobre qualidade de serviços, em 1985, no qual lançaram as premissas para a
construção do SERVQUAL.
Com base em entrevistas de grupos de foco, Parasuraman, Zeithaml e Berry
propuseram um modelo conceitual a partir da identificação de lacunas (ou Gaps) que
causavam problemas na prestação de serviço.
Assim, Parasuraman, Zeithaml, e Berry (1985) identificaram os seguintes
GAPS:
GAP 1 – Lacuna entre expectativas do cliente – percepção gerencial: referese às discrepâncias que podem existir entre a percepção dos gestores e as reais
expectativas dos clientes.
GAP 2 – Lacuna entre percepção gerencial – especificações da qualidade do
serviços: os gestores podem não incluir nas especificações de qualidade do serviço,
todos os elementos capazes de atender as expectativas dos clientes, não traduzindo
corretamente suas expectativas reais.
GAP 3 – Lacuna entre especificações da qualidade do serviço – prestação do
serviço:as especificações dos serviços podem estar adequadas, porém podem ocorrer
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falhas na prestação do serviço ao cliente, pois, na execução, os profissionais podem
cometer erros, influenciando a qualidade final da entrega.
GAP 4 – Lacuna entre prestação do serviço – comunicação externas ao
cliente: essa é a lacuna entre o serviço prestado e o serviço prometido, por meio da
propaganda ou de outras formas de comunicação.
GAP 5 – Lacuna entre o serviço esperado e o serviço percebido: essa lacuna
é o resultado das quatro lacunas estudadas anteriormente. Essa só ocorrerá se uma ou
mais das anteriores ocorrerem. A qualidade percebida pelo consumidor é uma função do
tamanho da lacuna entre o serviço esperado e o serviço percebido pelo consumidor.
Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), a qualidade do serviço
percebida pelo consumidor depende do GAP 5 que, por sua vez, depende da natureza
dos Gaps associados ao projeto, marketing e entrega do serviço, o que significa que a
percepção do cliente depende de todos os fatores em conjunto.
O modelo dos cinco GAPS desenvolvido pelos autores pode ser descrito na
FIG. 4:

Comunicação
boca-a-boca

Necessidades
pessoais

CONSUMIDOR

Experiência
passada

EXPECTATIVAS do cliente
Quanto ao serviço

GAP 5
PERCEPÇÃO do cliente
Quanto ao serviço

PRESTAÇÃO
do Serviço

GAP 3

GAP 1

Tradução das percepções da
Gerencia em especificações do serviço

GAP 2

PROVEDOR

Figura 4 – Modelo dos “5 Gaps”
Fonte: Adaptado de Gronroos , 2001, p.101.

Percepção gerencial das
expectativas dos consumidores

GAP 4

Comunicação externa
Com o consumidor
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Este modelo conhecido como “Cinco GAPS” ou “Cinco HIATOS” é
destinado à análise das fontes dos problemas da qualidade com o objetivo de auxiliar as
instituições prestadoras de serviço a compreender como a qualidade pode ser
melhorada.
O próximo passo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988, p.23) no estudo
da qualidade em serviços ocorreu em 1988, com a apresentação da escala SERVQUAL.
Na ocasião, os autores discutiram a conceituação e a operacionalização do constructo
“qualidade de serviços” e descreveram os procedimentos usados na construção e no
refinamento de uma escala de múltiplos itens – no final composta por 22 sentenças e
baseada no modelo de desconfirmação das expectativas – chamada SERVQUAL.
Tal modelo é um instrumento para medir como os clientes percebem a
qualidade de um serviço, por meio de uma confrontação entre expectativas anteriores do
usuário em relação ao serviço e sua percepção quanto ao serviço recebido.
A mensuração possibilitada pelo SERVQUAL refere-se à discrepância entre
qualidade esperada e qualidade percebida. E são cinco os determinantes utilizados na
pesquisa: 1) aspectos tangíveis, 2) confiabilidade, 3) responsividade, 4) segurança e 5)
empatia.
Inicialmente, o SERVQUAL abrangia 10 potenciais dimensões de avaliação
identificadas por intermédio de um estudo exploratório: confiabilidade, sensibilidade,
competência, acesso, cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, compreensão,
tangíveis.
Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) num primeiro momento,
foram gerados 97 itens para a escala (aproximadamente 10 por dimensão). Cada item foi
dividido em duas assertivas, uma para medir as expectativas sobre a qualidade do
serviço e outra para avaliar a percepção efetiva de qualidade. Além disso, uma escala de
concordância do tipo Likert com sete pontos acompanhava as assertivas.
À elaboração da escala, seguiram-se dois processos de purificação da
mesma, por meio dos quais os autores buscaram refinar os itens para chegar a um
instrumento mais robusto. A intenção era apurar as propriedades psicrométricas,
tornando-as mais fidedignas.
Obteve-se então o modelo original, publicado em 1988, com os 22 itens que
abrangiam cinco dimensões, como mostra a FIG. 5:
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DIMENSÕES
Confiabilidade

DESCRIÇÃO
Habilidade em cumprir adequadamente o serviço prometido.
Disposição, interesse e prontidão dos prestadores de serviços em

Presteza

ajudar os clientes.
Conhecimento do serviço demonstrado pelos prestadores de

Segurança

serviço e sua habilidade em inspirar confiança.
Empatia

Atenção, cuidado e tratamento individualizado aos clientes.

Tangibilidade

Aparência nas instalações físicas, dos equipamentos, do ambiente
e da equipe de serviço.

Figura 5 – As cinco dimensões de avaliação de um serviço
Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988.

Parasuraman, Zeithaml, e Berry (1988) destacam três instantes distintos e
seqüenciais para a avaliação: primeiro em que pergunta-se ao cliente como ele imagina
a instituição ideal; segundo em que indaga-se como está o desempenho da instituição
atualmente; e terceiro em que é realizada a comparação entre a instituição ideal e a real.
Assim, pode-se perceber que o modelo SERVQUAL compara as
expectativas e experiências dos clientes com o serviço adquirido, questionando aos
clientes quais as suas expectativas para com um serviço ideal ou excelente, realizando
uma comparação com a sua experiência real com este mesmo serviço.
Tem-se que os vinte e dois itens que compõem a primeira parte do
questionário foi desenvolvida para medir o nível desejado do serviço. Numa segunda
etapa, novamente os mesmos vinte e dois itens medem a percepção real do cliente sobre
o serviço oferecido. A partir disso, a qualidade do serviço é avaliada pela relação entre a
qualidade esperada da instituição ideal e qualidade percebida em determinada
instituição.
De acordo com Lovelock e Wright (2006), existe ainda, uma zona de
tolerância compreendida entre o nível mínimo aceitável (serviço adequado) e o nível
desejado do serviço, conforme podemos observar na figura abaixo.
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boca
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Serviço
previsto
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Figura 6 - Fatores que influenciam as expectativas de serviço
Fonte: Lovelock e Wright, 2006.

Lovelock e Wright (2002) observam também, que após a consumação do
serviço, o cliente faz uma comparação entre a qualidade esperada e aquilo que
realmente recebeu, onde:
“os desempenhos de serviço que surpreendem e encantam os clientes por
ficarem acima dos seus níveis de serviço desejado serão vistos como de
qualidade superior. Se a entrega do serviço cair dentro de sua zona de
tolerância, acharão que ele é adequado. Mas se a qualidade real cai abaixo do
nível de serviço considerado aceitável pelos clientes, ocorre uma discrepância
– ou lacuna na qualidade – entre o desempenho do serviço oferecido e as
expectativas do cliente.” (LOVELOCK e WRIGHT, 2002, p. 107).

Assim, baseando-se nos resultados obtidos pela pesquisa, a instituição pode
diagnosticar e levantar ações prioritárias e corretivas junto às áreas consideradas fracas
(abaixo da área de tolerância), e potencializar as áreas consideradas fortes, de forma a
usá-las como vantagens competitivas (acima da área de tolerância).
Nesse processo de avaliação, os clientes são chamados a completar uma série
de escalas que medem suas expectativas, que varia de 1 a 10, atribuindo um
determinado grau de importância aos aspectos previamente listados, facilitando assim a
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percepção para o pesquisador do que lhes são mais importantes. Esta escala é conhecida
como Escala de Likert.
Ressalta-se Reitz (2004), que esta escala apresenta algumas vantagens como
o emprego de afirmações que não são explicitamente ligadas à atitude estudada, sendo
de fácil construção, e precisa, uma vez que possui amplitude de resposta.
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA

No presente Capítulo apresenta-se a metodologia de pesquisa desenvolvida,
o método, as técnicas e os instrumentos utilizados bem como o objeto de estudo, a
população e amostra da pesquisa e a coleta de dados.

3.1 Tipo da Pesquisa

A presente pesquisa se caracteriza como descritiva quantitativa na medida
em que opta por trabalhar com o modelo de PARASURAMAN, BERRY &
ZEITHAML (1988) na avaliação da qualidade da prestação do serviço de ensino da
Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal, a fim de captar as necessidades,
expectativas e percepções dos vestibulandos e

graduandos quanto à qualidade de

serviços por ela prestados.

3.2 Objeto de Estudo da Pesquisa

A pesquisa tem como objeto o estudo da qualidade dos serviços prestados
pela Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal. Assim, a Universidade
Federal de Viçosa – Campus Florestal é o contexto e o ao mesmo tempo o objeto de
estudo da presente pesquisa.

3.2.1 A Universidade Federal de Viçosa: Campus Florestal
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Em 26 de abril de 1939, no Governo de Benedito Valadares, foi inaugurada a
Fazenda-Escola de Florestal, que se destinava à formação de capatazes e
administradores de fazendas, além de ministrar cursos rápidos para fazendeiros.
Em 1943 foi dada outra finalidade ao estabelecimento que passou a abrigar
menores, ministrando-lhes ensino primário e profissional agrícola, subordinado ao
Departamento de Ensino Técnico da Secretaria da Agricultura.
O Decreto nº. 2740, de 26 de maio de 1948, quando governador do estado, o
Dr. Milton Soares Campos e Secretário da Agricultura o Dr. Américo René Gianetti.
transformou a Fazenda-Escola em Escola Média de Agricultura de Florestal (EMAF).
Seu primeiro diretor, foi o Professor Geraldo Francisco Correa, da Escola Superior de
Agricultura de Viçosa (ESAL).
A Escola Média de Agricultura de Florestal foi regulamentada pelo DecretoLei nº 2931, de 13 de novembro de 1948, iniciando suas atividades em abril de 1949,
com o Curso Médio de Agricultura, destinado à formação de técnicos agrícolas.
Pela Lei Nº. 1360, de 05 de setembro de 1955 foi a EMAF incorporada à
Universidade Rural do Estado de Minas Gerais (UREMG), atual Universidade Federal
de Viçosa (UFV).
A originária instituição intitulada Escola Média de Agricultura de Florestal,
passou a ser denominada, a partir de 20 de novembro de 1981, Central de Ensino e
Desenvolvimento Agrário de Florestal, através da Portaria 102/81. Recentemente por
força da Resolução Nº. 7/2006, do Conselho Universitário passou a denominar-se
“Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal”.
Atualmente, a Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal,
possui, em seu quadro funcional 229 servidores, composto por 76 docentes e 153
funcionários técnico-administrativos.
A Universidade Federal de Viçosa – Campus de Florestal ocupa uma
extensão de 1.508,00 hectares, na cidade de Florestal-MG, e conta atualmente com seis
cursos técnicos: Agronomia, Informática, Alimentos, Hospedagem, Eletrotécnica e
Eletrônica; e com dez cursos de graduação: Administração, Agronomia, Analise de
Sistemas, Biologia, Educação Física, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental,
Física, Matemática e Química. Juntos, esses cursos (técnicos e de graduação) reúnem
cerca de 1,5 mil estudantes. O Campus Florestal é um dos três campi da UFV que
também está presente nas cidades de Viçosa e Rio Paranaíba.
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3.3 População e Amostra da Pesquisa

A população da pesquisa compreende os vestibulandos - representados pelos
alunos dos cursos técnicos e médios da UFV - Campus Florestal que manifestaram
interesse em estar prestando vestibular para um dos cursos oferecidos pela instituição e
os graduandos - representados por todos os alunos matriculados nos 10 cursos
superiores oferecidos pela Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal em
2011, que são: Administração, Agronomia, Análise de Sistemas, Biologia, Educação
Física, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental, Física, Matemática e Química.
Tabela 4 – População e amostras da pesquisa
POPULAÇÃO

Nº DE ALUNOS

AMOSTRA

GRADUANDOS

670

156

VESTIBULANDOS

567

151

TOTAL GERAL

1237

307

Fonte: Autor, 2011.

A amostra foi constituída por 307 estudantes, sendo 156 estudantes dos
cursos de graduação e 151 vestibulandos da UFV – Campus Florestal, conforme se pode
observar na tabela 5.
Tabela 5 – Dimensionamento da Amostragem
Dimensionamento da amostra graduandos

Dimensionamento da amostra vestibulandos

População:

670

População:

567

Nível de confiança:

95%

Nível de confiança:

95%

Margem de erro:

7%

Margem de erro :

7%

Tamanho da amostra:

156

Tamanho da amostra:

151

Fonte: Autor, 2011.
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3.4 A Coleta de Dados

O corpus da pesquisa foi constituído através da aplicação de um
questionário, abaixo descrito, de maneira aleatória, respeitando o número mínimo do
tamanho da amostra definido para os estratos. A coleta de dados ocorreu durante o mês
de junho de 2011 e foi feita na totalidade pelo próprio pesquisador.

3.4.1 Instrumento da Coleta de Dados

Para a elaboração do questionário, primeiramente foram consultados
diversos tipos de questionários utilizados para fins similares na Internet, especialmente
o instrumento SERVQUAL e questionários de demais pesquisadores da área
(BACHMANN, 2002; REITZ, 2004; CEOLIM, 2005; MACOWSKI, 2007). Feito isso,
foi elaborado o questionário para aplicação em um estudo piloto ou validação do
mesmo. Para tanto, foi solicitado à 20 alunos dos diferentes cursos para que
respondessem ao questionário, solicitando-lhes que ajudassem a reformular questões
que não estivessem bem claras, ou que sugerissem outras, caso não tivessem sido
contempladas.
Algumas sugestões quanto à formulação das questões foram feitas e não
houve nenhuma dúvida ou questionamento quanto ao preenchimento das alternativas de
cada questão que foram estabelecidas para o questionário.
A versão final do questionário ficou composta de três (3) partes, ficando a
primeira parte dedicada à identificação do informante, contendo os seguintes itens:





Nome (opcional) e data;
Sexo;
Classe;
Setor principal responsável pela qualidade na instituição.

Na segunda parte constam as questões de 1 a 14, e na terceira, questões de
15 a 22.
Preliminarmente, as questões foram divididas em cinco partes:
I – Na primeira parte, as questões de 1 à 6 relacionadas ao atributo
tangibilidade, envolveram os seguintes tópicos:
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1.
Instalações físicas adequadas, confortáveis e agradáveis;
2.
Higiene e asseio nas dependências;
3.
Biblioteca com ambiente e acervo bibliográfico apropriado para
estudo;
4.
Cantinas internas adequadas aos usuários;
5.
Restaurante universitário adequado aos usuários;
6.
Laboratórios bem equipados e modernos.

II - Na segunda parte, as questões de 7 à 10 relacionadas ao atributo
confiabilidade envolveram os seguintes tópicos:
7.
8.
9.
10.

Curso fornecido conforme prometido.
Disciplinas do curso voltadas a melhor capacitação profissional.
Professores com didática adequada ao ensino superior.
Professores que incentivam a pesquisa e produção científica.

III – Na terceira parte, as questões de 11 à 14 relacionadas ao atributo
presteza envolveram os seguintes tópicos:
11. Horário de atendimento adequado dos setores operacionais e
administrativos.
12. Funcionários e professores qualificados e interessados em atender e
ajudar o aluno.
13. Rapidez na resposta a solicitações dos alunos.
14. Homepages atraentes e claras para suporte ao aluno

IV – Na quarta parte, as questões de 15 à 18 relacionadas ao atributo
Segurança envolveram os seguintes tópicos:
15.
16.
17.
18.

Segurança nas dependências.
Estacionamento adequado a demanda.
Professores com formação adequada à disciplina ministrada.
Formas de avaliação do aprendizado adequadas ao curso.

V – Na quinta e última parte, as questões de 19 à 22 relacionadas ao atributo
empatia envolveram os seguintes tópicos:
19. Receptividade, cordialidade, empenho e pronto atendimento dos
funcionários.
20. Receptividade e cordialidade por parte da direção.
21. Professores acessíveis para responder às solicitações dos alunos fora
dos horários de aula.
22. Professores que valorizam a participação de alunos em eventos da área
e incentivam a pesquisa.

A opinião do vestibulando e do acadêmico foi colhida, utilizando a escala de
Likert, que é uma escala indireta de automedição de atitudes. Dez possibilidades de
resposta foram oferecidas ao informante da pesquisa, variando desde a qualidade
mínima esperada (0) para o item ou setor analisado, até o máximo desejável (10).
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De acordo com PARASURAMAN, BERRY & ZEITHAML (1988), o
instrumento SERVQUAL apresenta três colunas de variação para cada item do
questionário.
Assim, 1) na primeira coluna o informante deve indicar o nível mínimo de
desempenho que considera como adequado. 2) Na segunda coluna, deve demonstrar o
nível ideal ou desejado para o tópico avaliado. 3) E na terceira coluna deve indicar sua
percepção do desempenho que a UFV – Campus Florestal oferece no momento da
pesquisa.
Portanto, os níveis assinalados nas colunas foram referidos como mínimo
aceitável (MA), o máximo desejado (MD) e nível percebido (NP), respectivamente.
Através das 22 (vinte e duas) questões utilizadas, pretendeu-se alcançar as
cinco dimensões presentes no modelo SERVQUAL, quais sejam:1) tangibilidade, 2)
confiabilidade, 3) disponibilidade, 4) segurança e 5) empatia.
A coleta de dados foi feita por meio da aplicação da versão definitiva do
questionário constante no Apêndice A. A partir das respostas dos questionários buscouse avaliar a instituição em foco, segundo a percepção e ótica dos seus vestibulandos e
acadêmicos. A análise e interpretação dos dados encontrados é parte integrante do
próximo capítulo.
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Conforme descrito no capítulo anterior, foi realizada uma pesquisa descritiva
quantitativa junto aos vestibulandos e graduandos da Universidade Federal de Viçosa –
Campus Florestal, na qual se observou a orientação de realizar a aplicação da pesquisa
em horários, dias e cursos alternados, a fim de obter uma amostra diversificada dos
vestibulandos e acadêmicos desta instituição, de forma a dar maior segurança e
credibilidade à pesquisa.
Na execução da pesquisa foram aplicados 307 questionários, objetivando a
análise da qualidade dos serviços prestados pela Universidade Federal de Viçosa –
Campus Florestal. As técnicas de análise foram feitas através de métodos estatísticos,
ou seja, o método utilizado para interpretação dos resultados foi a análise estatística.
Cumpre então apresentar a seguir os resultados obtidos na pesquisa,
conforme o perfil e identificação do setor principal para a qualidade e a percepção da
qualidade dos serviços prestados, na ótica dos vestibulandos e acadêmicos.

4.1 Perfil e Identificação do Setor Principal Para a Qualidade

4.1.1 Sexo

Verificou-se na pesquisa que a predominância entre o sexo dos
vestibulandos e acadêmicos entrevistados tem certa variação, haja vista que junto aos
vestibulandos 58% são do sexo masculino e 42% são do sexo feminino; já com relação
aos acadêmicos, há praticamente uma inversão, em que 46% são do sexo masculino e
54% são do sexo feminino (TAB. 6 e FIG. 7).

Tabela 6 - Sexo
VESTIBULANDOS

ACADÊMICOS

MASCULINO

FEMININO

MASCULINO

FEMININO

87

64

71

85

Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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Qual o seu Sexo?

Qual o seu Sexo?

VESTIBULANDOS
MASCULINO

42%
58%

46%
54%

VESTIBULANDOS
FEMININO

ACADEMICOS
MASCULINO

ACADEMICOS
FEMININO

Figura 7 – Sexo
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.1.2 Classe

Com relação à classe dos entrevistados na pesquisa, 49% são vestibulandos e
51% são acadêmicos, seguindo a mensuração da amostragem que definiu a aplicação
total de 307 questionários, sendo 151 questionários para os vestibulandos e 156
questionários para os acadêmicos (TAB. 7 e FIG. 8).

Tabela 7 - Classe
CLASSE
VESTIBULANDO

ACADÊMICO

87

64

Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Em qual classe voce se enquadra?

49%
51%

Figura 8 – Classe
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

VESTIBULANDO
ACADEMICO
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4.1.3 Fator preponderante para a qualidade, na opinião do vestibulando e do
acadêmico

Quanto ao fator preponderante para que uma instituição de ensino tenha
qualidade, tal aspecto apresentou opiniões distintas entre vestibulandos e acadêmicos.
Para os vestibulandos, as instalações físicas têm um maior peso com 32% dos votos,
seguido pelo corpo docente com 26%, do administrativo com 23% e, por último, a
direção com apenas 19%. Já na avaliação dos acadêmicos, o corpo docente com 51%
dos votos é considerado como o fator mais relevante na obtenção da qualidade, seguido
pelas instalações com 22%, direção com 15% e, por último, o administrativo com
apenas 12% (TAB. 8 e FIG. 9).
Tabela 8 – Fator Preponderante
INSTALAÇÕES

ADMINISNTRATIVO

CORPO

DIREÇÃO

DOCENTE
VESTIBULANDO

67

47

55

39

ACADÊMICO

47

25

106

32

Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Na sua opinião, a qualidade de uma
instituição de ensino superior
depende principalmente de?

Na sua opinião, a qualidade de uma
instituição de ensino superior
depende principalmente de?

INSTALAÇÕES

ADMINISTRATIVO

INSTALAÇÕES

ADMINISTRATIVO

CORPO DOCENTE

DIREÇÃO

CORPO DOCENTE

DIREÇÃO

19%

15%
32%

22%

12%

26%
23%

VESTIBULANDO

51%

ACADÊMICO

Figura 9 – Fator preponderante na opinião do vestibulando e do acadêmico
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.2 Qualidade dos Serviços Prestados na Ótica dos Vestibulandos e Acadêmicos

Os tópicos a seguir, descreverão como os entrevistados avaliaram
individualmente as vinte e duas questões abordadas no instrumento da coleta de dados.

4.2.1 Instalações físicas adequadas, confortáveis e agradáveis

No que tange às instalações físicas, pôde-se observar que para os
vestibulandos o nível percebido está dentro da área de tolerância entre o mínimo
adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, o nível percebido está abaixo do
nível mínimo adequado (FIG. 10).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Instalações físicas adequadas, confortáveis e
agradáveis?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

4,98

8,48

Nivel

6,02

Percebido

Academico

5,72

8,81

4,72

Figura 10 – Instalações Físicas
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.2 Higiene e asseio nas dependências

Para os quesitos higiene e asseio nas dependências, pôde-se observar
novamente uma divergência de opiniões entre o público entrevistado.
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Para os vestibulandos o nível percebido está dentro da área de tolerância
entre o mínimo adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, o nível
percebido está abaixo do mínimo adequado (FIG. 11).

Higiêne e asseio nas dependências?
Escala de avaliação
Modelo Servqual

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

Nivel

Percebido

5,70

8,92

6,38

Academico

6,79

9,13

5,49

Figura 11 – Higiene e asseio nas dependências
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.3 Biblioteca com ambiente e acervo bibliográfico apropriado para estudo

Com relação à biblioteca e acervo bibliográfico apropriado para estudo, a
pesquisa revelou que o nível percebido pelos vestibulandos está dentro da área de
tolerância entre o mínimo adequado e o máximo desejável, sendo que para os
acadêmicos, o nível percebido apresentado está abaixo do mínimo adequado (FIG. 12).

Biblioteca com ambiente e acervo bibliográfico
apropriado para estudo?
Escala de avaliação
Modelo Servqual

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

5,94

8,88

6,25

Academico

6,62

9,03

4,37

Figura 12 – Biblioteca com ambiente e acervo bibliografico apropriado
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Nivel

Percebido
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4.2.4 Cantinas internas adequadas aos usuários

Para o quesito cantinas internas adequadas aos usuários, tanto os
vestibulandos como os acadêmicos, demonstraram opinião no sentido de que o nível
percebido encontra-se abaixo do mínimo considerado adequado (FIG. 13).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Cantinas internas adequadas aos usuarios?
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

5,63

8,87

Nivel

4,91

Percebido

Academico

6,07

8,53

4,37

Figura 13 – Cantinas internas adequadas aos usuarios
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.5 Restaurante universitário adequado aos usuários

No quesito restaurante universitário adequado aos usuários, tanto os
vestibulandos como os acadêmicos, demonstraram que o nível percebido encontra-se
bem abaixo do mínimo considerado adequado (FIG. 14).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Restaurante universitário adequado aos usuários?
10,00
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

5,45

8,72

4,98

Academico

6,12

8,34

3,63

Figura 14 – Restaurante universitário adequadas aos usuários
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Nivel

Percebido
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4.2.6 Laboratórios bem equipados e modernos

Para o quesito laboratórios bem equipados e modernos, pôde-se observar que
para os vestibulandos o nível percebido está dentro da área de tolerância entre o mínimo
adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, o nível percebido está abaixo do
nível mínimo adequado (FIG. 15).

Laboratórios bem equipados e modernos?
Escala de avaliação
Modelo Servqual

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

Nivel

Percebido

vestibulando

5,48

8,70

5,74

Academico

6,45

8,88

5,12

Figura 15 – Laboratorios bem equipados e modernos
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.7 Curso fornecido conforme prometido

No que se refere ao quesito sobre o fornecimento do curso conforme o
prometido, o nível percebido pelos vestibulandos está dentro da área de tolerância entre
o mínimo adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, o nível percebido está
abaixo do nível mínimo adequado (FIG. 16).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Curso fornecido conforme prometido?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

6,19

8,95

7,13

Academico

7,30

9,23

6,74

Figura 16 – Curso fornecido conforme o prometido
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Nivel

Percebido
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4.2.8 Disciplinas do curso voltadas à melhor capacitação profissional

Com relação à questão das disciplinas do curso estar voltadas à melhor
capacitação profissional, o nível percebido pelos vestibulandos está dentro da área de
tolerância entre o mínimo adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, este
nível percebido está abaixo do nível mínimo adequado (FIG. 17).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Disciplinas do curso voltadas a melhor capacitação
profissional
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

Nivel

Percebido

vestibulando

6,43

8,99

7,44

Academico

7,30

9,21

6,62

Figura 17 – Disciplinas do curso voltadas a melhor capacitação profissional
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.9 - Professores com didática adequada ao ensino superior
Para o quesito professores com didática adequada ao ensino superior, o nível
percebido pelos vestibulandos está dentro da área de tolerância entre o mínimo
adequado e o máximo desejado enquanto que para os acadêmicos, este nível percebido
está abaixo do mínimo adequado (FIG. 18).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Professores com didática adequada?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

6,54

9,02

7,36

Academico

7,53

9,21

6,38

Figura 18 – Professores com didática adequada ao ensino superior
Fonte: Pesquisa do autor, 2011

Nivel

Percebido
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4.2.10 - Professores que incentivam a pesquisa e produção científica

Em relação aos professores que incentivam a pesquisa e produção cientifica,
o nível percebido pelos vestibulandos está dentro da área de tolerância entre o mínimo
adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, este nível percebido está abaixo

Escala de avaliação
Modelo Servqual

do nível mínimo adequado (FIG 19).

Professores que incentivam a pesquisa e produção
científica?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

Nivel

Percebido

vestibulando

6,19

8,96

6,70

Academico

7,05

9,03

6,04

Figura 19 – Professores que incentivam a pesquisa e produção científica
Fonte: Pesquisa do autor, 2011

4.2.11

Horário

de

atendimento

adequado

dos

setores

operacionais

e

administrativos

Para os vestibulandos, com relação ao horário de atendimento adequado dos
setores operacionais e administrativos, o nível percebido ficou acima do nível mínimo
considerado adequado, mas já na percepção dos acadêmicos, este nível ficou abaixo do

Escala de avaliação
Modelo Servqual

nível mínimo considerado adequado (FIG. 20).

Horário de atendimento adequado dos setores
operacionais e administrativos?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

Nivel

Percebido

vestibulando

5,82

8,65

6,13

Academico

6,69

8,89

5,05

Figura 20 – Horário de atendimento adequado dos setores operacionais e administrativos
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.2.12 Funcionários e professores qualificados e interessados em atender e ajudar o
aluno

Com realação ao quesito sobre funcionários e professores qualificados e
interessados em atender e ajudar o aluno, a percepção do vestibulando se diferenciou da
visão do acadêmico, ficando acima do mínimo adequado para o vestibulando e abaixo
do mínimo considerado adequado para o acadêmico (FIG. 21).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Funcionários e professores qualificados e interessados
em atender e ajudar o aluno?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

6,59

9,16

Nivel

6,89

Percebido

Academico

7,22

9,19

6,21

Figura 21 – Funcionários e professores qualificados e interessados em atender e ajudar o aluno
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.13 Rapidez na resposta às solicitações dos alunos

Neste quesito, pôde-se observar que tanto na percepção do vestibulando
quanto na visão do acadêmico, a rapidez na resposta à solicitação dos alunos está abaixo
do nível mínimo considerado adequado (FIG. 22).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Rapidez na resposta a solicitações dos alunos?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

6,33

8,87

5,95

Academico

6,95

9,06

5,59

Figura 22 – Rapidez na resposta às solicitações dos alunos
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Nivel

Percebido
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4.2.14 Homepages atraentes e claras para suporte ao aluno

Em relação ao quesito sobre homepages atraentes e claras para suporte ao
aluno, o nível percebido pelos vestibulandos está dentro da área de tolerância entre o
mínimo adequado e o máximo desejável. Já para os acadêmicos, o nível percebido está
abaixo do mínimo considerado adequado (FIG. 23).

Homepages atraentes e claras para suporte ao aluno?
Escala de avaliação
Modelo Servqual

10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

5,71

8,52

Nivel

5,93

Percebido

Academico

6,88

8,87

6,13

Figura 23 – Homepages atraentes e claras para suporte ao aluno
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.15 Segurança nas dependências

Para o quesito acerca da segurança nas dependências, pôde-se verificar que
para os vestibulandos o nível percebido está dentro da área de tolerância entre o mínimo
adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, o nível percebido está abaixo do
mínimo considerado adequado (FIG. 24).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Segurança nas dependências?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

6,32

8,98

6,74

Academico

7,10

9,10

5,21

Figura 24 – Segurança nas dependências
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Nivel

Percebido
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4.2.16 Estacionamento adequado à demanda

Com relação ao quesito sobre estacionamento adequado à demanda, o nível
percebido pelos vestibulandos está dentro da área de tolerância entre o mínimo
adequado e o máximo desejado, enquanto que para os acadêmicos, este nível percebido
está abaixo do mínimo considerado adequado (FIG. 25).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Estacionamento adequado a demanda?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

5,66

8,58

Nivel

6,95

Percebido

Academico

6,74

8,76

6,17

Figura 25 – Estacionamento adequado à demanda
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.17 - Professores com formação adequada à disciplina ministrada

Em relação ao quesito sobre professores com formação adequada à disciplina
ministrada, o nível percebido pelos vestibulandos está dentro da área de tolerância entre
o mínimo adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, este nível percebido
está abaixo do mínimo considerado adequado (FIG. 26).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Professores com formação adequada à disciplina
ministrada?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

6,82

9,20

7,70

Academico

7,53

9,18

6,94

Figura 26 – Professores com formação adequada à disciplina ministrada
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Nivel

Percebido
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4.2.18 Formas de avaliação do aprendizado adequadas ao curso

No que tange às formas de avaliação do aprendizado adequadas ao curso,
pôde-se observar que para os vestibulandos o nível percebido está dentro da área de
tolerância entre o mínimo adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, o

Escala de avaliação
Modelo Servqual

nível percebido está abaixo do mínimo adequado (FIG. 27).

Formas de avaliação do aprendizado adequadas ao
curso?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

Nivel

Percebido

vestibulando

6,28

8,73

7,26

Academico

6,93

8,93

6,46

Figura 27 – Formas de avaliação do aprendizado adequadas ao curso
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.19

Receptividade,

cordialidade,

empenho

e

pronto

atendimento

dos

funcionários

Para o quesito receptividade, cordialidade, empenho e pronto atendimento
dos funcionários, o nível percebido pelos vestibulandos está dentro da área de tolerância
entre o mínimo adequado e o máximo desejado. Já para os acadêmicos, este nível

Escala de avaliação
Modelo Servqual

percebido está abaixo do mínimo adequado (FIG. 28).

Receptividade, cordialidade, empenho e pronto
atendimento dos funcionários?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

Nivel

Percebido

vestibulando

6,15

8,89

6,58

Academico

6,94

9,03

6,29

Figura 28 – Receptividade, cordialidade, empenho e pronto atendimento dos funcionários
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.2.20 Receptividade e cordialidade por parte da direção

No que se refere ao quesito receptividade e cordialidade por parte da direção,
tanto os vestibulandos como os acadêmicos, demonstraram que o nível percebido
encontra-se bem abaixo do mínimo considerado adequado (FIG. 29).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Receptividade e cordialidade por parte da direção?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

Nivel

Percebido

vestibulando

6,11

8,68

5,87

Academico

6,78

8,72

5,71

Figura 29 – Receptividade e cordialidade por parte da direção
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.2.21 Professores acessíveis para responder às solicitações dos alunos fora dos
horários de aula

Em relação ao quesito sobre professores acessíveis para responder às
solicitações dos alunos fora dos horários de aula, o nível percebido pelos vestibulandos
está dentro da área de tolerância entre o mínimo adequado e o máximo desejado,
enquanto que para os acadêmicos, este nível percebido está abaixo do mínimo

Escala de avaliação
Modelo Servqual

considerado adequado (FIG. 30).

Professores acessíveis para responder às solicitações dos
alunos fora dos horários de aula?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

Nivel

Percebido

vestibulando

6,39

9,09

6,72

Academico

6,92

8,97

6,05

Figura 30 – Professores acessíveis para responder às solicitações dos alunos fora dos horários
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.2.22 Professores que valorizam a participação de alunos em eventos da área e
incentivam a pesquisa

Para o quesito sobre professores que valorizam a participação de alunos em
eventos da área e incentivam a pesquisa, o nível percebido pelos vestibulandos está
dentro da área de tolerância entre o mínimo adequado e o máximo desejado. Já para os
acadêmicos, tal nível percebido está abaixo do mínimo considerado adequado (FIG.
31).

Escala de avaliação
Modelo Servqual

Professores que valorizam a participação de alunos em
eventos da área e incentivam a pesquisa?
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Mínimo Adequado

Máximo Desejavel

vestibulando

6,16

8,94

Nivel

6,99

Percebido

Academico

6,84

8,86

6,27

Figura 31 – Professores que valorizam a participação de alunos em eventos e incentivam a pesquisa
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3 Percepção da Qualidade dos Serviços Prestados na Ótica dos Vestibulandos e
Alunos Universitários Relativa aos Componentes do Modelo SERVQUAL

Uma vez apresentado os resultados da pesquisa descritiva-quantitativa
realizada junto aos vestibulandos e graduandos da Universidade Federal de Viçosa –
Campus Florestal, cumpre fazer uma análise da percepção da qualidade dos serviços
prestados por esta instituição na óticas desses alunos e vestibulandos.
Tal análise se dará a partir dos critérios de tangibilidade, confiabilidade,
presteza, segurança e empatia, para então fazer uma análise geral daquilo considerado
dentro do mínimo adequado (MA), do máximo desejado (MD), e do nível de qualidade
percebido (NP). Por fim, se fará uma análise da percepção da qualidade total dos
serviços na ótica dos vestibulandos e acadêmicos.

58
4.3.1 Tangibilidade

Iniciando pelo critério de tangibilidade, cumpre analisar qual a percepção
dos acadêmicos e vestibulandos acerca da qualidade do componente tangível dentro do
mínimo aceitável (MA), do máximo desejável (MD), e do nível percebido (NP) na ótica
de uns e outros.

4.3.1.1 Qualidade do componente tangível – MA

Considerando a qualidade tangível, ou seja, a média dos critérios de
tangibilidade adotados pelo modelo proposto, o nível mínimo aceitável ou adequado de
qualidade (MA) considerado pelo aluno acadêmico (6,29) é maior do que o mínimo
considerado pelos vestibulandos (5,53).
Diante disso, pode-se perceber que o resultado demonstra uma visão mais
crítica dos acadêmicos em relação aos vestibulandos no que diz respeito os fatores mais
tangíveis (instalações físicas, higiene, biblioteca, cantinas, restaurante e laboratório). Tal
resultado é esperado, uma vez que os acadêmicos, possuindo mais tempo de casa e de
mercado, tem melhores condições de avaliar a adequabilidade dos fatores considerados,
sendo, pois, mais críticos nesta análise (FIG. 32).

Qualidade do componente tangível
Mínimo Aceitável
7
6
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3
2
1
0
VESTIBULANDOS MA

Q-1
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Q-2
5,7

Q-3
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Q-4
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Q-5
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Q-6
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TOTAL
5,5300

ACADÊMICOS MA

5,72

6,79

6,62

6,07

6,12

6,45

6,2950

Figura 32 – Qualidade do componente tangível – MA
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.3.1.2 Qualidade do componente tangível – MD

Considerando a qualidade tangível, ou seja, a média dos critérios de
tangibilidade adotados pelo modelo proposto, o nível de desempenho considerado ideal
ou desejável (MD) pelo aluno acadêmico (8,78) é relativamente próximo ao
desempenho considerado pelos vestibulandos (8,76).

Como se pode perceber, o

resultado demonstra uma certa semelhança com relação ao que os acadêmicos e os
vestibulandos pensam em relação ao desempenho considerado como ideal para os
fatores tangíveis (FIG. 33).

Qualidade do componente tangível
Máximo Desejável
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2
8
7,8
VESTIBULANDOS MD

Q-1
8,48

Q-2
8,92

Q-3
8,88

Q-4
8,87

Q-5
8,72

Q-6
8,7

TOTAL
8,7617

ACADÊMICOS MD

8,81

9,13

9,03

8,53

8,34

8,88

8,7867

Figura 33 – Qualidade do componente tangível – MD
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.1.3 Qualidade do componente tangível – NP

Considerando a qualidade tangível, ou seja, a média dos critérios de
tangibilidade adotados pelo modelo proposto, o nível de desempenho percebido (NP)
pelo aluno acadêmico (4,46) é menor do que o mínimo considerado pelos alunos recém
ingressos (5,71). O resultado é esperado e coerente com os indicadores anteriores na
medida em que, pelo menor conhecimento e nível de expectativas e exigências do
vestibulando, é natural que eles tenham uma percepção melhor, ou seja, menos crítica
da entidade se comparada a dos alunos acadêmicos (FIG. 34).
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Qualidade do componente tangível
Nível Percebido
7
6
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3
2
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0
VESTIBULANDOS NP

Q-1
6,02

Q-2
6,38

Q-3
6,25

Q-4
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Q-5
4,98

Q-6
5,74

TOTAL
5,7133

ACADÊMICOS NP

4,72

5,49

4,37

3,44

3,63

5,12

4,4617

Figura 34 – Qualidade do componente tangível – NP
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.2 Confiabilidade

Quanto ao critério confiabilidade, cumpre analisar também qual a percepção
dos acadêmicos e vestibulandos acerca da qualidade da confiabilidade dentro do
mínimo aceitável (MA), do máximo desejável (MD), e do nível percebido (NP).

4.3.2.1 Qualidade do componente confiabilidade – MA

Considerando a qualidade da confiabilidade, ou seja, a média dos critérios de
confiabilidade adotados pelo modelo proposto, o nível mínimo aceitável de
confiabilidade (MA) considerado pelo aluno acadêmico (7,29) é maior do que o mínimo
considerado pelos vestibulandos (6,33). Os critérios em questão avaliam aspectos como
coerência entre curso prometido e efetivo, disciplinas voltadas a melhor capacitação
profissional, didática dos professores e incentivo á pesquisa. O resultado é esperado
uma vez que os acadêmicos por vivenciarem a realidade da instituição, tem melhores
condições de avaliar a adequabilidade dos fatores considerados, sendo mais críticos
nesta análise (FIG. 35).
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Qualidade do componente confiança
Mínimo Aceitável
8
7
6
5
4
3
2
1
0
VESTIBULANDOS MA

Q-7
6,19

Q-8
6,43

Q-9
6,54

Q-10
6,19

TOTAL
6,3375

ACADÊMICOS MA

7,3

7,3

7,53

7,05

7,2950

Figura 35 – Qualidade da confiabilidade – MA
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.2.2 Qualidade do componente confiabilidade – MD

Considerando a qualidade relacionada à confiabilidade, ou seja, a média dos
critérios de confiabilidade adotados pelo modelo proposto, o nível de desempenho
considerado ideal (MD) percebido pelo aluno acadêmico (9,17) é maior do que o nível
considerado pelos vestibulandos (8,98). O resultado demonstra uma visão mais crítica
dos acadêmicos em relação aos vestibulandos no que diz respeito ao nível considerado
como ideal para os fatores de confiabilidade (FIG. 36).

Qualidade do componente confiança
Máximo Desejável
9,3
9,2
9,1
9
8,9
8,8
VESTIBULANDOS MD

Q-7
8,95

Q-8
8,99

Q-9
9,02

Q-10
8,96

TOTAL
8,9800

ACADÊMICOS MD

9,23

9,21

9,21

9,03

9,1700

Figura 36 – Qualidade da confiabilidade – MD
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.3.2.3 Qualidade do componente confiabilidade – NP

Considerando a qualidade relacionada à confiabilidade, ou seja, a média dos
critérios de confiabilidade adotados pelo modelo proposto, o nível de desempenho (NP)
percebido pelo aluno acadêmico (6,44) é menor do que o nível percebido pelos
vestibulandos (7,15). O resultado é esperado e coerente com os indicadores anteriores
na medida em que, pelo menor conhecimento de causa, pelo nível de expectativas e
pelas exigências do vestibulando, é natural que eles tenham uma percepção mais
favorável da entidade se comparada a percepção dos acadêmicos (FIG. 37).

Qualidade do componente confiança
Nível Percebido
8
7
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3
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1
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VESTIBULANDOS NP

Q-7
7,13

Q-8
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Q-9
7,36

Q-10
6,7

TOTAL
7,1575

ACADÊMICOS NP

6,74

6,62

6,38

6,04

6,4450

Figura 37 – Qualidade da confiabilidade – NP
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.3 Presteza

Acerca do critério presteza será analisada a qualidade do componente
presteza dentro do mínimo aceitável (MA), do máximo desejável (MD), e do nível
percebido (NP) na percepção dos acadêmicos e vestibulandos.

4.3.3.1 Qualidade da presteza – MA
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Considerando os fatores de qualidade relacionados à presteza, ou seja, a
média dos critérios de presteza adotada pelo modelo proposto observou o mesmo
padrão dos fatores anteriores MA, com maior média avaliada pelos alunos acadêmicos
(6,93) em comparação aos vestibulandos (6,11). Os critérios em questão avaliam
aspectos como horários de atendimento adequado, funcionários e professores
qualificados e interessados a atender os alunos, rapidez nas respostas as solicitações e
homepages atraentes e claras. O resultado é esperado uma vez que os acadêmicos por
vivenciarem a realidade da instituição têm melhores condições de avaliar a
adequabilidade dos fatores considerados, sendo, consequentemente, mais críticos nesta
análise (FIG. 38).

Qualidade do componente presteza
Mínimo Aceitavel
8
6
4
2
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VESTIBULANDOS MA

Q-11
5,82

Q-12
6,59

Q-13
6,33

Q-14
5,71

TOTAL
6,1125

ACADÊMICOS MA

6,69

7,22

6,95

6,88

6,9350

Figura 38 – Qualidade da presteza – MA
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.3.2 Qualidade da presteza – MD

Considerando os fatores de qualidade relacionados à presteza, ou seja, a
média dos critérios de presteza adotados pelo modelo proposto, observamos o mesmo
padrão dos fatores anteriores MD, onde o nível de desempenho considerado ideal (MD)
pelo aluno acadêmico (9,00) é maior do que o máximo considerado pelos vestibulandos
(8,80) (FIG. 39).
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Qualidade do componente presteza
Máximo Desejavel
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2
8
VESTIBULANDOS MD

Q-11
8,65

Q-12
9,16

Q-13
8,87

Q-14
8,52

TOTAL
8,8000

ACADÊMICOS MD

8,89

9,19

9,06

8,87

9,0025

Figura 39 – Qualidade da presteza – MD
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.3.3 Qualidade da presteza – NP

Considerando os fatores de qualidade relacionados à presteza, ou seja, a
média dos critérios de presteza adotados pelo modelo proposto, pôde-se observar o
mesmo padrão dos fatores anteriores NP, em que o nível de desempenho (NP)
percebido pelo aluno acadêmico (5,74) é menor do que o nível considerado pelos
vestibulandos (6,22) (FIG. 40).

Qualidade do componente presteza
Nível Percebido
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VESTIBULANDOS NP

Q-11
6,13
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Q-13
5,95

Q-14
5,93

TOTAL
6,2250

ACADÊMICOS NP

5,05

6,21

5,59

6,13

5,7450

Figura 40 – Qualidade da presteza – NP
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.3.4 Segurança

Quanto ao critério segurança, cumpre analisar qual a percepção dos
acadêmicos e vestibulandos acerca da qualidade do componente segurança dentro do
mínimo aceitável (MA), do máximo desejável (MD), e do nível percebido (NP).

4.3.4.1 Qualidade da segurança – MA

Considerando os fatores de qualidade relacionados à segurança, ou seja, à
média dos critérios de segurança adotados pelo modelo proposto, observou-se o mesmo
padrão dos fatores anteriores MA, com maior média avaliada pelos alunos acadêmicos
(7,07) em comparação aos vestibulandos (6,27). Os critérios em questão avaliam
aspectos como segurança nas dependências, estacionamento adequado à demanda,
professores com formação adequada e formas de avaliação do aprendizado (FIG. 41).

Qualidade do componente segurança
Mínimo Aceitavel
8
6
4
2
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VESTIBULANDOS MA
ACADÊMICOS MA

Q-15
6,32

Q-16
5,66

Q-17
6,82

Q-18
6,28

TOTAL
6,2700

7,1

6,74

7,53

6,93

7,0750

Figura 41 – Qualidade da segurança –MA
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.4.2 Qualidade da segurança – MD

Considerando os fatores de qualidade relacionados à segurança, ou seja, à
média dos critérios de segurança adotados pelo modelo proposto, pôde-se observar o
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mesmo padrão dos fatores anteriores MD, em que a avaliação média dos acadêmicos
(8,99) foi novamente superior a dos vestibulandos (8,87) (FIG. 42).

Qualidade do componente segurança
Máximo Desejavel
9,2
9
8,8
8,6
8,4
8,2
VESTIBULANDOS MD
ACADÊMICOS MD
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TOTAL
8,8725

9,1

8,76

9,18

8,93

8,9925

Figura 42 – Qualidade da segurança – MD
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.4.3 Qualidade da segurança – NP

Considerando os fatores de qualidade relacionados à segurança, ou seja, à
média dos critérios de segurança adotados pelo modelo proposto, observou-se o mesmo
padrão dos fatores anteriores NP, em que a avaliação média dos acadêmicos (6,19) foi
novamente inferior a dos vestibulandos (7,16) (FIG. 43).

Qualidade do componente segurança
Nível Percebido
8
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VESTIBULANDOS NP

Q-15
6,74

Q-16
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Q-17
7,7
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7,26

TOTAL
7,1625

ACADÊMICOS NP

5,21

6,17

6,94

6,46

6,1950

Figura 43 – Qualidade da segurança –NP
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.3.5 Empatia

Sobre o critério empatia será analisada a qualidade do componente dentro do
mínimo aceitável (MA), do máximo desejável (MD), e do nível percebido (NP) na
percepção dos acadêmicos e vestibulandos.

4.3.5.1 Qualidade da empatia – MA

Considerando os fatores de qualidade relacionados à empatia, ou seja, à
média dos critérios de empatia adotada pelo modelo proposto, observou-se o mesmo
padrão dos fatores anteriores MA, com maior média avaliada pelos alunos acadêmicos
(6,87) em relação aos vestibulandos (6,21). Os critérios em questão avaliam aspectos
como: receptividade, cordialidade, empenho e pronto atendimento dos funcionários,
receptividade e cordialidade por parte da direção, professores acessíveis para responder
às solicitações dos alunos fora dos horários de aula e professores que valorizam a
participação de alunos em eventos da área e incentivam a pesquisa (FIG. 44).

Qualidade do componente empatia
Mínimo Aceitável
7
6,8
6,6
6,4
6,2
6
5,8
5,6
VESTIBULANDOS MA

Q-19
6,15

Q-20
6,11

Q-21
6,39

Q-22
6,19

TOTAL
6,2100

ACADÊMICOS MA

6,94

6,78

6,92

6,84

6,8700

Figura 44 – Qualidade da empatia – MA
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.3.5.2 Qualidade da empatia – MD

Considerando os fatores de qualidade relacionados à empatia, ou seja, a
média dos critérios de empatia adotada pelo modelo proposto, observou-se uma
variação no padrão com relação aos fatores anteriores MD, onde a avaliação média feita
pelos alunos acadêmicos (8,89) é menor em relação aos vestibulandos (8,90) (FIG. 45).
Qualidade do componente empatia
Máximo Desejável
9,1
9
8,9
8,8
8,7
8,6
8,5
8,4
VESTIBULANDOS MD

Q-19
8,89

Q-20
8,68

Q-21
9,09

Q-22
8,94

TOTAL
8,9000

ACADÊMICOS MD

9,03

8,72

8,97

8,86

8,8950

Figura 45 – Qualidade da empatia – MD
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.5.3 Qualidade da empatia – NP

Considerando os fatores de qualidade relacionados à empatia, ou seja, a
média dos critérios de empatia adotada pelo modelo proposto, observou-se o mesmo
padrão dos fatores anteriores NP, onde a avaliação media dos acadêmicos (6,08) foi
novamente inferior a dos vestibulandos (6,54) (FIG. 46).
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Qualidade do componente empatia
Nível Percebido
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VESTIBULANDOS NP
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Q-22
6,99

TOTAL
6,5400

ACADÊMICOS NP

6,29

5,71

6,05

6,27

6,0800

Figura 46 – Qualidade da empatia – NP
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.3.6 Análise geral dos componentes pelo MA (mínimo adequado)

Em relação ao mínimo considerado adequado ou aceitável pelos alunos
acadêmicos os fatores de tangibilidade foram os que apresentaram menor nível (6,295),
seguido por: Empatia (6,87), Presteza (6,935), Segurança (7,075) e Confiabilidade
(7,296). Para os vestibulandos, houve uma variação, onde os fatores de tangibilidade
continuaram sendo os que apresentaram menor nível (5,53), seguido por: Presteza
(6,1125), Empatia (6,21), Segurança (6,27) e Confiabilidade (6,3375). Portanto, no que
diz respeito ao mínimo considerado adequado ou aceitável, o grau de exigência tanto
para os alunos acadêmicos como universitários é maior para os quesitos de
confiabilidade e segurança (FIG. 47).

Avaliação Geral dos Componentes pelo MA
Mínimo Aceitável
8,0000
6,0000
4,0000
2,0000
,0000
Vestibulando
Acadêmico

Tangibilidade
5,5300

Confiabilidade
6,3375

Presteza
6,1125

Segurança
6,2700

Empatia
6,2100

6,2950

7,2950

6,9350

7,0750

6,8700

Figura 47 – Avaliação Geral dos componentes pelo MA
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.
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4.3.7 Análise geral dos componentes pelo MD (máximo desejável)

Em relação ao nível considerado ideal ou desejável, para os alunos
acadêmicos os fatores de tangibilidade foram os que apresentaram menor nível
(8,7867), seguido por: empatia (8,895), segurança (8,9925) presteza (9,0025), e
confiabilidade (9,17).
Para os vestibulandos, houve uma variação, em que os fatores de
tangibilidade continuaram sendo os que apresentaram menor nível (8,7617), seguido
por: presteza (8,80), segurança (8,8725), empatia (8,90), e confiabilidade (8,98) (FIG.
48).

Avaliação Geral dos Comonentes pelo MD
Máximo Desejável
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9,0025
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8,8950

Figura 48 – Avaliação geral dos componentes pelo MD
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Portanto, no que diz respeito ao nível considerado ideal ou adequado, o grau
de exigência tanto para os alunos acadêmicos como universitários é maior para o
quesito de confiabilidade.

4.3.8 Análise geral dos componentes pelo NP (nível percebido)

Em relação ao nível de qualidade percebido, para alunos acadêmicos os
fatores de tangibilidade foram os que apresentaram menor nível (4,4617), seguido por:
Presteza (5,745), Empatia (6,08), Segurança (6,196) e Confiabilidade (6,445).
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Para os vestibulandos, houve uma variação, onde os fatores de tangibilidade
continuaram sendo os que apresentaram menor nível (5,7133), seguido por: Presteza
(6,225), Empatia (6,54), Confiabilidade (7,1575) e Segurança (7,1625) (FIG. 49).

Avaliação Geral dos Componentes pelo NP
Nível Percebido
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Acadêmico

Tangibilidade
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4,4617
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5,7450

6,1950

6,0800

Figura 49 – Avaliação geral dos componentes pelo NP
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

Portanto, no que diz respeito ao nível de qualidade percebido, o maior grau
de exigência para os alunos acadêmicos foi com relação ao componente confiabilidade,
e já para os universitários é maior para o componente segurança. O resultado demonstra
ainda que, tanto para os acadêmicos quanto para os vestibulandos, o componente
tangibilidade foi o que apresentou menor índice de avaliação, sendo mais críticos nesta
análise.

4.3.9 Demonstração geral dos indicadores do modelo SERVQUAL para os
componentes

Os resultados finais dos principais indicadores dos componentes da pesquisa,
estão demonstrados abaixo (Tabela 9). Onde, são descritas as médias com relação ao
Mínimo Aceitável (MA), Máximo Desejável (MD) e o Nível de Serviço Percebido (NP)
pelos vestibulandos e acadêmicos da Universidade Federal de Viçosa – Campus
Florestal. A partir das médias também foram calculadas a Medida de Superioridade do
Serviço (MS), a Medida de Adequação do Serviço (AS) e a Medida de Tolerância (MT).
A Medida de Tolerância (MT) identificada para cada componente foi obtida a
partir da diferença entre o nível de qualidade Máximo Desejável (MD) e o nível de
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qualidade de serviços Mínimo Aceitável pelo cliente (MA), ou seja, o intervalo entre o
que os vestibulandos e acadêmicos evidenciam ser o mínimo aceitável para os serviços
e o que eles realmente desejam. As dimensões destas zonas sugerem a disposição do
cliente em tolerar níveis de qualidade diferentes para uma mesma dimensão. Assim
sendo, quanto menor for a medida, menor também é a tolerância do cliente para as
variações da qualidade do serviço.
A Medida de Superioridade do Serviço (MS) é o resultado obtido da
diferença entre o Nível de qualidade Percebido (NP) e o nível Maximo Desejável (MD).
Onde os índices negativos representam a distância a ser preenchida entre a percepção da
qualidade de cada componente e o nível desejado para ele.
A diferença entre a qualidade do Nível Percebido (NP) e o Nível Mínimo
Aceitável (MA) foi denominado Nível de Adequação do Serviço (AS), onde os
resultados negativos devem ser trabalhados com mais cuidado, uma vez que
demonstram que a qualidade dos serviços estão abaixo do nível considerado mínimo
aceitável e precisam ser urgentemente melhorados.
Tabela 9 – Indicadores do modelo SERVQUAL para os componentes
COMPONENTES
TANGIVEIS
SEGURANÇA
PRESTEZA
CONFIANÇA
EMPATIA
MÉDIA GERAL

MA

VESTIBULANDO
MD NP MS AS

MT

MA

MD

5,53
6,33
6,11
6,27
6,21
6,09

8,76
8,89
8,8
8,87
8,9
8,86

3,23
2,56
2,69
2,6
2,69
2,77

6,29
7,29
6,93
7,07
6,87
6,89

8,78
9,17
9,00
8,99
8,89
8,96

5,71
7,15
6,22
7,16
6,54
6,55

-3,05
-1,74
-2,58
-1,71
-2,36
-2,31

0,18
0,82
0,11
0,89
0,33
0,46

ACADÊMICO
NP MS AS
4,46
6,44
5,74
6,19
6,08
5,78

-4,32
-2,73
-3,26
-2,8
-2,81
-3,18

-1,83
-0,85
-1,19
-0,88
-0,79
-1,11

MT
2,49
1,88
2,07
1,92
2,02
2,07

Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

As principais inferências da tabela demonstram que a qualidade dos serviços
prestados pela Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal na percepção dos
vestibulandos e acadêmicos apresentam uma disparidade de opiniões, onde para os
vestibulandos, todos os componentes apresentam um nível de qualidade percebido
acima do nível mínimo considerado aceitável. Já na percepção dos acadêmicos, todos os
componentes estão abaixo do nível mínimo considerado aceitável.
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4.4 Percepção da Qualidade Total dos Serviços Prestados pela UFV – Campus
Florestal na Ótica dos Vestibulandos e Acadêmicos.

Feita a análise pontual da avaliação dos acadêmicos e vestibulando acerca
dos serviços prestados pela UFV – Campus Florestal, segundo os critérios de
tangibilidade, confiabilidade, presteza, segurança e empatia, cumpre agora analisar a
qualidade dos serviços sob um ponto de vista global, ou seja, levando em consideração
a média de todos os fatores avaliados no modelo proposto.

4.4.1 Qualidade Total

Considerando a qualidade total, ou seja, a média de todos os fatores
avaliados no modelo proposto, pôde-se perceber que o nível mínimo aceitável de
qualidade (MA) considerado pelo aluno acadêmico (6,89) é maior do que o mínimo
considerado pelos vestibulandos (6,09). A divergência na percepção é esperada uma
vez que o grau de conhecimento do aluno acadêmico tende a ser maior do que o do
vestibulando, pois o mesmo, ainda está conhecendo a instituição enquanto que o
primeiro já conhece de perto boa parte da realidade.
Da mesma forma, o índice do nível de qualidade desejável (MD) avaliado
pelo acadêmico (8,96) é maior do que o índice do nível apresentado pelos vestibulandos
(8,86).
Já para o nível de qualidade percebido (NP), o vestibulando apresentou um
índice superior (6,55) em relação ao índice apresentado pelos acadêmicos (5,78).
O resultado da avaliação geral, que retrata a somatória de todas as médias
das variáveis da pesquisa tanto dos acadêmicos como dos vestibulandos, apresentou em
relação ao nível mínimo considerado adequado ou aceitável um índice de 6,49, um
índice de nível considerado ideal ou desejável de 8,91 e um índice de nível de qualidade
percebida de 6,17 (FIG. 50).
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Percepção Geral da Qualidade dos Serviços prestados pela
UFV - Campus Florestal
9,0000
8,0000
7,0000
6,0000
5,0000
4,0000
3,0000
2,0000
1,0000
,0000
Vestibulandos
Acadêmicos
Avaliação Geral

MA
6,0920
6,8940
6,4930

MD
8,8628
8,9693
8,9161

NP
6,5597
5,7853
6,1725

Figura 50 – Qualidade Total MA
Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

4.5 Sínteses dos resultados

Dos resultados decorrentes deste estudo, destacam-se: o crescente egresso
das estudantes do sexo feminino (54%), em relação ao sexo masculino (46%) junto aos
cursos de graduação da instituição, fato este, que se inverte quando analisamos os
cursos técnicos; quanto à classe dos entrevistados na pesquisa, 49% são vestibulandos e
51% são acadêmicos, seguindo a mensuração da amostragem que definiu a aplicação
total de 307 questionários; outro ponto importante da pesquisa e que merece destaque é
a percepção positiva do corpo docente (51%) pelos alunos de graduação como sendo o
fator preponderante para que uma instituição de ensino tenha qualidade, enquanto os
vestibulandos percebem as instalações físicas (32%) como sendo o quesito mais
importante.
Quanto ao modelo SERVQUAL adaptado ao cenário educacional utilizado
em nossa pesquisa e descrito pelos seus autores Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988),
o mesmo apresenta cinco lacunas. Nesta dissertação foi trabalhada a lacuna 5, avaliando
as percepções e expectativas dos vestibulandos e acadêmicos em relação à qualidade
dos serviços prestados pela UFV – Campus Florestal. Nesta analise, os resultados vêm
de encontro com o contextualizando por Lovelock e Wright (2006) que relatam à
existência de uma zona de tolerância entre o nível mínimo aceitável (serviço adequado)
e o nível desejado do serviço, onde identificamos junto à percepção dos vestibulandos,
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que a grande maioria dos componentes e suas questões se enquadram dentro desta zona
de tolerância, ficando abaixo desta zona de conforto e apresentando uma lacuna quanto
a qualidade dos serviços prestados, apenas os componentes: tangíveis (questões 4 e 5),
presteza (questão 13) e empatia (questão 20). Já na analise dos acadêmicos,
identificamos a existência desta lacuna na qualidade em todos os componentes:
tangíveis (questões 1, 2, 3, 4, 5 e 6), confiabilidade (questões 7, 8, 9 e 10), presteza
(questões 11, 12, 13 e 14), segurança (questões 15, 16, 17 e 18) e empatia (questões 19,
20, 21 e 22), uma vez que todos os quesitos foram avaliados abaixo da zona de
tolerância existente.
Tabela 10 – Indicadores do modelo SERVQUAL avaliação geral

Componente

Tangíveis

Confiabilidade

Presteza

MA

MD

NP

MA

MD

NP

Questões

Vest.

Vest.

Vest.

Acad.

Acad.

Acad.

Q1

4,98

8,48

6,02

5,72

8,81

4,72

Q2

5,70

8,92

6,38

6,79

9,13

5,49

Q3

5,94

8,88

6,25

6,62

9,03

4,37

Q4

5,63

8,87

4,91

6,07

8,53

4,37

Q5

5,45

8,72

4,98

6,12

8,34

3,63

Q6

5,48

8,70

5,74

6,45

8,88

5,15

Q7

6,19

8,95

7,13

7,30

9,23

6,74

Q8

6,43

8,99

7,44

7,30

9,21

6,62

Q9

6,54

9,02

7,36

7,53

9,21

6,38

Q10

6,19

8,96

6,70

7,05

9,03

6,04

Q11

5,82

8,65

6,13

6,69

8,89

5,05

Q12

6,59

9,16

6,89

7,22

9,19

6,21

Q13

6,33

8,87

5,95

6,95

9,06

5,59

Q14

5,71

8,52

5,93

6,88

8,87

6,13
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Q15

6,32

8,98

6,74

7,10

9,10

5,21

Q16

5,66

8,58

6,95

6,74

8,76

6,17

Q17

6,82

9,20

7,70

7,53

9,18

6,94

Q18

6,28

8,73

7,26

6,93

8,93

6,46

Q19

6,15

8,89

6,58

6,94

9,03

6,29

Q20

6,11

8,68

5,87

6,78

8,72

5,71

Q21

6,39

9,09

6,72

6,92

8,97

6,05

Q22

6,16

8,94

6,99

6,84

8,86

6,27

Segurança

Empatia

Fonte: Pesquisa do autor, 2011.

A pesquisa também demonstrou não haver nenhum índice de superioridade
(qualidade superior), ou seja, nenhuma avaliação superior ao considerado máximo
desejado, tanto na avaliação dos vestibulandos quanto dos acadêmicos.
Na avaliação geral, que retrata a somatória de todas as médias das variáveis
da pesquisa tanto dos acadêmicos como dos vestibulandos, identificamos em relação ao
nível mínimo considerado adequado ou aceitável um índice de 6,49, um índice de nível
considerado ideal ou desejável de 8,91 e um índice de nível de qualidade percebida de
6,17.
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5. CONCLUSÃO

Como se pôde perceber, o presente estudo se lançou numa reflexão acerca da
qualidade dos serviços prestados por uma instituição de ensino superior federal sob o
ponto de vista dos vestibulandos e universitários, especificamente no que se refere à
qualidade dos serviços prestados pela Universidade Federal de Viçosa – Campus
Florestal, por meio de pesquisa de campo realizada com base no modelo SERVQUAL
adaptado ao cenário educacional.
Tal reflexão partiu do contexto do crescente mercado da prestação de
serviços de ensino, em que se buscou traçar a identificação e sedimentação de um novo
perfil de usuário de serviço, cuja principal característica é privilegiar a qualidade do
serviço.
Primeiramente, foi feita uma abordagem literária do tema, trabalhando a
evolução das Instituições de Ensino no Brasil, as noções de serviço, setor de serviços na
economia, qualidade, qualidade em serviços educacionais, bem como apresentando o
modelo SERVQUAL, a fim de estabelecer o substrato teórico da pesquisa.
Verificou-se então que as Instituições de Ensino Superior inserem-se no
contexto de instituições prestadoras de serviços, de modo que os serviços educacionais
são reconhecidos como área do setor de serviços. O setor de serviços por sua vez, vem
crescendo vertiginosamente no Brasil e no mundo, causando com isso, uma mudança
estrutural na economia mundial.
Já se pôde então identificar o rápido crescimento dos segmentos de prestação
do serviço de ensino no Brasil e da acirrada concorrência no mercado, de modo que o
Censo da Educação Superior de 2009, possui registrado 2.314 Instituições de Ensino
Superior, com 5,9 milhões de matriculas, sendo que quase um milhão de alunos são
formados a cada ano, o que vem representar e a confirmar a tendência de grande
crescimento do ensino superior no país na ultima década.
Quanto à noção de qualidade verificou-se que ela é considerada como um
elemento importante no posicionamento estratégico na busca pelo diferencial
competitivo no mercado da prestação de serviços, inclusive no setor de serviços
educacionais. Assim, para a organização prestadora de serviços diferenciar-se de seus
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concorrentes é preciso prestar um serviço de alta qualidade, o que é alcançado na
medida em que ela atende ou excede as expectativas de qualidade do seu público-alvo.
Para tanto, é preciso antes que a instituição de ensino conte com
instrumentos de avaliação da qualidade de seus serviços, para que possa entender as
necessidades, desejos, anseios e expectativas dos alunos, bem como compreender o que
pode melhorar em seu processo de prestação de serviços, a fim de que possa atender às
expectativas não só daqueles que já são seus alunos, mas também daqueles que vão ao
mercado competitivo de bens e serviços em busca de ensino de qualidade.
Nesse viés, o modelo SERVQUAL adaptado ao cenário educacional se
apresentou como um instrumento apropriado de avaliação da qualidade dos serviços
prestados por uma instituição de ensino na medida em que permite a mensuração,
identificação e o diagnóstico dos pontos positivos e críticos, bem como a definição de
planos de ações prioritários que atendam às reais necessidades do seu público-alvo. Isso
porque as dimensões da escala SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml, e Berry (1988),
adaptadas para o serviço educacional, visam atender às características e demandas da
área, permitindo uma adequada mensuração e classificação de cada uma delas para o
ambiente educacional.
O modelo SERVQUAL é um instrumento para medir como os clientes
percebem a qualidade de um serviço, por meio de uma confrontação entre expectativas
anteriores do usuário em relação ao serviço e sua percepção quanto ao serviço recebido.
A mensuração possibilitada pelo SERVQUAL refere-se à discrepância entre qualidade
esperada e qualidade percebida. E são cinco os determinantes utilizados na pesquisa: 1)
aspectos tangíveis, 2) confiabilidade, 3) responsividade, 4) segurança e 5) empatia.
Contextualizado o tema em suas bases teóricas, avançou-se na apresentação
da metodologia de pesquisa desenvolvida, que se caracterizou como descritiva
quantitativa, teve como objeto o estudo da qualidade dos serviços prestados pela
Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal , com população de amostra
composta

por 307 estudantes, sendo 156 estudantes dos cursos de graduação

(acadêmicos ) e 151 vestibulandos da UFV, tendo sido executada através da aplicação
de um questionário, sendo que coleta de dados ocorreu durante o mês de junho de 2011
e foi feita na totalidade pelo próprio pesquisador.
Assim sendo, realizou-se uma análise apurada dos resultados da pesquisa até
culminar numa análise geral da percepção dos acadêmicos e vestibulandos acerca da
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qualidade dos serviços prestados pela Universidade Federal de Viçosa – Campus
Florestal.
Os resultados apresentaram um crescente egresso da figura feminina (54%),
em relação a masculina (46%) junto aos cursos de graduação da instituição, fato este,
que se inverte quando analisamos os cursos técnicos, já quanto a classe dos
entrevistados na pesquisa, 49% são vestibulandos e 51% são acadêmicos, outro ponto
importante da pesquisa e que merece destaque é a percepção positiva do corpo docente
(51%) pelos alunos de graduação como sendo o fator preponderante para que uma
instituição de ensino tenha qualidade, enquanto os vestibulandos percebem as
instalações físicas (32%) como sendo o quesito mais importante.
A pesquisa também apresentou a existência de diversos quesitos avaliados
abaixo da zona de tolerância existente entre o mínimo aceitável e o máximo desejável,
aonde alguns pontos chegaram a ser avaliados negativamente tanto pelos acadêmicos
quanto pelos vestibulandos.
Por fim, o estudo demonstrou não haver nenhum índice de superioridade
(qualidade superior), ou seja, nenhuma avaliação superior ao considerado máximo
desejado, tanto na avaliação dos vestibulandos quanto dos acadêmicos, onde na visão do
vestibulando a qualidade dos serviços prestados é considerada adequada, já na visão do
acadêmico existe uma lacuna quanto à qualidade dos serviços prestados pela IES em
estudo.

5.1 Considerações Finais

A avaliação geral da qualidade total, extraída da média de todos os fatores
avaliados no modelo proposto, demonstrou um índice do nível de percepção da
qualidade positivo, ficando acima de 6 (seis) pontos1. Índice este, que não retrata a
percepção da existência de um padrão de qualidade elevado, haja vista, que diversos
índices ficaram abaixo da área de tolerância existente entre o nível mínimo aceitável e o
nível ideal ou desejável, principalmente na percepção do acadêmico.

1

Ver FIG. 49, p. 68.
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A pesquisa pôde demonstrar também, que os acadêmicos são em geral mais
críticos do que os vestibulandos com relação à avaliação dos quesitos de tangibilidade,
confiabilidade, empatia, presteza e segurança, haja vista, que vivenciam in locu o dia a
dia da instituição, tendo melhores condições de avaliar a adequabilidade dos fatores
considerados. O resultado demonstra ainda que, tanto para os acadêmicos quanto para
os vestibulandos, o componente tangibilidade foi o que apresentou menor índice de
avaliação, sendo considerado o componente mais crítico nesta análise.

5.5 Recomendações a IES

Apesar de a pesquisa ter apresentado alguns índices negativos com relação a
alguns indicadores da qualidade dos serviços, a instituição não deve entender esse
resultado como um colapso na qualidade dos seus serviços prestados, mas sim, como
um sinal de alerta para reavaliar esses pontos críticos, e desenvolver projetos de
melhorias continuas, a fim de atender às expectativas futuras de seus acadêmicos e
vestibulandos, mesmo porque a instituição vive um período de expansão e
reestruturação de seu campus, onde a tendência é o aprimoramento e melhoria continua
dos padrões de qualidade.
Diante disso, recomendamos a IES atenção especial aos quesitos avaliados
negativamente e aos que se encontram abaixo da faixa de tolerância entre o nível
mínimo aceitável e o nível ideal ou desejável. Recomendamos ainda a utilização
permanente do modelo SERVQUAL elaborado para a instituição, pois consideramos ser
de fundamental importância que toda Instituição de Ensino disponha de um instrumento
apropriado de avaliação da qualidade dos serviços prestados, de forma a mensurar e
identificar ano a ano os pontos positivos e críticos, propiciando assim, a elaboração de
planos de ações que atendam às reais necessidades de seus alunos.
Não resta dúvida, pois, de que no cenário do crescente e competitivo
mercado da prestação do serviço de ensino, em que a qualidade do serviço se revela
como o grande diferencial de uma Instituição, a avaliação do ensino superior se revela
como a principal ferramenta de reforma universitária, capaz de fortalecer um padrão de
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política educacional e contribuir para o desenvolvimento não só da universidade, mas da
própria sociedade como todo.

5.3 Limitações da Pesquisa

O estudo da qualidade dos serviços prestados por uma instituição de ensino
superior federal na visão dos vestibulandos e universitários, tal como aqui apresentado,
fornece importantes dados para subsidiar a busca da excelência na qualidade dos
serviços prestados, porém devem ser ressaltadas as limitações do estudo.
Por se tratar de um estudo de caso, é importante destacar que a pesquisa foi
desenvolvida em uma IES publica federal com características próprias, não sendo
possível a generalização dos resultados, assim, as conclusões do estudo não podem ser
generalizadas, estando restritas à realidade da IES estudada.
Outra limitação concerne ao fato de que mudanças significativas no
ambiente interno e externo da IES devem levar a novas análises, a fim de verificar se as
conclusões da pesquisa permanecem válidas, pois estas estão vinculadas a um contexto
institucional como um todo.
No que diz respeito à metodologia da pesquisa, o uso do questionário, para
pesquisar a percepção dos vestibulandos e acadêmicos, representa outra restrição, pois o
uso de um instrumento padronizado e de escala de intensidade para perceber finuras e
julgamentos subjetivos dificulta o tratamento mais aprofundado dos dados. Procurou-se,
contudo, minimizar as implicações dessas restrições através da elaboração de um
instrumento de coleta de dados fidedigno e validado através de testes estatísticos
específicos.

5.4 Sugestões para futuras pesquisas

Dado que uma pesquisa não se esgota em si mesma, a presente pesquisa
proporcionou suposições adicionais para novos estudos ligados ao tema. Assim, são
feitas algumas sugestões para futuras pesquisas sobre o tema em questão, tais como:
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elaboração e aplicação de pesquisa qualitativa com as mesmas dimensões da estrutura
proposta, incluindo na população da pesquisa os professores, funcionários e gestores;
ampliação de estudos comparativos com outras instituições do mesmo segmento de
mercado, a fim de comparar a IES pesquisada e a concorrência; aplicação e comparação
do mesmo questionário nas demais unidades da IES, comparando-se os seus resultados
e por fim, a continuidade da mensuração da presente pesquisa ao longo do tempo
visando uma avaliação da evolução da percepção da qualidade pelos estudantes.
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APÊNDICE 1
Questionário aplicado na UFV – Campus Florestal

Universidade federal de viçosa
Campus florestal
Questionário aplicado aos vestibulandos e acadêmicos da Universidade Federal de
Viçosa – Campus Florestal com o intuito de avaliar a qualidade dos serviços
prestados pela Instituição.
Nome: __________________________________________ data: ______/_____/2011
Para iniciar este questionário, por gentileza, forneça os seguintes dados pessoais:
A – Qual o seu sexo?
B – Em qual classe você se enquadra?
( ) 1 – Masculino
( ) 1 – Vestibulando
( ) 2 - Feminino
( ) 2 - Acadêmico
C – Na sua opinião, a qualidade de uma instituição de ensino superior depende
principalmente de?
(
(
(
(

) 1 – Instalações
) 2 – Administrativo
) 3 – Corpo docente
) 4 – Direção

A seguir, gostaria que você apresentasse suas impressões a respeito dos serviços
prestados pela Universidade Federal de Viçosa – Campus Florestal, com relação às
suas expectativas e à percepção de desempenho dos serviços prestados,
respondendo ao questionário.
Esclarecimento sobre a forma de preenchimento:
Nível mínimo de serviço (1ª coluna): o nível mínimo de desempenho que você
considera adequado.
Nível desejado de serviço (2ª coluna): nível de desempenho que você deseja
(ideal).
Percepção de desempenho (3ª coluna): Como você percebe ser o desempenho
que a instituição oferece no momento.
Na escala, o número 0 representa o pior ou inexistente, o número dez representa o
melhor possível para o serviço em questão e a coluna N dever ser marcada quanto
o respondente não souber dar sua avaliação sobre o mesmo.
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