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RESUMO

A competitividade crescente tem feito as Instituições de Ensino Superior reconhecer
a importância de orientar esforços para conhecer e atender melhor seus clientes. A
boa qualidade de serviços pode ser um diferencial competitivo na busca de seus
objetivos no mercado. O objetivo deste estudo foi analisar comparativamente as
expectativas e percepções da qualidade de serviços entre uma instituição de ensino
superior pública e outra privada de Paranavaí por meio da escala SERVQUAL. A
pesquisa foi realizada entre os alunos da IES pública FAFIPA (Faculdade Estadual
de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí) e da IES privada, UNIPAR
(Universidade Paranaense – Unidade Universitária de Paranavaí). Na coleta das
informações nas IES, 518 alunos participaram da pesquisa respondendo a dois
questionários baseados no modelo SERVQUAL que analisam a diferença entre a
expectativa e a percepção da qualidade de serviços. A metodologia deste estudo
possui caráter descritivo de natureza quantitativa. Seu delineamento é do tipo
levantamento com a utilização de questionários estruturados. Os resultados obtidos
neste estudo evidenciaram que a maioria dos alunos possui alta expectativa sobre a
qualidade dos serviços prestados pelas duas IES analisadas, no entanto, a IES
privada demonstrou desempenho superior segundo as percepções dos alunos.
Outro diagnóstico relevante foi que ambas as instituições, em todas as questões,
obtiveram sempre a percepção menor do que a expectativa sobre a qualidade dos
serviços analisados, evidenciando a necessidade de ajustes sobre a sua qualidade
de serviços.
PALAVRAS- CHAVE: Qualidade de serviços, Expectativa, Percepção, Instituição de
Ensino Superior.
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ABSTRACT

The growing competitiveness has made the higher education institutions recognize
the importance of directing efforts to understand and serve their customers better.
The good quality of service can be a competitive advantage in the pursuit of their
goals in the marketplace. The aim of this study was to analyze the expectations and
perceptions of service quality between a public higher education institution and one
private Paranavaí by SERVQUAL. The survey was conducted among the students of
HEI Public FAFIPA (Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de
Paranavaí) and private HEI, UNIPAR (Universidade Paranaense – Unidade
Universitária de Paranavaí). In collecting information on HEI, 518 students
participated in the survey answered two questionnaires based on SERVQUAL model
to analyze the difference between expectation and perception of service quality. The
methodology of this study has a descriptive quantitative. Its design is the type survey
using structured questionnaires. The results of this study showed that most students
have high expectations about the quality of services provided by both IES analyzed,
however, the private institution has demonstrated superior performance in the
perception of students. Another diagnosis that was both relevant institutions on all
issues, the perception had always smaller than the expectation on the quality of the
services analyzed, highlighting the need for adjustments on their quality of service.
KEYWORDS: Quality of service, Expectation, Perception, Higher Education
Institution
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1 INTRODUÇÃO

Diante de uma competição crescente, as IES (Instituição de Ensino Superior) têm
reconhecido, cada vez mais, a importância de orientar esforços para conhecer e
atender melhor seus clientes. A boa qualidade de serviços pode ser um diferencial
competitivo na busca de seus objetivos no mercado. Neves (2006) afirma que, na
luta pela sobrevivência, as organizações procuram oferecer melhor qualidade em
produtos e serviços. Mas, devido à concorrência, normalmente são oferecidos os
mesmos produtos e o que gera a vantagem competitiva é a qualidade dos serviços.
Segundo Lacerda (2005), a qualidade é a filosofia de gestão que se preocupa em
alcançar o pleno atendimento das necessidades e a máxima satisfação das
expectativas dos clientes em relação à organização. A qualidade de um produto
tangível ou intangível é que vai garantir a satisfação do cliente e, por consequência,
o sucesso da empresa.
A expectativa reflete a esperança, desejos e crenças que os clientes possam ter
supridos e satisfeitos ao contratar um serviço (ZEITHAML E BITNER, 2003).
Os serviços são produtos intangíveis e a sua qualidade é constituída pelos detalhes
da relação do atendimento ao cliente. Neste raciocínio, o estudo direcionou seu foco
para a percepção da qualidade de serviços de IES. Ele tem como justificativas a
relevância do tema “qualidade de serviços” para a área administrativa e a
possibilidade de contribuir para as IES entenderem a importância da qualidade de
serviços para elas e para os seus clientes.
Percepção é o modo como os clientes enxergam ou sentem os serviços oferecidos,
como também o todo o conjunto de informação de acordo com suas vivências,
necessidades e desejos (PINHEIRO, SUKEYOSI,MEDEIROS, 2012).
Apesar de oferecerem o mesmo tipo de serviço, as IES podem diferenciar-se em
vários aspectos. Entre eles, a natureza privada ou pública é um aspecto que
distingue características físicas, sociais e educacionais. Estas distinções podem
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gerar diferenças entre as expectativas e percepções da qualidade de serviços
prestados aos alunos.
Com o intuito de aprofundar a discussão sobre a qualidade de serviços de IES, este
estudo possui a seguinte questão de pesquisa: Qual a diferença entre as
expectativas e percepções da qualidade de serviços dos alunos de IES públicas e
privadas?
O objetivo deste estudo foi analisar, comparativamente, a qualidade de serviços
entre uma instituição de ensino superior privada e outra pública por meio da escala
SERVQUAL. O trabalho foi realizado na IES privada, UNIPAR (Universidade
Paranaense – Unidade Universitária de Paranavaí) e na IES pública FAFIPA
(Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí).
Para o alcance de seu objetivo, este trabalho realizou uma pesquisa de campo,
desenvolvida por meio de pesquisas de caráter descritivo-quantitativo. Seu
delineamento foi do tipo levantamento, com a utilização de questionários com
questões objetivas aplicadas aos alunos de uma IES pública e de outra privada. A
coleta e análise dos dados das IES foi referente ao período do segundo trimestre do
ano de 2012 e a análise foi realizada em nível organizacional.
Para a coleta de informações nas IES foram utilizados dois questionários baseados
no modelo SERVQUAL adaptados do modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry
(1985). Os questionários permitem a analise das diferenças entre as expectativas e
as percepções sobre a qualidade de serviços, e, ao final, foram apresentados os
resultados e conclusões derivados das avaliações respondidas pelos alunos das
duas Instituições.

1.1 Contextualização

Na região de atuação das duas IES UNIPAR - Universidade Paranaense e FAFIPA Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí, existem outras
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IES que oferecem cursos de graduação. Elas recebem alunos que estão em um raio
de até 120 km, e, neste mesmo perímetro, atuam 8 IES de ensino presencial além
de outras várias IES situadas na cidade de Maringá-PR, que fica a 72 km de
Paranavaí. A cidade é um pólo educacional e possui um alto grau de atratividade de
interessados em cursar uma graduação devido à grande variedade de opções de
cursos e qualidade de vida que ela oferece.
Nos últimos 8 anos, sugiram 3 faculdades em um raio de 25 km de Paranavaí: a
FAPAN – Faculdade de Agronegócios de Paraíso do Norte, em 2005, a FATECIE Faculdade de Tecnologia e Ciências do Norte do Paraná, em 2007 e a IFPR Instituto Federal do Paraná, em 2009. Desta conjuntura se justifica o aumento da
disputa da IES para atrair e reter alunos no mercado de ensino superior de
Paranavaí e Região. Atualmente, Paranavaí conta com duas IES privadas (UNIPAR
e FATECIE) e duas IES públicas (FAFIPA e IFPR).
Neste cenário de grande concorrência, atrair e reter alunos são desafios para o
sucesso mercadológico das IES. Segundo Bateson e Hoffman (2001), a qualidade
de serviços pode ser uma das atividades organizacionais que proporcionam o
alcance do sucesso, principalmente quando os concorrentes oferecem serviços e
produtos idênticos. A qualidade dos serviços pode ser o único diferencial para se
destacar no mercado.

1.2 Problematização

O aumento e o desenvolvimento das instituições de ensino superior no Brasil têm
gerado um ambiente cada vez com mais competição. A captação e fidelização dos
alunos (clientes) passam pelas mesmas condições das demais organizações.
Devido ao aumento da concorrência entre as IES estão surgindo preocupações para
traçar estratégias com o objetivo de conquistar alunos. Uma delas é proporcionar
serviços com boa qualidade. As IES são essencialmente prestadoras de serviços e a
sua qualidade é necessária para o sucesso da organização.
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Verifica-se que as instituições de ensino superior estão cada vez mais preocupadas
e orientam esforços para avançarem no propósito de aumentar a sua
competitividade por meio da qualidade percebida por seus clientes, por meio da
elevação da qualidade dos atributos inerentes aos seus serviços, e, principalmente,
no que diz respeito à qualidade de seus cursos e de sua infraestrutura (FREITAS e
RODRIGUES, 2003).
O desempenho adequado, confiável e preciso dos serviços prestados são a base da
excelência do marketing. Por muitas vezes, as empresas acabam oferecendo um
serviço de forma descuidada, e cometem erros que poderiam ser evitados. Estes
erros podem afetar, negativamente, a confiança dos clientes além de afetar
negativamente a imagem da empresa em relação à sua excelência em serviços
(BERRY e PARASUMARAM, 1992).
As IES necessitam ter conhecimento sobre as sensações de satisfação de seus
alunos sobre a instituição e seus cursos, assim ela poderá agir com base em
informações. Para que estas informações tenham relevância de tempo e de
qualidade para tomadas de decisão gerenciais, é necessário um monitoramento
constante do nível de satisfação dos alunos, para que se consiga retê-los, fazendo
com que eles se sintam integrados à instituição e aos seus programas (GREY,
2004).
Por tanto, conhecer a qualidade de serviços pelo ponto de vista dos clientes é
essencial para tomada de decisões sobre as ações da gestão das organizações.
Com base nesta afirmação, este estudo possui o intuito de ampliar a discussão
sobre a qualidade de serviços em IES, e tem como questão de pesquisa: Qual a
diferença entre a relação das expectativas e percepções da qualidade de serviços
dos alunos de IES públicas e privadas?

1.3 Objetivos

A presente dissertação tem os seguintes objetivos:
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1.3.1 Objetivo Geral

Analisar comparativamente as expectativas e percepções da qualidade de serviços
entre uma instituição de ensino superior pública e outra privada de Paranavaí por
meio da escala SERVQUAL.

1.3.2 Objetivos Específicos

a) Identificar as expectativas e percepções de alunos de uma IES pública sobre a
qualidade de seus serviços.
b) Identificar as expectativas e percepções de alunos de uma IES privada sobre a
qualidade de seus serviços.
c) Comparar os gaps entre as expectativas e as percepções dos alunos de uma
IES pública e outra privada.

1.4 Justificativa

A leitura deste estudo pretende fornecer elementos capazes de despertar a atenção
para a necessidade de se conhecer a importância da qualidade dos serviços para o
bom desempenho organizacional que, por consequência, levar à satisfação dos
clientes e vice e versa.
O trabalho direcionou seu foco para o estudo da qualidade de serviços de IES, e
apresenta as seguintes justificativas:
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a) Justificativa acadêmica: Este estudo pode contribuir como mais uma fonte de
conhecimento sobre a qualidade de serviços em Instituições de Ensino Superior.
b) Justificativa social: A aplicação dos conhecimentos deste estudo pode contribuir
para a melhoria do atendimento aos clientes, tornando a relação entre as
empresas e os consumidores mais eficaz e satisfatória.
c) Justificativa empresarial: O estudo pode contribuir para a que as IES analisadas
conheçam as expectativas e as percepções dos alunos sobre os seus serviços
e, com base nestas informações as IES poderão aprimorar o seu desempenho.
d) Justificativa para o autor: O estudo contribui para o entendimento sobre a
qualidade de serviços e sua importância para o desenvolvimento organizacional.

1.5 Estrutura da dissertação

O primeiro capítulo deste trabalho apresenta o tema de estudo e a sua organização.
Nele estão definidos, a contextualização, a natureza do problema, os objetivos e a
justificativa do estudo, todos apresentados com comentários sobre o cenário
mercadológico e a sua relação com a qualidade de serviços.
No segundo capítulo estão apresentados os fundamentos teóricos sobre os serviços
e suas características, visando definir as suas peculiaridades e distinguindo-os dos
produtos; qualidade de serviços definindo os atributos que identificam as suas
características e também a teoria sobre a metodologia SERVQUAL; satisfação nos
serviços relacionando-os à qualidade dos serviços como fator gerador de satisfação
nos clientes; e evolução do ensino superior no Brasil, com enfoque no crescimento
do número de IES e alunos matriculados.
O terceiro capítulo detalha os procedimentos metodológicos da dissertação.
Inicialmente foi determinado que o tipo de pesquisa possui o caráter descritivo de
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natureza quantitativa, que seu delineamento é do tipo levantamento com a utilização
de questionários estruturados e o período de coleta e análise dos dados considerou
o período do segundo trimestre do ano de 2012. Na sequência, está apresentada a
metodologia SERVQUAL adaptada ao objetivo de pesquisa.
No quarto capítulo estão apresentados os resultados obtidos por meio da pesquisa
baseada no modelo SERVQUAL, aplicada entre os alunos das IES FAFIPA e
UNIPAR, de Paranavaí.
O quinto capítulo apresenta as conclusões, as limitações do estudo e as sugestões
para novas pesquisas.
Na

sequência

estão

apresentadas

as

referências

utilizadas

durante

o

desenvolvimento desta pesquisa e um apêndice constando os dois questionários
elaborados pelo autor desta dissertação baseados no modelo SERVQUAL e
aplicados nas IES analisadas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste capítulo, foram abordados os subtópicos: Serviços e suas características
visando a definir as suas peculiaridades e distinguindo-os dos produtos; qualidade
de serviços definindo os atributos que identificam as suas características e também
a metodologia SERVQUAL; satisfação nos serviços relacionando a qualidade dos
serviços como fator gerador de satisfação nos clientes; e evolução do ensino
superior no Brasil com enfoque no crescimento do número de IES e alunos
matriculados.

2.1 Os serviços e suas características

Os serviços tornaram-se uma fonte de riqueza. Eles têm sido os maiores
responsáveis pelo aumento da riqueza e da geração de empregos na maioria das
sociedades. A sua contribuição para o PIB (Produto Interno Bruto) de muitos países
cresce a cada ano (GRÖNROOS, 1995).

A importância dos serviços está crescendo em escala mundial. A demanda por eles
aumenta a cada dia e as empresas perceberam a necessidade de se adaptarem às
novas características do mercado. Juntamente com o consumo, vem a crescente
competição global entre os prestadores de serviço. O setor de serviços cresceu
devido à demanda dos consumidores e compradores organizacionais ter
aumentado, às novas tecnologias que tornaram os serviços mais acessíveis aos
consumidores, e ao aumento da diversidade e da complexidade de sua oferta
(CHURCHILL, 2000).
O setor de serviços já responde por 67,4% do Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro e a tendência é de que a participação cresça ainda mais nos
próximos anos... Com isso, o Brasil segue uma tendência mundial, já
consolidada nas nações desenvolvidas, mas que se acelera também nos
países emergentes (MODÉ, 2011, p. 4).

Devido à crescente demanda por serviços, as empresas foram estimuladas a
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entender o mercado para poder participar dele. Elas têm investido cada vez mais em
processos de marketing que possam gerar resultados para conquistar e manter
clientes. Junto com o aumento da demanda veio a crescente sofisticação e
exigências dos consumidores por serviços de qualidade. Atender estas expectativas
é um dos desafios das empresas prestadoras de serviços (BATESON E HOFFMAN,
2001).
Os avanços tecnológicos têm afetado as empresas em três dimensões: velocidade,
alcance e custos. A velocidade, devido à difusão das informações que estão cada
vez mais abrangentes e rápidas. O alcance, devido à possibilidade de enviar e
coletar informações pelo mundo. E custos porque a internet pode ser um
instrumento que as empresas podem utilizar para se comunicar com seus clientes
de forma eficaz a baixos custos (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002).
O avanço das novas tecnologias baseadas em informação fez surgir novos serviços
no mercado. O fax, os celulares, a internet e outros sistemas substituíram antigos
produtos e serviços e criaram uma nova forma das pessoas consumirem o que o
mercado oferece (ZEITHAML E BITNER, 2003).
Segundo Zeithaml e Bitner (2003), serviços são ações, processo e atuações. Eles
incluem todas as atividades econômicas cujo produto não é algo físico, e
normalmente é consumido no momento em que é produzido, além de proporcionar
valor agregado como conveniências, entretenimento, oportunidades, conforto ou
saúde. Para Kotler (2000), os serviços são qualquer ato desempenhado que seja
totalmente intangível e que não resulte na posse de algo material. Las Casas (2000)
define serviços como atos, ações e desempenhos e que são vivenciados e podem
estar associados à transferência de um bem. Para sustentar a sua afirmação o autor
usa o exemplo dos restaurantes que, enquanto os clientes recebem os serviços de
atendimento, eles consomem a refeição. E, para Grönroos (1995), o serviço é uma
atividade de natureza mais ou menos intangível, que, normalmente, mas não
obrigatoriamente, acontece durante a interação entre o cliente e o prestador de
serviço e/ou recurso físico e/ou sistema do fornecedor que atuam na solução dos
problemas dos clientes. Ele afirma que o serviço pode estar separado da presença
do cliente, como no exemplo do encanador que vai à casa do cliente enquanto ele
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não está e realiza o reparo, desta forma, enquanto o serviço estava sendo prestado
o cliente não estava presente.
Existem características que distinguem os bens dos serviços. Os bens são objetos,
artigos, artefatos ou materiais. Os serviços, por sua vez, são atos, ações, esforços e
desempenhos (LAS CASAS, 2000).
Segundo Cobra (1990), Zeithaml e Bitner (2003), Las Casas (2000), e Grönroos
(1995), os serviços possuem quatro características:
a) Intangibilidade: normalmente, os serviços são simplesmente desempenhados
pelo fornecedor, eles não podem ser sentidos pelos consumidores como se
fossem bens físicos. Os serviços não podem ser provados, apalpados, ouvidos
ou cheirados entes de serem comprados (COBRA, 1990). No entanto, podem
existir exceções como, por exemplo, os serviços de telefonia, música e outros
serviços que envolvem o som.
Os serviços são intangíveis, pois não podem ser tocados. Antes da venda, o que
ocorrem são apenas promessas, e é por isso que o cliente terá que ter confiança
nos vendedores. No entanto, podem ser dadas evidências da qualidade dos serviços
por meio da demonstração da parte concreta que envolve os serviços como, a boa
aparência do prédio da organização, materiais impressos de qualidade, funcionários
vestidos adequadamente e que demonstram conhecimento sobre sua atividade, etc.
(LAS CASAS, 2000).
b) Inseparabilidade: os serviços são realizados e consumidos ao mesmo tempo e
não podem ser estocados ou consumidos posteriormente (COBRA, 1990). A
prestação dos serviços e o seu consumo ocorrem ao mesmo tempo, isto
significa que os dois processos ocorrem em simultaneidade e não se separam
(LAS CASAS, 2000).
c) Variabilidade: os serviços podem variar suas características, principalmente os
que dependem de quando, onde e das pessoas que vão realizá-lo dificultando
uma padronização (COBRA, 1990). No entanto, se os serviços forem
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executados por máquinas ou sistemas informatizados, a tendência é que a
variação seja menor ou até imperceptível. Um exemplo é o dos caixas
eletrônicos que prestam serviços bancários.
Os serviços que são prestados por pessoas e podem variar porque cada indivíduo
possui

sua

própria

motivação,

disposição,

compreensão

do

trabalho

e

conhecimento. Desta forma, é comum que cada funcionário tenha um desempenho
diferente, mesmo que a organização implante processos de padronização e
qualidade. Assim, cada serviço da mesma organização pode ocorrer diferente do
outro. No entanto, o treinamento e a padronização dos recursos materiais podem
contribuir para diminuir esta variação (LAS CASAS, 2000).
d) Perecibilidade: serviços não podem ser estocados,e, por isso, são perecíveis.
Esta característica torna-se um problema em períodos de baixa demanda
(COBRA, 1990).
Os serviços não podem ser produzidos em massa e nem podem ser estocados
como produtos tangíveis para venda futura. Por isso, para suprir as demandas é
necessário planejamento para estar preparado com a quantidade e qualidade de
serviços com que a empresa pretende trabalhar ou que o mercado quer e pode
absorver (LAS CASAS, 2000). A prestação de serviços precisa ser antecedida pela
organização para a sua prestação. A sua prestação pode ser em massa, desde que
a organização esteja preparada.
Grönroos (1995) acrescenta a estas características o fato de que, no caso dos
serviços, não pode ser transferida a sua propriedade como ocorrem com os bens
que existe a condição de posse do objeto.

2.2 Qualidade de serviços

Diante da crescente competição, os dirigentes têm reconhecido a importância de
orientar seus esforços para o objetivo de conhecer e atender cada vez melhor e com
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a qualidade requerida por seus clientes (ROJO, 1998).
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) definem a qualidade de serviço como o ponto
fundamental da prestação de serviços e que o seu objetivo é atender ou superar as
expectativas dos clientes. Desta forma, a qualidade pode ser definida como a
discrepância entre as expectativas e as percepções dos usuários dos serviços,
formadas a partir dos fatores como a propaganda boca-a-boca, necessidades
pessoais, experiências anteriores e comunicação que a organização promove aos
seus clientes.
A partir do século XX, os processos de qualidade começaram a ser incorporados à
produção industrial, para impedir que produtos defeituosos chegassem às mãos dos
clientes. Aos poucos e evolutivamente, foram criadas e introduzidas técnicas de
controle estatístico de qualidade cuja abordagem foi denominada “Controle da
Qualidade”. Mas foi após a Segunda Guerra Mundial que a qualidade começou ser
aplicada nos processos de produção visando à segurança e ao alcance de zero
defeito. Decorrente desta evolução, a qualidade na área de serviços também foi
beneficiada com a preocupação em demonstrar que os serviços das empresas
possuem a qualidade solicitada pelos consumidores (LACERDA, 2005).
As primeiras definições e mensurações de qualidade surgiram no setor de bens por
meio da filosofia japonesa que considerava que possuir qualidade seria produzir com
a meta de zero defeito, e se preocupava em fazer certo da primeira vez (DUARTE,
2008).
O aumento da preocupação das empresas com a qualidade foi acentuado a partir da
década de 1980, devido aos clientes tornarem-se cada vez mais críticos e exigentes
em relação aos produtos e serviços decorrentes da expansão e competição do
mercado (DUARTE, 2008).
Zeithaml e Bitner (2003) afirmam que existem ligações claras entre a satisfação de
clientes, a fidelidade e a rentabilidade da empresa. Por isso, diversas empresas têm
dedicado mais tempo e dinheiro para compreender a satisfação do cliente para
desenvolver os seus serviços. Nos anos 90, muitas empresas adotaram a estratégia
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de “O Cliente Primeiro” direcionando o foco de seus sistemas, processos,
treinamentos e estruturas voltados para satisfazer os clientes.
O avanço dos meios de transporte, do comércio e da informação tem facilitado cada
vez mais a possibilidade dos clientes fazerem comparações e, foi a partir daí, que o
conceito de qualidade de produtos tangíveis e intangíveis começou a se firmar.
Antes destes eventos não havia produtos e serviços substitutos e de fácil acesso,
fato que dificultava as comparações entre as possibilidades (LACERDA, 2005).
As mudanças e o crescimento do mercado impõem aos vários setores
organizacionais a necessidade de dedicar maior atenção para a qualidade de seus
serviços sempre voltando seu foco para atender e superar as expectativas dos
clientes e gerar satisfação decorrente deste relacionamento.
Os pesquisadores fazem distinção entre os construtos da satisfação do cliente e da
qualidade de serviços. A satisfação é o resultado da avaliação que os clientes fazem
em relação a qualquer transação ou experiência. Ela é passageira e específica de
uma transação. Já a qualidade é conceituada como a avaliação global dos serviços
prestados ao cliente por meio de ofertas de serviços em longo prazo, e é criada a
partir do conjunto de experiências avaliadas pelo indivíduo (BATESON E HOFFMAN,
2001).
O mais importante na relação qualidade de serviços e satisfação é entender que a
qualidade é considerada um atributo valorizado no processo de escolha dos
consumidores (BATESON E HOFFMAN, 2001).
Segundo Kotler e Keller (2006), a qualidade é a totalidade dos atributos de um
serviço e satisfazem as necessidades declaradas ou implícitas dos clientes. A
empresa que satisfaz a maioria das necessidades de seus clientes durante a maior
parte do tempo é considerada uma empresa de qualidade. Para Lacerda (2005, p.
20), a “Qualidade é a filosofia de gestão que procura alcançar o pleno atendimento
das necessidades e a máxima satisfação das expectativas dos clientes/usuários em
todos os processos de uma empresa”. E Kotler, Hayes e Bloom (2002) completam
afirmando que a prestação de serviços de qualidade acontece quando os serviços
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superam as expectativas dos clientes.
É possível afirmar que o aumento dos lucros tem relação com o grau de
confiabilidade dos consumidores em relação aos serviços oferecidos e prestados
pelas empresas. Conforme Berry e Parasuraman (1992) apresentam na figura 1, a
confiabilidade dos serviços gera maior desempenho em diversas atividades
organizacionais e acarretam no aumento da eficácia de marketing e de
produtividade, e que, por consequência, geram lucros mais altos.

Figura 1: Benefícios potenciais da qualidade e confiabilidade de serviços
Fonte: (BERRY e PARASURAMAN, 1992, p.32)

A qualidade de serviços pode proporcionar sucesso em meio aos concorrentes,
principalmente quando todos oferecem serviços quase idênticos como é o caso de
bancos e universidades. Por muitas vezes, a qualidade na prestação de serviços é a
única forma de se diferenciar e tornar a empresa alvo dos clientes. Este pode ser o
diferencial entre o sucesso ou fracasso de um negócio (BATESON E HOFFMAN,
2001).
Para transmitir experiências com qualidade, é preciso que toda a organização esteja
concentrada na tarefa de atender ou ultrapassar as expectativas de seus clientes, e,
para isso, as necessidades dos clientes devem ser atendidas nos detalhes. Para que
as empresas possam transmitir esta qualidade, é preciso que elas moldem seus
sistemas e processos para dar sustentação a essa missão. Ao conseguir tudo isso, a
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organização precisa trabalhar orientada para o consumidor (BATESON E
HOFFMAN, 2001).
Zeithaml e Bitner (2003) afirmam que a qualidade dos serviços é influenciada pelos
comportamentos dos funcionários mediante a cinco dimensões. A Confiabilidade
devido aos funcionários serem os responsáveis por assegurar o funcionamento dos
sistemas da organização; Responsividade que se traduz na vontade de prestar os
serviços; Segurança que depende do grau de habilidade das pessoas; Empatia que
implica em atenção, ouvir, adaptar e ser flexível às necessidades dos clientes; e
Tangibilidade devido à aparência e o modo com que os funcionários se vestem.
Com o objetivo de compilar os vários estudos sobre as características da boa
qualidade de serviços, Grönroos (1995) elencou seis critérios de qualidade de
serviços conforme está apresentado no quadro abaixo:

Quadro 1: Os seis critérios da boa qualidade percebida do serviço.
Critérios
Profissionalismo e
Habilidades

Atitudes e
Comportamento

Facilidade de Acesso e
Flexibilidade

Confiabilidade e
Honestidade

Recuperação

Características
Os clientes compreendem que o prestador de serviços, seus
empregados, os sistemas operacionais e os recursos físicos
possuem o conhecimento e as habilidades necessárias para
solucionar seus problemas de forma profissional (critérios
relacionados aos resultados).
Os clientes sentem que os funcionários de serviços (pessoas de
contato) estão preocupados com eles e se interessam por
solucionar seus problemas de forma espontânea e amigável
(critérios relacionados ao processo).
Os clientes sentem que o prestador de serviços, sua localização,
suas horas de operação, seus empregados e os sistemas
operacionais são projetados e operam de forma a facilitar o acesso
aos serviços e estão preparados para ajustar-se às demandas e
aos desejos dos clientes de maneira flexível (critérios relacionados
ao processo).
Os clientes sabem que qualquer coisa que aconteça ou sobre a
qual se concorde será cumprida pela empresa, seus empregados e
sistemas, para manter as promessas e ter um desempenho
coerente com os melhores interesses dos clientes (critérios
relacionados a processos).
Os clientes compreendem que sempre que algo der errado ou
alguma coisa imprevisível e inesperada acontecer, o prestador de
serviços tomará de imediato e ativamente ações para mantê-los no
controle da situação e para encontrar uma nova e aceitável solução
(critérios relacionados a processos).
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Reputação e
Credibilidade

Os clientes acreditam que as operações do prestador de serviço
merecem sua confiança, valem o dinheiro pago e que representam
bom nível de desempenho e valores que podem ser compartilhados
entre os clientes e o prestador de serviços (critérios relacionados à
imagem).

Fonte: (GRÖNROOS, 1995, p. 61).

A importância dos seis critérios varia de acordo com o segmento de atuação da
empresa e até de cada situação particular vivida. No quadro acima, é possível
perceber que não foi apresentado o critério preço. Esta configuração se deve ao fato
de que poucos autores discutem-no como critério de qualidade. No entanto,
Grönroos (1995) afirma que o preço faz parte da percepção de qualidade de um
serviço, na medida em que ele impacta a expectativa do cliente a respeito da
qualidade do que está sendo adquirido, no qual um nível mais elevado de preço
pode significar melhor qualidade de serviço. Mas deve haver cuidado na decisão da
definição de um preço de um serviço, pois, se o cliente considerar que ele é maior
do que o valor do serviço, o mesmo tenderá a desistir do negócio.
Mesmo com toda a estrutura que uma organização pode planejar e construir para
oferecer qualidade aos clientes, os responsáveis pela continuidade e execução dos
serviços são os funcionários. Eles têm o papel fundamental no desenvolvimento
estratégico que conduz a empresa para oferecer um serviço eficaz e orientado para
o cliente, pois são eles que movimentam toda a estrutura disponível. Zeithaml e
Bitner (2003) continuam e afirmam que há evidências de que funcionários satisfeitos
geram clientes satisfeitos, e em alguns casos, sugerem que se os funcionários não
estiverem satisfeitos com seus trabalhos, será difícil que eles consigam proporcionar
satisfação aos clientes.
Para manter o estado de ânimo entre os funcionários é necessário que as empresas
de serviços gerenciem seu clima interno, de forma que os empregados que servem
aos clientes desenvolvam comportamentos e atitudes positivas. Caso o clima esteja
prejudicado, de pouco adianta promover treinamentos ou outros cursos isolados
sobre serviços, pois eles não levarão aos resultados esperados de qualidade
(GRÖNROOS, 1995).
A satisfação dos clientes não pode ser alcançada se os colaboradores da
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organização não estiverem motivados, pois são eles os responsáveis pela execução
dos serviços. De nada serve um ótimo plano de marketing se a equipe não estiver
motivada e engajada para a sua aplicação (LAS CASAS, 2000).
Para gerar resultados positivos para a qualidade dos serviços, além de toda
estrutura conceitual, física e financeira, é preciso que a organização possua pessoas
motivadas para realizar os serviços. Dois fatores primordiais são necessários para
contar com pessoas com estas características: possuir um bom clima e cultura
organizacional. Bateson e Hoffman (2001) afirmam que a cultura e o clima
organizacional podem sustentar ou inibir bons serviços. O interesse pelo serviço
dentro da organização define como o serviço será realizado. Os autores afirmam
que estudos apontam que um bom clima está associado fortemente a resultados
positivos para os clientes. Grönroos (1995) completa afirmando que uma cultura
fortemente voltada para a qualidade é imprescindível para uma gestão da qualidade
bem sucedida.
Bergamini e Coda (1997) relatam algumas recomendações de experts sobre
motivação que podem contribuir para a mudança e para o desenvolvimento
organizacional: fornecer aos empregados informação para o bom desenvolvimento
de seu trabalho; dar e pedir feedback constantemente; envolver os empregados nas
tomadas de decisão da empresa; criar canais de comunicação; garantir
reconhecimento aos bons trabalhos e resultados; oferecer oportunidade para que os
empregados também possam fazer aquilo que consideram importante; e, criar
formas e processos para prestar atenção e conhecer as necessidades dos
empregados.
Muito do que Bergamini e Coda (1997) relatam como ações de motivação e
desenvolvimento organizacional está diretamente ligado ao treinamento dos
funcionários. Las Casas (2000) também afirma que o treinamento é uma importante
ação para alcançar a qualidade dos serviços. Ele afirma que os problemas e as
dificuldades oriundas da intangibilidade, heterogeneidade e inseparabilidade podem
ser amenizados quando o nível de profissionalismo aumenta, e isso, acontece em
decorrência de treinamentos bem planejados e estruturados.
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A busca pela prestação de serviços voltada aos clientes é decorrente de um
conjunto de planejamentos e ações. A figura 2 exemplifica a relação dos itens
estratégicos de recursos humanos para gerar serviços de qualidade.

Figura 2: Estratégias de recursos humanos para promover a prestação de serviços de qualidade
voltados aos clientes.
Fonte: (ZEITHAML e BITNER, 2003, p. 267).

Na figura 2, Zeithaml e Bitner (2003) definiram os quatro pilares estratégicos de
recursos humanos para prestar serviços voltados aos clientes, entre as estratégias
estão: contratar as pessoas certas, desenvolver as pessoas, fornecer sistemas de
apoio e reter as melhores pessoas.
Estas estratégias são a base para o desenvolvimento do capital humano nas
organizações. Ela torna os funcionários competentes para oferecer os serviços com
a qualidade almejada pelas empresas e pelos clientes. Para isso, é importante
ressaltar que não basta aplicar uma ou outra medida esporadicamente. As
estratégias apresentadas devem atuar sistemicamente, dentro da cultura, tornado-se
uma atividade rotineira nas organizações.
Entre os vários componentes básicos que fazem parte de um sistema de qualidade,
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Bateson e Hoffman (2001) chamam a atenção para o componente “Surpreender os
clientes”. Ele se preocupa em ir além das expectativas dos clientes. Para isso, é
usado o elemento surpresa, que se traduz em fazer mais e/ou melhor do que o
esperado. Agindo assim, as empresas têm grandes chances de serem percebidas
como confiáveis e excelentes (BATESON E HOFFMAN, 2001).
O que define se um produto ou serviço é bom são as atitudes do cliente diante do
produto ou serviço ao longo do tempo e não apenas no momento de prestação do
serviço ou venda de um produto. Atender às necessidades dos clientes é apenas a
tarefa básica da empresa para enfrentar a competição. Possuir diferenciais
competitivos é necessário para surpreender de forma positiva o cliente nas suas
experiências com a empresa (LACERDA, 2005).
O atendimento é um fator de atração e, principalmente, de fidelização do
consumidor. É primordial que o cliente sinta que foi atendido com cordialidade e
eficiência durante suas compras para seja possível fidelizá-lo. Assim aumentam as
chances de que ele retorne para novas compras (ROJO, 1998).
No entanto, nem sempre as coisas evoluem de acordo com o planejado. Até o
prestador de serviços mais qualificado e bem intencionando pode cometer falhas ao
prestar um serviço. Pesquisas indicam que 96% dos consumidores insatisfeitos não
chegam a informar seus sentimentos às empresas, isto é preocupante, pois a falta
de informação cerceia as possibilidades das empresas corrigirem falhas que, por
muitas vezes, elas nem sabem que existem (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002).
As empresas ao cometerem uma falha devem se preocupar, inicialmente, em
remediar e/ou corrigir o erro. Esta ação é muito importante para demonstrar ao
cliente que o fato não ocorreu propositalmente e a empresa espera compensá-lo
pelo acontecido. Kotler, Hayes e Bloom (2002) formularam as seguintes medidas
que podem ser tomadas depois de uma falha: pedir desculpas de forma sincera e
assumir o erro para manter a confiança dos clientes; reparar o erro rapidamente
para não desgastar o relacionamento com o cliente; compensar os transtornos
causados oferecendo um brinde ou cortesia da empresa; e localizar a causa
fundamental que gerou a falha para corrigi-la e evitar que ela ocorra novamente.
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Embora demandem de tempo e energia, estas ações podem garantir a retenção dos
clientes e em longo prazo o processo valerá apena.
A prestação de serviços com qualidade voltada ao consumidor é essencial para
gerar maior eficácia sobre as atividades de marketing, e consequentemente,
aumentar a produtividade aliada à redução de custos. Como consequência, os
lucros tendem a ser mais altos. Deste modo, é possível afirmar que a melhor
qualidade em serviços está associada à maior rentabilidade. Para que este ambiente
seja criado, é necessário que a empresa esteja orientada para o cliente, de forma
que todos devem estar envolvidos e focados no objetivo de satisfazê-lo (ROJO,
1998).

2.2.1 Escala de Mensuração SERVQUAL

As informações são a base para um sólido planejamento das ações organizacionais.
No entanto, grande parte das empresas ainda toma decisões de forma empírica com
base somente nas suas percepções e contatos aleatórios com seus clientes. Nestes
casos, o problema não é o que elas sabem, e sim o que elas pensam que sabem
(KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002). Os autores continuam e afirmam que tentar
presumir o que os clientes pensam é muito arriscado devido à inconsistência das
informações, e, para diminuir estas incertezas, existem as pesquisas planejadas que
podem fornecer informações com alto grau de exatidão sobre as mais variadas
situações organizacionais.
Conhecer o que os clientes esperam é importante para moldar as ações das
empresas para que elas tenham qualidade em seus serviços. A pesquisa sobre
expectativas, percepções e satisfação do cliente é essencial para compreender e
mensurar o desempenho dos serviços. A empresa que não faz estes tipos de
pesquisa pode ter mais dificuldades para compreender seus clientes. As que fazem
podem conhecer o que é necessário para adaptarem-se às constantes mudanças
das necessidades dos seus clientes (ZEITHAML E BITNER, 2003).
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Todas as empresas de serviços precisam definir e medir pró-ativamente a
satisfação do cliente. É uma atitude ingênua esperar que os clientes
reclamem para identificar problemas no sistema de prestação de serviços
ou medir o progresso da empresa no que diz respeito à satisfação do cliente
com base no número de queixas recebidas (HOFFMAN, BATESON, IKEDA,
et. al., 2009, p. 341).

O fato de a empresa ser a mais antiga ou a maior do ramo não causa muita
influência na escolha do cliente, a menos que esta condição tenha a ver com as
suas necessidades. Para tingir os clientes e conquistá-los, a empresa terá que
entender primeiro o que motiva os clientes, conhecendo suas necessidades e
expectativas (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002).
A satisfação dos clientes é uma importante medida de controle. Embora ela não seja
o resultado mais fácil de ser avaliado e, por isso, os gestores devem conhecer
métodos para receber feedback de seus clientes. Para avaliar a qualidade de
serviços os funcionários podem receber treinamento para encontrar, observar, e
informar sobre os comentários e sugestões dos clientes; podem ser desenvolvidos
sistemas de avaliações de satisfação dos produtos e serviços aplicados em clientes;
podem ser adicionados nas embalagens dos produtos telefones com chamadas
gratuitas; podem ser criados sites de relacionamento com o consumidor e outros. No
entanto, estes métodos são úteis para identificar desempenhos excepcionalmente
bons ou ruins, pois a tendência é que somente os clientes que passam por
experiências intensas geram feedback (CHURCHILL, 2000).
As organizações que buscam a eficácia necessitam de controle sobre as suas
atividades. Uma forma de controle é comparar o desempenho com um padrão
definido como ideal. Os esforços das organizações, geralmente, estão relacionados
à tentativa de diminuir as diferenças entre o desempenho esperado e desempenho
realizado. Para esta medição são utilizados diversos tipos de critérios de controle
como: mensuração das vendas, da satisfação dos clientes, da qualidade de
serviços, dos custos, dos lucros, etc. (LAS CASAS, 2000).
As pesquisas de qualidade de serviços podem resultar em ações decorrentes do que
foi verificado entre os entrevistados. As questões apresentadas a seguir, no quadro
2, constituem os 9 objetivos de pesquisa mais comuns em relação à qualidade de
serviços segundo (ZEITHAML E BITNER, 2003).
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Quadro 2: Objetivos mais comuns da pesquisa de qualidade de serviços.
1º

Identificar clientes insatisfeitos, de modo que possa ser feita a recuperação de serviços que
foram considerados insatisfatórios.
2º Descobrir demandas ou expectativas de clientes com relação aos serviços.
3º Monitorar e acompanhar o desempenho de serviços.
4º Analisar o desempenho geral da empresa, comparando com o da concorrência.
5º Analisar as lacunas entre as expectativas e as percepções dos clientes.
6º Avaliar o desempenho de individuas e de equipes para a avaliação, o reconhecimento e as
recompensas.
7º Determinar as expectativas de clientes em relação a um novo serviço.
8º Monitorar as mudanças nas expectativas dos clientes de uma indústria devido às alterações
ocorridas no mercado.
9º Prever expectativas futuras dos clientes.
Fonte: Adaptado de (ZEITHAML E BITNER, 2003, p. 116)

Para kotler, Hayes e Bloom (2003), a avaliação da satisfação dos clientes pode ter
cinco objetivos:
Quadro 3: Objetivos da avaliação da satisfação dos clientes.
1º

Aproximar-se dos clientes para compreender melhor suas necessidades, preferências e
prioridades.
2º Medir se os esforços de aperfeiçoamento de qualidade executados anteriormente surtiram os
efeitos esperados.
3º Solicitar sugestões dos clientes que possam impulsionar o desenvolvimento dos produtos e
processos da empresa.
4º Mediar as vantagens e desvantagens dos concorrentes, verificando quais são os pontos
fortes e fracos seus e de seus concorrentes.
5º Vincular os dados da avaliação aos sistemas internos de recompensa. Por meio da evolução
da satisfação dos clientes, premiar os responsáveis pelos bons resultados.
Fonte: Adaptado de (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002).

Existem várias métodos para avaliar a qualidade dos serviços de uma organização.
Uma dos mais citados em livros e artigos é a escala de mensuração SERVQUAL. A
metodologia foi proposta por três autores americanos Parasuraman, Zeithaml e
Berry (1988). Seu método conceitual define a qualidade avaliada pelo consumidor na
comparação entre as expectativas e percepções que ele teve da performance do
serviço (GUARIENTI; POLL; RHODEN; et. al, 2006).
O objetivo do método SERVQUAL é avaliar a qualidade dos serviços prestados,
conforme a percepção dos clientes e seus gerentes. Ele também identifica quais os
atributos dos serviços são mais valorizados pelos envolvidos. Assim é possível,
traçar um planejamento estratégico sobre a qualidade de seus serviços com base
nas informações do SERVQUAL (GUARIENTI; POLL; RHODEN; et. al, 2006).
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Grönroos (1995) afirma que a qualidade em serviços deve ser relacionada àquilo
que os clientes percebem. Já, segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), a
qualidade percebida do serviço é um resultado entre a comparação das percepções
com as expectativas dos clientes, e apresentam a comparação baseada na
diferença entre as expectativas versus percepções do cliente.
Conforme o quadro 4 demonstra, quando as expectativas são menores que as
percepções, a qualidade percebida do serviço é boa; quando as expectativas são
proporcionais às percepções, a qualidade percebida do serviço é aceitável; e
quando as expectativas são maiores que as percepções, a qualidade percebida é
pobre (SLACK et al., 1993).
Quadro 4: Percepção da qualidade de serviços
Expectativas

<

Percepções

A qualidade percebida do serviço é boa

Expectativas

=

Percepções

A qualidade percebida do serviço é aceitável

Expectativas

>

Percepções

A qualidade percebida é baixa

Fonte: Adaptado de (SLACK et al., 1993).

As expectativas são referências de desempenho esperados pelos clientes com os
quais serão comparados com a percepção da utilização dos serviços atuais e
futuros. Entretanto, as expectativas não são sentimentos simples e podem ser
geradas a partir de fatores diferentes conforme apresenta o quadro 5.
Quadro 5: Tipos de expectativas de clientes.
Tipos de expectativas
O serviço previsto é uma
expectativa
de
probabilidade.
O serviço desejado é uma
expectativa ideal.

Descrição
É gerado a partir do que os clientes acreditam ser provável ocorrer.
Quando os clientes se acostumam a receber um serviço com certa
frequência, eles começam a antecipar certos níveis de
desempenho.
Surge decorrente do que os clientes realmente querem que ocorra.
Geralmente possui um nível de expectativa mais alto que os outros
dois apresentados neste quadro.

O serviço adequado é uma
expectativa
mínima Reflete o nível de serviço que o cliente está disposto a aceitar.
tolerável.
Fonte: Adaptado de (HOFFMAN, BATESON, IKEDA, et. al., 2009).

Existem fatores controláveis e fatores menos controláveis que influenciam as
expectativas dos clientes. Kotler, Hayes e Bloom (2002) sugerem as estratégias

38
apresentadas no quadro 6 para a gestão de cada situação de ambos os fatores.
Quadro 6: Estratégias para influenciar as expectativas dos clientes.
Fatores controláveis

Promessas explícitas nos
serviços

Promessas implícitas nos
serviços
Fatores menos controláveis

Reforços permanentes ao
serviço prestado

Possíveis estratégias de influência
Fazer promessas realistas e precisas, que caracterizem os
serviços realmente prestados e não uma imagem idealizada
deles.
Solicitar os funcionários encarregados do contato com o
público feedback quanto à precisão das promessas feitas na
propaganda e na venda pessoal.
Evitar envolver-se em guerras de preços ou propaganda, uma
vez que elas desviam o foco dos clientes e conduzem as
promessas a um patamar superior àquele que pode ser
cumprido.
Formalizar as promessas de atendimento por meio de uma
garantia dos serviços que obrigue os funcionários da empresa
a se concentrar nas promessas e forneça feedback em
relação ao número de promessas não cumpridas.
Garantir que os aspectos tangíveis dos serviços espelhem o
tipo e a qualidade dos serviços prestados.
Garantir que os preços mais elevados possam ser justificados
por níveis melhores de desempenho em relação aos atributos
importantes para os clientes.
Possíveis estratégias de influência
Utilizar pesquisas de mercado para identificar as origens das
expectativas quanto a serviços derivados e às exigências
ligadas a essas expectativas. Concentrar a estratégia de
propaganda e marketing de maneira que os serviços
prestados permitam que o cliente atendido se mostre
satisfeito perante o cliente que recomendou o profissional.

Educar os clientes sobre como os serviços atendem às
necessidades deles.
Reforços momentâneos ao
Aumentar a oferta de serviços a curto prazo durante os
serviço prestado
períodos de pico ou em casos de emergência.
Percepção das alternativas de
Manter-se plenamente atento às ofertas da concorrência e,
atendimento
sempre que possível e adequado, equiparar-se a elas.
Educar os clientes a entenderem seu próprio papel para que
Percepção do próprio papel
possam cumpri-lo de maneira mais adequada.
Estimular a propaganda boca a boca, valendo-se de
testemunhos e formadores de opinião.
Identificar influenciadores e formadores de opinião e
Propaganda boca a boca
concentrar neles as iniciativas de marketing.
Oferecer incentivos aos clientes atuais, estimulando-os a
elogiar os serviços prestados.
Pesquisar as experiências anteriores dos clientes obtidas com
Experiências anteriores
serviços semelhantes.
Fonte: (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002, p. 53).
Necessidades pessoais

Segundo Guarienti, Poll, Rhoden, et. al. (2006), o que configura a prestação de
serviço com qualidade é atender ou superar as expectativas dos clientes. Assim, a
qualidade pode ser definida como a diferença entre as expectativas dos clientes e
suas percepções. Ele aponta o conjunto de alguns fatores importantes que geram
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expectativas nas pessoas: a propaganda boca-a-boca, que é a opinião que os
clientes ouvem de outros clientes, na forma de comentários ou de recomendações;
as necessidades pessoais do cliente ou circunstâncias particulares de cada cliente
(desejos e expectativas diferentes em momentos diferentes); c) as experiências
anteriores do cliente; e d) a comunicação que a empresa promove para os seus
clientes (propaganda, folhetos, etc.).
Não basta fornecer serviços com excelente qualidade, é necessário que as
organizações estruturem processos contínuos para monitorar as percepções dos
clientes sobre a sua qualidade de serviços. Com base nestes conhecimentos, as
organizações podem identificar as causas das discrepâncias e, por consequência,
gerar informações para adotar mecanismos adequados para melhorar a qualidade
de seus serviços (PARASURAMAN, ZEITHAML E BERRY, 1985).
Para mensurar a qualidade dos serviços prestados, Parasuraman, Zeithaml e Berry
(1985) propuseram um modelo de avaliação de satisfação do cliente, conhecido
como “Modelo Gap”. Ele avalia a discrepância entre as expectativas dos clientes em
relação aos serviços e as percepções do desempenho. As lacunas do modelo são
baseadas nos cinco gaps, a seguir: Gap 1 – Lacuna entre as verdadeiras
expectativas do consumidor e a percepção dessas expectativas pelos gerentes; Gap
2 – Lacuna entre a percepção gerencial acerca das expectativas dos clientes e a
tradução dessa percepção em normas e especificações (padrões) para atender às
expectativas dos clientes; Gap 3 – Lacuna entre as normas e especificações
(padrões) e o serviço efetivamente fornecido ao cliente; Gap 4 – Lacuna entre o
serviço realmente prestado e a comunicação externa; Gap 5 – Lacuna entre o
serviço prestado e o serviço percebido, sendo a resultante final em função dos
outros quatro gaps.
Quadro 7: Lacunas “gaps” entre a expectativa e a percepção da qualidade de serviços.
Lacuna nº 1:

Lacuna nº 2
Lacuna nº 3

- Diferença entre o que os consumidores esperam de um serviço e o que a
gerência percebe que os consumidores esperam.
- Ele significa que a gerência percebe as expectativas de forma imprecisa.
- Diferença entre o que a gerência percebe que os consumidores esperam e
suas especificações de qualidade determinadas para a execução do serviço.
- As especificações da qualidade dos serviços não são coerentes com a
percepção dos gerentes.
- Diferença entre as especificações de qualidade determinadas para a execução
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do serviço e a verdadeira qualidade da execução do serviço.
- As especificações da qualidade não são atendidas pelo desempenho do
processo da produção e entrega do serviço.
- Diferença entre a verdadeira qualidade da execução do serviço e a qualidade
da execução do serviço descrita nas comunicações externas da empresa.
Lacuna nº 4
- As promessas feitas na comunicação com o mercado não são coerentes com
os serviços entregues.
- O serviço percebido ou experimentado não é coerente com o serviço esperado
Lacuna nº 5
(GRÖNROOS, 1995).
Fonte: Adaptado de (BATESON E HOFFMAN, 2001).

Para que as organizações trabalhem com qualidade reconhecida é necessário que
elas possuam um sistema de diagnóstico de qualidade de serviços. Quando um
serviço deixa de atender as expectativas repetidamente do cliente, este perceberá
que os serviços daquela empresa são de má qualidade. A percepção de qualidade
está na diferença entre expectativas e percepções dos clientes. O papel da empresa
é eliminar esta lacuna que pode ter origem em outras quatro lacunas apresentadas
no quadro a seguir (BATESON E HOFFMAN, 2001).
O “Modelo Conceitual da Qualidade de Serviço” apresenta as situações em que
podem ocorrer os gaps entre as expectativas e percepções dos clientes. No modelo,
fica explícito que a maioria dos fatores que geram os referidos gaps ocorre
internamente, e, portanto, podem ser controlados por meio da gestão eficaz da
empresa (GIANESI & CORRÊA, 1996).
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Figura 3: Modelo conceitual da qualidade de serviços - Modelo da análise do Gap da Qualidade.
Fonte: (ZEITHAML, BERRY E PARASURAMAN, 1988).

Com base nas conclusões da fase qualitativa dos estudos de Parasuraman,
Zeithaml e Berry (1988), foi desenvolvido o instrumento de mensuração da qualidade
de serviços conhecida como Escala SERVQUAL. Ele é constituído por um
questionário de duas partes, sendo que uma faz referência à expectativa do cliente e
a outra à sua percepção da qualidade do serviço prestado. O questionário deve ser
respondido pelos clientes e normalmente é composto por escala do tipo Lickert de 5
ou 7 pontos, em que as percepções variam de “discordo totalmente” a “concordo
totalmente”.
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O modelo SERVQUAL é composto por questões que abordam cinco fatores
principais: tangibilidade, referente à aparência das instalações físicas, equipamento,
pessoal e materiais de comunicação; confiabilidade, referente à habilidade de
realizar o serviço prometido de forma confiável e acurada; atendimento, referente a
disposição de atender os clientes e de prestar serviço de forma ágil e rápida;
segurança, referente ao conhecimento e cortesia dos empregados e habilidade de
transmitir confiança e segurança; e empatia, referente ao tratamento do cliente com
cordialidade, cuidado e atenção individual (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY,
1988).
Quadro 8: Cinco dimensões da qualidade dos serviços.
Dimensões
Confiabilidade

Características
Capacidade de executar o serviço prometido de maneira
confiável e precisa.
Capacidade de resposta
Disposição para auxiliar os clientes e proporcionar
atendimento imediato.
Segurança
Atitude inteligente e cortês, inspirando segurança.
Empatia
Atitude interessada e personalizada em relação aos
clientes.
Elementos tangíveis
Aparência das instalações e dos equipamentos físicos,
do pessoal e dos materiais impressos.
Fonte: (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002, p. 55).

A percepção da qualidade não é um conceito unidimensional. Os clientes
normalmente levam em conta as cinco dimensões apresentadas do quadro 8 para
avaliar a qualidade de um serviço. Quanto mais dimensões forem atendidas e com
maior proximidade à expectativa do cliente, maior será a percepção de que os
serviços recebidos possuem qualidade (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002).

2.3 Satisfação dos Serviços

A satisfação dos clientes é uma das áreas do marketing mais estudadas. Isto se
deve por ela ser considerada uma condição e conhecimento essencial para gerar o
desenvolvimento das empresas. Por isso, decorrente das pesquisas de satisfação
realizadas pelas empresas são criadas as missões e campanhas promocionais de
várias corporações (HOFFMAN, BATESON, IKEDA, et. al., 2009).
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A satisfação do cliente por meio da qualidade deve ser ao mesmo tempo, uma meta
e um processo de marketing. Atualmente, as empresas precisam preocupar-se com
o nível da satisfação dos clientes porque a internet possibilitou que eles espalhem
elogios e reclamações para o mundo. Deste modo, a satisfação dos clientes pode
gerar propagandas positivas ou negativas (KOTLER e KELLER, 2006).
“Não se pode minimizar a importância da satisfação do cliente. Sem clientes a
empresa de serviços não tem razão de existir” (HOFFMAN,BATESON, IKEDA, et.
al., 2009, p. 341).
Segundo Kotler e Keller (2006), as empresas que acreditam que o cliente é o único e
verdadeiro gerador de lucro, consideram obsoleto o organograma tradicional, no
qual a alta administração é o topo e os clientes são a base da pirâmide. Nas
empresas que dominam o marketing, o cliente está no topo e depois vêm os outros
níveis organizacionais de forma invertida, conforme apresentado na figura 4 abaixo.
A figura mostra que a gestão da organização com foco nos clientes prioriza os
interesses deles na busca da sua satisfação e procura torná-los parte da empresa.

Figura 4: Organograma tradicional versus organograma orientado para o cliente.
Fonte: Adaptado de (KOTLER e KELLER, 2006, p. 139).

A satisfação está ligada ao valor percebido pelo cliente. Ela baseia-se na diferença
entre o que o cliente obtém em relação ao que ele dá no processo de compra. Para
aumentar a relação entre custo e benefício, as empresas podem aumentar os
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benefícios ou reduzir os custos para os clientes. Desta forma, o ganho percebido
pode aumentar a grau de satisfação (KOTLER e KELLER, 2006).
A satisfação é um constructo que depende da percepção de valor de cada pessoa.
Ela pode ser caracterizada como o quociente entre a qualidade percebida e o preço,
ou pela relação entre os benefícios recebidos pelo cliente comparando-os aos
custos ou sacrifícios necessários para sua obtenção (ANDERSON, FORNELL E
LEHMANN, 1992).
Satisfação é a resposta ao atendimento do consumidor. Trata-se da
avaliação de uma característica de um produto ou de um serviço, ou o
próprio produto ou serviço, indicando que com eles se atinge um
determinado nível de prazer proporcionado pelo seu consumo (OLIVER,
1997, p. 13).

Segundo Cobra (1990), o serviço ao cliente é uma forma de dar satisfação ao
consumidor por algo que ele adquiriu. A satisfação do cliente é um elemento
fundamental da prestação de serviços. Para Kotler e Keller (2006, p. 142),
“Satisfação é uma sensação de prazer ou desapontamento resultante da
comparação entre o desempenho (ou resultado) percebido de um produto e as
expectativas do consumidor”. O autor continua e afirma que se o desempenho não
alcançar as expectativas do cliente, ele ficará insatisfeito, se alcançar ficará
satisfeito, se ultrapassar ficará encantado.
Conforme a figura 5 apresentada abaixo, a satisfação do cliente é influenciada pelas
percepções acerca da qualidade dos serviços, pelos fatores situacionais e pessoais.
A qualidade de serviços é uma conseqüência da avaliação da percepção do cliente
sobre dimensões específicas dos serviços como confiabilidade, responsividade,
segurança, empatia e tangibilidade (ZEITHAML E BITNER, 2003).
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Figura 5: Percepções dos clientes sobre a qualidade e satisfação de clientes.
Fonte: (ZEITHAML E BITNER, 2003, p. 88).

A percepção da qualidade dos produtos e/ou serviços e as situações emocionais
influenciarão a satisfação do cliente. Ela acontece quando ele percebe que ganhou
com a transação e suas necessidades e expectativas foram atendidas (ZEITHAML E
BITNER, 2003).
Os clientes procuram sempre maximizar o valor entregue às empresas dentro dos
seus limites de conhecimento, mobilidade e renda. Nas transações, eles criam uma
expectativa de valor e agem com base nas suas crenças. A satisfação e repetição
da compra estão ligadas ao atendimento ou não destas expectativas (KOTLER e
KELLER, 2006).
A satisfação dos clientes está diretamente ligada às suas percepções quanto à
qualidade dos serviços. Bateson e Hoffman (2001) afirmam que existe uma lógica de
quatro fases para este posicionamento. A primeira é a percepção que o cliente tem
sobre a qualidade dos serviços de uma empresa com a qual ele não teve
experiência prévia, neste caso, ele baseia-se apenas na sua expectativa; a segunda
são os encontros subsequentes com a empresa, que fazem o cliente passar pelo
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processo de confirmação ou não das percepções iniciais; a terceira é a fase de
encontros adicionais, que fazem o cliente reconsiderar ou reforçar as percepções; e
na quarta fase o cliente reconsidera a qualidade dos serviços e define futuras
intenções de compra.
A satisfação é uma avaliação feita pelo cliente e acontece quando um serviço atende
ou não as suas necessidades e expectativas. A falha em alcançar estas
necessidade e expectativas é a causadora de insatisfação (ZEITHAML E BITNER,
2003). As causas geradoras de insatisfação devem ser investigadas e tratadas de
forma mais rápida e eficaz possível.
Segundo uma pesquisa realizada pelo Technical Assistance Research (Programa de
Pesquisa de Assistência Técnica) resumida por (HOFFMAN, BATESON, IKEDA, et.
al., 2009, p. 341).

-

As empresas, em média, não escutam nada de 96% de seus clientes insatisfeitos.

-

Para cada queixa recebida, 26 clientes tiveram o mesmo problema.

-

Os que têm um problema contam em média para 9 ou 10 outras pessoas. Treze por
cento contam para mais de 20.

-

Clientes cujas queixas são resolvidas satisfatoriamente contam em média para outras 5
pessoas sobre o tratamento que receberam.

-

Os que fizeram queixas têm mais propensão de fazer negócios com a empresa
novamente do que os que não fizeram: 54% a 70% retornaram se o problema foi
resolvido, e 95%, se foram atendidos rapidamente.

Estes números evidenciam o quanto é importante possuir um sistema organizacional
que seja eficaz em ouvir e medir a satisfação dos clientes para gerar ações rápidas
e eficazes que permitam diminuir as falhas de serviços prestados aos clientes. O
sucesso deste sistema pode evitar propagandas negativas e até proporcionar
observações positivas sobre a empresa e seus serviços.
As empresas que terão mais chances de prosperar são aquelas que, nestes novos
tempos, tornarem-se sensíveis aos clientes e moldarem-se impulsionadas por eles.
O segredo é aprender continuamente com os clientes, pois os seus desejos e
necessidades de hoje não serão os de amanhã, elas mudam a cada momento e
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será um desafio satisfazer às suas necessidades. O mercado sempre vai evoluir e
este processo está acontecendo cada vez mais rápido devido à globalização e a
evolução tecnológica. Buscar informações para se desenvolver é essencial para
manter-se eficaz neste ambiente (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002).
Existe uma intima ligação entre qualidade de serviços, satisfação de clientes e
intenções de compra. A qualidade de serviços é um antecedente da satisfação do
cliente. Já a satisfação afeta, significativamente, as intenções de compra. Nesta
relação, a qualidade de serviços é o fator condicionante que impulsiona os outros
dois e deve ser compreendido para tornar o processo eficaz (BATESON E
HOFFMAN, 2001).
As declarações dos clientes sobre a sua insatisfação oferecem informações e
possibilidades para que as empresas possam se comunicar com eles. Os clientes
tendem a ser mais compreensivos se a empresa lhes der uma explicação e um
pedido de desculpa sobre problemas relatados por eles. Se as organizações
tomarem a iniciativa de manter os clientes informados, estes podem ficar mais
satisfeitos que antes, mesmo que as notícias não sejam tão boas (CHURCHILL,
2000).
As empresas descobriram que quanto maior é a satisfação do cliente, maior é a sua
fidelidade e lucro para empresa. Neste sentido, as empresas que simplesmente
almejam a satisfação dos consumidores não estão realizando o suficiente para
manter a sua lealdade. É preciso encantar para deixar o cliente muito satisfeito
(ZEITHAML E BITNER, 2003).
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Figura 6: Relação entre satisfação e fidelidade de clientes.
Fonte: (ZEITHAML E BITNER, 2003, p. 92).

Quando a satisfação do cliente com a empresa é muito baixa, eles tendem a migrar
para os concorrentes e até falar mal dela. Se a relação for apenas satisfatória eles
podem mudar facilmente de fornecedor, quando surgir uma oferta melhor, mas
quando ele está encantado existe a grande probabilidade dele repetir a compra e
falar bem da empresa (KOTLER e KELLER, 2006).
No entanto, acreditar que os clientes satisfeitos são leais pode ser um engano. Com
base em pesquisas, Reichheld (1993) afirma que entre 65% a 85% dos clientes que
trocaram de empresas estão satisfeitos com o antigo fornecedor. Entretanto, mesmo
que a satisfação possa não ser um fator central da lealdade, é muito importante
estabelecê-la, pois, é mais difícil manter a lealdade do cliente sem que ele esteja
satisfeito (OLIVER, 1999).
Devido a cada contato de serviço ser potencialmente importante para reter os
clientes, muitas empresas focalizam o “erro zero”, que se traduz na meta de 100%
de satisfação (ZEITHAML E BITNER, 2003).
Satisfazer e exceder as expectativas dos clientes pode traduzir-se em benefícios
interessantes para as organizações. A propaganda boca a boca pode atrair novos
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clientes. Se eles estiverem satisfeitos, também comprarão mais produtos e com
maior frequência, além da possibilidade de perdê-los ser menor do que se estiverem
insatisfeitos (HOFFMAN,BATESON, IKEDA, et. al., 2009).
Os clientes que se tornam leais tendem a gerar o aumento das vendas devido à
tendência de compra de maior variedade de produtos e por realizar negócios com
mais frequência. Eles também custam menos para servir, porque já conhecem o
serviço e, consequentemente, necessitam de menos informações, e, por muitas
vezes, atuam como empregados de tempo parcial, quando fornecem informações
sobre o funcionamento ou qualidade dos serviços da empresa a outros clientes
(REICHHELD; SASSER, 1990).
Os clientes que recebem o que desejam ficam satisfeitos, mas isto não é o suficiente
para que eles não procurem outro prestador de serviço. Os clientes se tornam
cativos quando eles têm suas expectativas ultrapassadas e não apenas
correspondidas (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002).

Figura 7: Modelo de “desempenho – atitude – comportamento” de clientes em face da sua satisfação
com os produtos e serviços de uma empresa.
Fonte: (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002, p. 44).

Os três critérios básicos que definem se um cliente é leal à empresa são: satisfação
geral com a empresa, probabilidade de continuar a realizar negócios com a
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empresa, e probabilidade de recomendar a empresa a terceiros. Se o cliente possui
pelo menos uma entre estas três características, ele pode ser considerado leal à
organização (KOTLER, HAYES, BLOOM, 2002).
As empresas que conseguem alcançar altas taxas de satisfação dos clientes
geralmente também conseguem se isolar das pressões competitivas, principalmente
sobre aquelas que adotam o preço como diferencial. Os clientes, por muitas vezes,
não se importam até de pagar um pouco mais caro e ficar em uma empresa que
satisfaça as suas necessidades do que procurar outras que ofereçam preços mais
baixos, mas com qualidade desconhecida ou duvidosa (HOFFMAN, BATESON,
IKEDA, et. al., 2009).
Um fator condicionante para o sucesso do novo milênio é a capacidade de retenção
de clientes. Ela é considerada um dos resultados organizacionais mais importantes
na consolidação da participação do mercado, do volume de negócios, do lucro e da
rentabilidade das empresas. Existe uma forte relação entre a satisfação e a retenção
de clientes, pois o aumento da satisfação pode resultar no aumento das intenções
de repetição de compra, de consumo ou de utilização dos produtos e serviços das
empresas (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988).
No entanto, até altos índices de satisfação não significam retenção. Hoffman,
Bateson, Ikeda, et. al. (2009) apresentam cinco críticas às pesquisas de satisfação
relacionadas com a retenção, apontando as causas de perdas de clientes de
empresas com altos índices da satisfação por seus serviços.
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Quadro 9: Cinco críticas à pesquisa de satisfação de clientes.
Nº

Crítica
A pesquisa identifica as necessidades atuais dos clientes, mas geralmente falha
1ª Crítica
por não investigar as necessidades futuras para servir com um guia para ações
pró-ativas.
As pesquisas tendem a focalizar reclamações registradas. Mas por muitas vezes
não levam em conta que muitos clientes não chegam a fazer reclamações. Por
2ª Crítica
isso, a empresa não pode se contentar em analisar somente as reclamações
registradas, ela deve criar um método para entrevistar também os clientes que
não se manifestam.
As pesquisas tendem a focalizar atributos globais em suas pesquisas e ignoram
elementos operacionais. Nos questionários existem perguntas genéricas como,
3ª Crítica
por exemplo: se a empresa “presta bons serviços” ou “possui bons funcionários”,
mas se esquece de abordar temas como “limpeza” e “horários de funcionamento”.
Geralmente os funcionários não participam das pesquisas de satisfação. Ter
funcionários satisfeitos é essencial para gerar serviços de qualidade para
4ª Crítica
satisfazer os clientes. Outro ponto importante é que os funcionários podem
contribuir com valiosas sugestões de melhorias para a empresa.
Escutar os clientes tem os seus “poréns”. Muitas vezes, eles se concentram em
necessidades atuais e têm dificuldade de projetar o futuro para dar sugestões de
aperfeiçoamentos. Alguns clientes tendem a dar respostas nas pesquisas que
5ª Crítica
agradem o entrevistador. Os clientes também podem estar com pressa e não
entender o que está sendo perguntado e concordar com o que quer que seja a
questão.
Fonte: Adaptado de (HOFFMAN, BATESON, IKEDA, et. al., 2009).

Por meio das críticas apresentadas, é possível perceber que deve haver muito
cuidado para não desperdiçar esforços com pesquisas que não traduzem a
realidade dos sentimentos de satisfação dos clientes. O processo deve ser
planejado de forma com que os fatores que diminuem a validade da pesquisa sejam
minimizados para obter resultados mais próximos da realidade.
Se o processo de avaliação de satisfação for implantado corretamente, poderá
garantir que as sugestões dos clientes contribuam para que a empresa execute
ações que promovam o seu aperfeiçoamento e inovação (KOTLER, HAYES E
BLOOM, 2002). Os autores continuam e afirmam que este aperfeiçoamento é
essencial para a sobrevivência e desenvolvimento em um mercado que é cada vez
mais competitivo e que impõe estratégias cada vez mais elaboradas às empresas
que objetivam ser reconhecidas como prestadoras de serviço de boa qualidade.

2.4 Evolução do Ensino Superior no Brasil

Entre os vários tipos de serviços, existem os serviços profissionais. Eles são
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configurados pela predominância da ação. Neste caso, os consumidores estão
adquirindo, principalmente, conhecimento e capacidade profissional. Os serviços dos
advogados, consultores, professores (educação), médicos fazem parte dos
fornecedores de serviços profissionais (LAS CASAS, 2000).
As empresas do segmento de "serviços prestados principalmente às
famílias" foram mais numerosas, somando 288.286 unidades, ou 31,4% do
total das companhias de serviços. Entretanto, as empresas de "serviços
profissionais, administrativos e complementares" responderam por 3,89
milhões de pessoas ocupadas, 40,2% do total. Essas companhias também
pagaram R$ 49,3 bilhões em remunerações, ou 34,3% da massa salarial, e
R$ 133,5 bilhões de valor adicionado do setor de serviços, ou 31,9% do
total (DIÁRIO DO GRANDE ABC, 2011).

Apesar de o Brasil oferecer muitos tipos de serviços e em grande quantidade, suas
empresas deixam a desejar sobre a qualidade deste quesito, pois não têm a cultura
de treinar seus funcionários e moldar suas estruturas para a qualidade de serviços.
Em decorrência disso, é relativamente fácil se diferenciar no mercado de prestação
de serviços, pois somente é necessário prestá-los com relativa qualidade. Tal fato
demonstra a carência de atenção e investimento no setor de serviços (LAS CASAS,
2000).
O crescimento dos serviços educacionais no Brasil impõe às IES a necessidade de
melhorar o seu desempenho organizacional. Um dos requisitos para melhorar este
desempenho é a boa qualidade de serviços (NISKIER, 1997).
O Censo da Educação do Ensino Superior realizado pelo INEP/MEC, em outubro de
2011, aponta as características sobre as IES brasileiras referentes ao ano de 2010.
O quadro 10 apresenta que, em 2010 havia 2.377 IES, com 29.507 cursos, dos
quais faziam parte 6.379.299 alunos matriculados na graduação, além de 173.408
alunos matriculados em cursos de pós-graduação.
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Quadro 10: Estatísticas Básicas de Graduação (presencial e a distância) por categoria Administrativa
– Brasil – 2010.

Fonte: (INEP, 2011, p. 2).

A partir de 1997, um decreto assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso
trouxe inovações no sentido de reorganização do ensino superior brasileiro. Entre
elas, a possibilidade das instituições particulares de ensino superior constituir
entidades com fins lucrativos ede acordo com as regras das sociedades mercantis
(NISKIER, 1997).
O aumento da concorrência entre as IES teve como uma das principais causas o
decreto citado acima. Segundo Niskier (1997), foram publicadas portarias que
possibilitaram e facilitaram o credenciamento de novas IES e cursos.
É possível perceber que, a cada ano, o número de alunos matriculados aumenta. Os
números apresentados confirmam que os serviços de educação também crescem,
conforme o mercado de serviços cresce no Brasil. Em 2001, existiam,
aproximadamente, 3.000.000 alunos matriculados em cursos de graduação. Em
2011, o número saltou para 6.379.299, ou seja, em 9 anos houve um aumento de
mais de mais de 100% do número de matriculados.
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Gráfico 01: Evolução do número de matrículas em curso de graduação (presencial e a distância)
Brasil – 2001-2010.

Fonte: (INEP, 2011, p. 4).

O aumento do número de matrículas nos cursos de graduação ocorreu devido a
vários fatores, entre eles estão o crescimento econômico alcançado pelo Brasil nos
últimos anos, a demanda do mercado por mão-de-obra mais especializada, as
políticas públicas de incentivo ao acesso e permanecia na educação superior, o
aumento do subsídio de financiamentos de estudo (ex: FIES e ProUni), o aumento
de vagas na rede pública e privada, e a interiorização das universidades (INEP,
2011).
Na figura 8, é possível constatar que com 48,7%, o Sudeste é a região que
concentra o maior número de matrículas em cursos presenciais do Brasil. Em
terceiro lugar está a região Sul, onde se encontra a população deste estudo e
concentra 16,4% dos matriculados.
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Figura 8: Distribuição e participação percentual de matrículas em curso de graduação presencial por
região geográfica – Brasil – 2001-2010.
Fonte: (INEP, 2011, p. 6).

Na tabela 1, é possível visualizar que, em 2001, 31,1% dos alunos se matricularam
em IES públicas e 68,9% em IES privadas. No decorrer do tempo, em 2010, houve
um aumento para 74,25% de matriculados em IES privadas contra 25,8% de alunos
que se matricularam em IES públicas.
Tabela 1: Evolução do número de matriculas (presencial e a distância por categoria Administrativa –
Brasil – 2001-2010).

Fonte: (INEP, 2011, p. 8).

Segundo Ribeiro (2001), as instituições escolares devem funcionar como
organizações produtoras de serviços educacionais. No entanto, muitas delas, além
destes objetivos básicos, passaram a adotar objetivos de conquista de mercado
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inserindo-se em nichos com potencial de resposta às demandas de consumo por
educação. Estas demandas cresceram consideravelmente nos últimos anos e
alguns estudos demonstram que o investimento no ensino superior privado,
atualmente, é uma atividade que pode proporcionar bons retornos financeiros.
Devido à expansão acelerada pela forte competição no setor de educação de ensino
superior e também pelas exigências governamentais e das comunidades onde as
IES estão inseridas, as instituições estão sentido a necessidade de mensurar a
qualidade dos seus serviços, para utilizar as informações como um instrumento de
gestão ou para prestar contas à sociedade e aos órgãos fiscalizadores, como o MEC
- Ministério da Educação (FREITAS, RODRIGUES, 2003). O autor continua
afirmando que, desta forma, é salutar utilizar processos que auxiliem na gestão da
qualidade das escolas, com o objetivo de atender às expectativas e necessidades
dos alunos, garantindo, assim, uma gestão com foco na qualidade.
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3 METODOLOGIA

3.1 Caracterização da Pesquisa
Este estudo possui o caráter descritivo de natureza quantitativa. Seu delineamento é
do tipo levantamento (survey), com a utilização de questionários com questões
objetivas. Para a coleta e análise dos dados das IES foi considerado o período do
segundo trimestre do ano de 2012 e a análise foi realizada em nível organizacional.
Para a produção deste estudo, inicialmente, foi definida a natureza da pesquisa.
Neste caso, foi adotado o método quantitativo utilizando formulários com questões
estruturadas sobre qualidade de serviços, adaptados ao modelo proposto por
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), denominado de escala SERVQUAL.
O modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) foi escolhido devido ao mesmo
apresentar as características necessárias para a coleta de dados e por ter sido
mencionado em muitas obras literárias como um instrumento adequado para medir a
qualidade de serviços.
Para Vergara (2005), a pesquisa descritiva expõe as características de determinada
população ou fenômeno, além de estabelecer correlações entre variáveis. Ela
também afirma que a pesquisa não tem o objetivo de explicar os fenômenos que
descreve, embora possa servir para esta finalidade.
A pesquisa descritiva deve ser planejada, estruturada, definir o problema e as
hipóteses do estudo, devido à necessidade dos detalhes de informações que a
atividade requer. Normalmente, a pesquisa é voltada ao método quantitativo, cuja
amostra deve representar o seu universo (CERVO e BERVIAN, 2000).
Triviños (1987, p. 133) “a pesquisa quantitativa caracteriza-se, fundamentalmente,
no pronto de vista da medida dos dados que ele apresenta, pelo emprego, de modo
geral, de uma estatística simples, elementar”.
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A pesquisa do tipo levantamento caracteriza-se pela interrogação direta das
pessoas, cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, por meio de
solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema
estudado para, em seguida, mediante análise quantitativa, obterem-se as
conclusões correspondentes aos dados coletados (GIL, 2002).

3.2 População / Amostra

A duas IES analisadas somam 3620 alunos nos seus cursos de graduação, e este
público forma a população do estudo. Segundo a secretaria acadêmica da UNIPAR Unidade Universitária de Paranavaí, havia 1.282 alunos matriculados em maio de
2012. Já a secretaria acadêmica da FAFIPA informou que havia 2.338 alunos
matriculados.
Segundo Gil (2002) pode-se optar por estudos com amostras representativas da
população. Para que os resultados sejam atingidos deve haver um critério de
escolha da amostra, de modo que os resultados se aproximem, ao máximo, do
universo pesquisado.
Para que a pesquisa tenha o grau de confiança de 95% e margem de erro de 4%, o
tamanho da amostra deve conter 518 indivíduos, conforme apresentado na tabela 2.
Na pesquisa de qualidade de serviços foram entrevistados alunos que estavam
matriculados entre as primeiras e a últimas séries dos seus cursos de graduação. Na
UNIPAR, foram entrevistados 222 alunos e, na FAFIPA, 296 alunos.

3.3 Elaboração do Instrumento e Procedimentos para a Coleta de Dados

Os questionários utilizados na coleta de dados da pesquisa nas IES foram
elaborados com base no modelo SERVQUAL de (PARASURAMAN, ZEITHAML E
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BERRY,1985). Eles foram adaptados com questões voltadas às IES e foi
acrescentada a dimensão “Ensino” que não faz parte dos questionários originais
propostos no modelo SERVQUAL. Este acréscimo objetivou moldar a coleta de
dados de forma personalizada para analisar itens específicos que não são
abordados nos modelos originais.
As perguntas originais dos questionários SERVQUAL eram voltadas às empresas e
clientes. Com a adaptação, os termos foram substituídos por IES e alunos,
respectivamente.
O primeiro questionário aborda a expectativa da qualidade dos serviços das IES e o
segundo a percepção da qualidade dos serviços. As suas escalas vão de 1 a 5, e
têm os significados conforme apresenta o quadro abaixo:
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Quadro 11: Classificação das alternativas dos questionários adaptados do modelo SERVQUAL.
0a1
Totalmente
dispensáveis

1,01 a 2
Parcialmente
dispensáveis

Classificação

Baixa

Baixa

Média

Alta

Alta

Percepção

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Concordo
parcialmente

Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Classificação

Inadequado

Inadequado

Inadequado

Adequado

Adequado

Expectativa

2,01 a 3
Indiferente

3,01 a 4
Muito
necessários

4,01 a 5
Imprescindível

Fonte: Adaptado de (SOUZA, 2010).

Neste estudo, as médias de 1 a 3 dos questionários sobre a qualidade das
percepções foram consideradas inadequadas. Já as médias de 4 a 5 foram
consideradas as ideais e que evidenciam a qualidade dos serviços avaliados.
Para a confirmação da eficácia dos questionários utilizados nesta pesquisa, foi
realizado um pré-teste com a turma do 3º ano do curso de Administração da
UNIPAR. Os questionários foram aprovados por apresentarem as características
adequadas para a pesquisa e, também, por não ter sido diagnosticado nenhum erro
na sua formatação.
A coleta dos dados foi realizada entre os dias 01/05/2012 a 01/06/2012, em período
letivo e nas dependências das IES analisadas. A pesquisa utilizou questionários
baseados no modelo SERVQUAL. Os questionários foram aplicados por professores
e alunos do curso de Administração da UNIPAR, nas salas das duas IES durante as
aulas. Os alunos foram convidados a participar da pesquisa e não houve a
obrigatoriedade de adesão à atividade. A aplicação da pesquisa transcorreu sem
dificuldades já que nenhum aluno se recusou a participar do processo.
Para Richardson (1999), os questionários contribuem para descrever e medir certas
características e variáveis em grupos de pessoas. Para Cervo e Bervian (2002), o
questionário é uma das formas mais utilizadas para coletar dados, pois ele propicia a
obtenção de dados mais exatos.
Richardson (1999) afirma que na fase da coleta de dados os questionários ajudam a
evitar perguntas rotineiras e contribuem para identificar características objetivas.
Para a coleta de dados foram aplicados dois questionários com base no modelo
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SERVQUAL, que avalia as expectativas e percepções referentes à qualidade de
serviços. O modelo está apresentado nos adendos deste estudo, e é composto por
uma escala que vai de 1 a 5 cuja é conhecida como escala do tipo Likert.

3.4 Análise e Tratamento dos Dados

Os dados coletados foram inseridos e tabulados no programa Excel da Microsoft.
Foram utilizadas fórmulas estatísticas para calcular médias, proporções, desvios
padrão e frequências relativas para produzir as tabelas e gráficos.
Primeiro foram tabulados e analisados os dados do “Questionário 1 - Baseado na
escala SERVQUAL - Expectativa de serviços” para verificar a expectativa dos
clientes. O objetivo foi descobrir qual era a pontuação geral e de cada uma das
questões do formulário.
Na sequência, foram tabulados e analisados os dados do “Questionário 2 - Baseado
na escala SERVQUAL - Percepções de serviços”, para verificar a percepção dos
clientes quanto aos serviços da Unidade. O objetivo foi descobrir qual era a
pontuação geral de cada uma das questões do formulário.
O próximo passo foi relacionar os gaps (diferenças) entre as expectativas e
percepções de cada item dos questionários aplicados em cada IES. Traçado o perfil
da qualidade de serviços de cada IES, foi realizada a comparação dos seus
resultados para traçar as distinções do desempenho da IES pública (FAFIPA) e da
IES privada (UNIPAR – Unidade Universitária de Paranavaí).
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1 Caracterização das IES

As organizações que colaboraram para a execução deste estudo são duas IES
situadas na cidade de Paranavaí. A FAFIPA - Faculdade Estadual de Educação,
Ciências e Letras de Paranavaí é pública e a UNIPAR - Unidade Universitária de
Paranavaí é privada. Elas são as duas maiores IES da região em um raio de 70 km.
A FAFIPA está localizada no município de Paranavaí, na região Noroeste do
Paraná. Em 1.960, foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado a Lei da
criação de uma Faculdade em Paranavaí. Por meio da Lei Municipal n.º 389, de
27/10/1965, foi criada a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Paranavaí,
tendo como mantenedora a Fundação Educacional do Noroeste do Paraná –
FUNDENORPA (HISTÓRIA DA FAFIPA, 2012).
Atualmente, a IES conta com mais de 2.300 alunos na graduação e oferece doze
cursos: Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Ciências (Licenciatura
Plena), Matemática, Geografia, Letras (Português e Inglês), Pedagogia, Educação
Física, História e Serviço Social, além dos cursos de especialização (HISTÓRIA DA
FAFIPA, 2012).
A UNIPAR – Unidade de Paranavaí faz parte de um conjunto, cuja sede está situada
na cidade de Umuarama - PR. A IES teve seu início na década de 70, e partir da
década de 80 foram inseridos os primeiros cursos de pós-graduação em nível de
especialização (HISTÓRICO DA UNIPAR, 2012).
Na década de 90, época em que as Faculdades Integradas da APEC foram
reconhecidas como Universidade Paranaense - UNIPAR, a IES ampliou suas
fronteiras com a implantação de Unidades Campi em cidades pólo do Paraná
(HISTÓRICO DA UNIPAR, 2012).
Hoje ela está presente em sete cidades do Estado do Paraná: Umuarama, Toledo,
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Guaíra, Paranavaí, Cianorte, Cascavel e Francisco Beltrão, oferecendo várias
opções de cursos de graduação e pós-graduação em nível de especialização e de
mestrado (HISTÓRICO DA UNIPAR, 2012).
A UNIPAR possui uma área física que passa de um milhão de metros quadrados
construídos, reúne mais de vinte e um mil alunos, e é considerada a maior
Universidade do interior do Paraná e terceira do Estado (HISTÓRICO DA UNIPAR,
2012).
A UNIPAR - Unidade de Paranavaí foi instalada em 1994, oferecendo, inicialmente,
os cursos de graduação em Direito e Ciência da Computação. Atualmente, conta
com mais de 1.200 alunos e oferece 7 cursos de graduação, entre

eles:

Administração; Sistemas de Informação; Ciências Biológicas; Enfermagem; Curso
Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética; Farmácia e Direito (HISTÓRICO
DA UNIPAR, 2012).
Na sequência são apresentadas as informações e tabelas comparativas das
características sobre a população deste estudo que é formada pelos alunos da
FAFIPA e da UNIPAR – Unidade de Paranavaí.
A tabela 3 apresenta que a maior proporção dos alunos (86%) possui menos de 29
anos, dado que reflete que a população do estudo é relativamente jovem. No
entanto, a tabela apresenta que também existem pessoas com idades mais
avançadas ultrapassando os 50 anos. Outra constatação relevante é que pode ser
identificado que as proporções, por idade, são semelhantes entre as duas IES.
Tabela 3: Tabela distribuição dos alunos da FAFIPA e UNIPAR – Paranavaí por idade. Junho de
2012.
Idade (anos)
FAFIPA
UNIPAR
Total
Quant.
%
Quant.
%
Quant.
%
18 ou menos
171
7,3
96
7,5
267
7,4
19 a 24
1.536
65,7
807
63,0
2.343
64,7
25 a 29
321
13,7
181
14,1
502
13,9
30 a 34
155
6,6
97
7,5
252
7,0
35 a 39
74
3,2
50
3,9
124
3,4
40 a 44
40
1,7
22
1,7
62
1,7
45 a 49
28
1,2
17
1,3
45
1,2
50 ou mais
13
0,6
12
1,0
25
0,7
Total
2.338
100
1.282
100
3.620
100
Fonte: Secretaria Acadêmica da FAFIPA e Secretaria Acadêmica da UNIPAR – Paranavaí.
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A tabela 4 apresenta que a maior parte dos alunos nas duas IES é do gênero
feminino com 61,7%. Ao analisar os dados individuais das IES é visível que existe
uma diferença entre as proporções de gênero, que é menor na UNIPAR com 9,6%,
contra 31% na FAFIPA.
Tabela 4: Tabela distribuição dos alunos da FAFIPA e UNIPAR – Paranavaí por gênero. Junho de
2012.
Gênero
FAFIPA
UNIPAR
Total
Quant.
%
Quant.
%
Quant.
%
Masculino
806
34,5
580
45,2
1.386
38,3
Feminino
1.532
65,5
702
54,8
2.234
61,7
Diferença
726
31,0
194
9,6
848
23,4
Total
2.338
100
1.282
100
3.620
100
Fonte: Secretaria Acadêmica da FAFIPA e Secretaria Acadêmica da UNIPAR – Paranavaí.

A tabela 5 apresenta que a maior parte dos alunos nas duas IES não é de
Paranavaí, com 62,9% deles provenientes de cidades circunvizinhas. Ao analisar os
dados individuais das IES é visível que existe uma diferença entre as proporções de
distribuição por cidade, sendo menor na UNIPAR, com 8%, contra 36% na FAFIPA.
Tabela 5: Tabela da distribuição dos alunos da FAFIPA e UNIPAR – Paranavaí por cidade. Junho de
2012.
Cidade
FAFIPA
UNIPAR
Total
Quant.
%
Quant.
%
Quant.
%
Paranavaí
753
32,2
591
46,0
1.344
37,1
Outras cidades
1.585
67,8
691
54,0
2.276
62,9
Diferença
832
36
100
8
932
26
Total
2.338
100
1.282
100
3.620
100
Fonte: Secretaria Acadêmica da FAFIPA e Secretaria Acadêmica da UNIPAR – Paranavaí.

A tabela 6 apresenta que a maior parte dos alunos estuda em cursos noturnos
(81,3%) e somente a FAFIPA possui alunos nos períodos matutino e vespertino.
Tabela 6: Tabela da distribuição dos alunos da FAFIPA e UNIPAR – Paranavaí por turno. Junho de
2012.
Turno
FAFIPA
UNIPAR
Total
Quant.
%
Quant.
%
Quant.
%
Noturno
1.661
71,0
1.282
100
2.943
81,3
Vespertino
102
4,4
0
0
102
2,8
Matutino
575
24,6
0
0
575
15,9
Total
2.338
100
1.282
100
3.620
100
Fonte: Secretaria Acadêmica da FAFIPA e Secretaria Acadêmica da UNIPAR – Paranavaí.

A tabela 7 apresenta que entre a 1ª e 4ª série duas IES há diminuição no número de
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alunos. Um fato que chama a atenção é que, apesar de a FAFIPA ser pública,
portanto, os alunos não pagam mensalidades, existe grande queda do número de
alunos entre as 1ª e as 4ª séries, com a diminuição de 19,7% deles. A queda é ainda
maior entre as 1ª e as 2ª séries com a diminuição de 281 alunos (33,6%). Outra
informação relevante é que existe pouca variação entre os alunos das 1ª e 4ª da
UNIPAR, apenas 2,3%. Este resultado pode ser atribuído aos vários programas de
retenção de alunos implantados pela IES. Os dados sobre os alunos da 5ª série da
UNIPAR não foram levados em consideração, pois apenas 2 dos 7 cursos existentes
possuíam 5ª séries no período analisado.
Tabela 7: Tabela da distribuição dos alunos da FAFIPA e UNIPAR – Paranavaí por série. Junho de
2012.
Séries
FAFIPA
UNIPAR
Total
Quant.
%
Quant.
%
Quant.
%
1ª série
863
36,9
328
25,6
1.191
32,9
2ª série
582
24,9
284
22,1
866
23,9
3ª série
492
21,0
303
23,7
795
22,0
4ª série
401
17,2
299
23,3
700
19,3
5ª série
0
0
68
5,3
68
1,9
Total
2.338
100
1.282
100
3.620
100
Variação 1ª a 4ª séries
462
19,7
29
2,3
491
13,6
Fonte: Secretaria Acadêmica da FAFIPA e Secretaria Acadêmica da UNIPAR – Paranavaí.

4.2 Análises dos dados da pesquisa de qualidade de serviços IES pública /
IES privada

A pesquisa foi aplicada entre os alunos das IES FAFIPA e UNIPAR de Paranavaí e
teve o objetivo de analisar, comparativamente, a qualidade de serviços entre uma
instituição de ensino superior pública e outra privada por meio da escala
SERVQUAL adaptada às atividades de ensino superior.
Para interpretação dos dados apresentados nos gráficos e tabelas a seguir,
inicialmente é necessário compreender as siglas e questões do quadro 12
apresentado a seguir.
No quadro 12, estão apresentadas as questões, as médias e os desvios padrão
sobre a pontuação de cada resposta dos questionários aplicados aos alunos das IES
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analisadas. A média da pontuação das questões sobre as expectativas foi de 4,23
pontos para a FAFIPA e 4,18 pontos para a UNIPAR e a diferença foi de 0,5 pontos.
Estes resultados indicam que os alunos das duas IES possuem expectativas muito
semelhantes sobre a qualidade dos serviços e que a diferença de pontuação pode
ser considerada irrelevante. A média da pontuação das questões sobre as
percepções foi de 2,91 pontos para a FAFIPA e 3,54 pontos para a UNIPAR e a
diferença foi de 0,63 pontos. Estes resultados indicam que os alunos das duas IES
possuem percepções diferentes sobre a qualidade dos serviços e que a IES
particular possui qualidade superior. A diferença entre as médias e os desvios
padrão sobre as expectativas entre os alunos da FAFIPA foi de 3,41 pontos, e da
UNIPAR 3,26 pontos. Este resultado indica que houve menor variação entre as
respostas dos alunos da UNIPAR sobre a percepção da qualidade de serviços das
IES. A diferença entre as médias e os desvios padrão sobre as percepções entre os
alunos da FAFIPA foi de 1,88 pontos, e da UNIPAR 2,51 pontos, este resultado
indica que houve menor variação entre as respostas dos alunos da FAFIPA sobre a
percepção da qualidade de serviços das IES.

Tangibilidade

Quadro 12: Médias e desvios padrão da expectativa (E) e da percepção (P) referentes aos
questionários aplicados nos alunos das IES analisadas – Médias e DP (Desvios padrão).
FAFIPA
UNIPAR
Siglas Questão
Média DP
Média DP
E1

A IES deve possuir equipamentos modernos.

4,38

0,89

4,14

1,00

P1

A IES tem equipamentos com aparência moderna.

2,73

0,95

3,18

1,04

E2

As instalações físicas da IES devem ser bonitas.

3,56

0,94

3,66

1,05

P2

As instalações da IES são bonitas.

2,46

0,93

3,48

0,91

E3

Os funcionários da IES devem ter boa aparência e
estar bem vestidos.

3,38

1,05

3,82

0,95

P3

Os funcionários da IES têm boa aparência.

3,00

0,86

3,59

0,88

E4

A aparência das instalações físicas da IES deverá ser
mantida de acordo com o serviço oferecido.

3,77

0,97

4,02

1,00

3,03

0,90

3,70

0,86

4,05

1,17

4,06

1,08

2,81

1,03

3,45

1,04

4,46

0,91

4,36

0,99

2,72

0,99

3,51

1,04

Confiabilidade

P4
E5
P5
E6
P6

Os materiais associados ao serviço administrativo têm
aparência bem cuidada na IES.
Quando a IES promete fazer alguma coisa em um
determinado tempo, fará com certeza.
Quando a IES promete fazer alguma coisa em um
determinado momento, ela faz.
Quando o cliente tem problemas, a IES deve
demonstrar o interesse em resolvê-los.
Quando se tem um problema, a IES demonstra um
interesse genuíno em resolvê-lo.
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E7
P7
E8
P8
E9
P9
E10

Receptividade

P10
E11
P11
E12
P12
E13
P13
E14
P14

Segurança

E15

A IES presta seu serviço da maneira certa na primeira
vez.
A IES deve fornecer determinado serviço no prazo
prometido.
A IES fornece os serviços no momento em que
promete fazê-lo.
A IES deve manter seus registros atualizados e sem
erros.
A IES insiste em registros sem erros.
A IES deve dizer aos seus alunos exatamente quando
os serviços serão prestados.
Os funcionários da IES dizem aos clientes exatamente
quando o serviço será prestado.
Os alunos devem esperar um atendimento imediato
por parte da IES.
Os funcionários da IES prestam serviço imediato aos
clientes.
Os funcionários da IES sempre devem estar dispostos
a ajudar os alunos.
Os funcionários da IES estão sempre dispostos a
ajudar os clientes.
Os funcionários da IES nunca devem estar ocupados
demais para atender os alunos.
Os funcionários da IES nunca estão ocupados demais
para responder aos pedidos dos clientes.
Os alunos poderão confiar nos funcionários da IES.
O comportamento da IES inspira confiança nos
clientes.
Os alunos sentir-se-ão seguros nas transações com os
funcionários da IES.

4,74

0,61

4,59

0,88

2,89

0,99

3,44

0,97

4,53

0,75

4,40

0,95

2,92

1,03

3,39

1,02

4,58

0,66

4,37

0,92

2,91

1,08

3,33

1,08

4,43

0,69

4,37

0,81

2,72

1,01

3,42

1,04

4,15

0,81

4,09

0,89

2,64

1,01

3,33

0,98

4,43

0,73

4,40

0,88

2,93

1,02

3,56

1,06

3,76

1,02

3,61

1,04

2,73

1,05

3,15

1,04

4,21

0,87

4,11

0,98

3,18

0,97

3,63

1,01

4,19

0,83

4,08

0,90

P15

O cliente sente-se seguro em transações com a IES.

3,15

0,99

3,68

0,98

E16

Os funcionários da IES devem ser gentis.

4,38

0,79

4,44

0,87

P16

Os funcionários da IES são corteses com os clientes.

3,00

1,02

3,63

1,06

4,29

0,85

4,06

0,92

2,94

1,03

3,55

1,01

3,93

0,91

3,95

0,95

2,71

1,09

3,42

1,11

4,42

0,70

4,27

0,91

3,16

1,15

3,51

1,15

3,78

1,00

3,85

1,02

2,83

1,01

3,45

1,04

E17
P17
E18
P18
E19
Empatia

A IES deve ser confiável.

P19
E20
P20

Os funcionários saberão responder as perguntas dos
clientes.
Os funcionários da IES têm conhecimento para
responder as perguntas dos clientes.
Espera-se que a IES dê atenção individual aos seus
alunos.
A IES dá atenção individual aos clientes.
A IES deve ter horários de funcionamento de seus
serviços que sejam convenientes para seus alunos.
A IES tem horário de funcionamento conveniente para
seus clientes.
É de se esperar que a IES tenha funcionários que
dêem atenção personalizada aos seus alunos.
A IES tem funcionários que dão atenção pessoal aos
clientes.

E21

Os interesses dos alunos serão sempre prioridade.

3,92

0,93

4,02

0,93

P21

A IES tem como prioridade o interesse dos clientes.

2,83

1,01

3,47

1,04
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E22
P22
E 23
P 23
E 24

Ensino

P 24
E 25
P 25
E 26
P 26
E 27
P 27

Os funcionários devem saber e entender quais as
necessidades dos alunos.
Os funcionários da IES entendem as necessidades
específicas dos clientes.
Os professores devem dar aulas atrativas e
interessantes.
Os seus professores ministram aulas atrativas e
interessantes.
Os professores devem demonstrar interesse pelo
aprendizado dos alunos.
Os seus professores demonstram interesse pelo
aprendizado dos alunos.
O curso deve oferecer atividades complementares
como visitas técnicas, palestras e outros eventos.
O seu curso oferece atividades complementares como
visitas técnicas, palestras e outros eventos.
O curso deve manter os alunos informados sobre os
procedimentos e eventos programados.
O seu curso informa os alunos sobre os
procedimentos e eventos programados.
A Coordenação do Curso deve ser presente e atuante
sobre as necessidades dos alunos do curso.
A Coordenação do seu Curso é presente e atuante
sobre as necessidades dos alunos do curso.

4,12

0,84

4,08

0,92

2,85

0,97

3,36

0,98

4,65

0,63

4,53

0,83

2,99

1,05

3,44

1,06

4,66

0,61

4,55

0,87

3,16

1,04

3,79

1,05

4,59

0,66

4,51

0,79

3,14

1,27

3,89

1,21

4,61

0,63

4,46

0,82

3,32

1,16

4,09

1,02

4,68

0,63

4,55

0,75

3,02

1,35

4,24

1,07

Média das expectativas

4,23

4,18

Média das percepções

2,91

3,54

Média dos DP das expectativas

0,82

0,92

Médias dos DP das percepções

1,03

1,03

Diferença entre a Média e o DP da Expectativa

3,41

3,26

Diferença entre a Média e o DP da Percepção

1,88

2.51

Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

É conveniente informar que sobre as questões E3 “Os funcionários da IES devem
ter boa aparência e estar bem vestidos” e P3 “Os funcionários da IES têm boa
aparência”, fazem alusão ao asseio e uniformes dos funcionários. Os itens não têm
relação com a aparência corpórea e de beleza física das pessoas.

4.2.1 Resultados da pesquisa SERVQUAL – IES pública

Conforme a figura 9 observa-se que as proporções das respostas nos questionários
sobre “Expectativa” aplicados na FAFIPA, obtiveram a média de 4,23 pontos,
indicando a “Alta” expectativa dos alunos sobre as dimensões avaliadas. As
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“Percepções” obtiveram a média de 2,91 pontos e foram classificadas como
“Inadequadas”. No entanto, cabe ressaltar que a média ficou muito próxima a
classificação de “Adequado”. Os “Gaps” das dimensões obtiveram a média de 1,32
pontos negativos “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos
sentem mais expectativa do que percepção sobre a qualidade de serviços.

Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

5
Imprescindível
Concordo
totalmente

Dimensão
Expectativa Percepção
Diferença
Tangibilidade
3,77
2,80
-0,97
Confiabilidade
4,47
2,85
-1,62
Receptividade
4,19
2,75
-1,44
Segurança
4,27
3,07
-1,20
Empatia
4,04
2,88
-1,16
Ensino
4,64
3,13
-1,51
Média
4,23
2,91
-1,32
Figura 9: Resultados das 6 dimensões da pesquisa SERVQUAL – FAFIPA.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

A figura 10 apresenta os dados obtidos na FAFIPA sobre a dimensão “Tangibilidade”
que se refere à aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais
de comunicação (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988). A “Expectativa” dos
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alunos obteve a média de 3,77 pontos, indicando a “Alta” expectativa sobre a
dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a média de 2,92 pontos e foi
classificada como “Inadequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de 0,85
pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos
sentem maior expectativa do que percepção sobre a tangibilidade dos serviços.

Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E1 / P1
3,36
2,73
E2 / P2
3,75
2,46
E3 / P3
4,00
3,00
E4 / P4
4,44
3,03
Média
3,77
2,92
Figura 10: Resultados da dimensão “Tangibilidade” – FAFIPA.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

5
Imprescindível
Concordo
totalmente

Diferença
-1,66
-1,10
-0,38
-0,74
-0,85

A figura 11 apresenta os dados obtidos na FAFIPA sobre a dimensão
“Confiabilidade” que se refere à habilidade de realizar o serviço prometido de forma

71
confiável e acurada (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988). A “Expectativa”
dos alunos obteve a média de 4,47 pontos, indicando a “Alta” expectativa sobre a
dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a média de 2,85 pontos e foi
classificada como “Inadequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de 1,62
pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos
sentem maior expectativa do que percepção sobre a confiabilidade dos serviços.

Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E5 / P5
4,05
2,81
E6 / P6
4,46
2,72
E7 / P7
4,74
2,89
E8 / P8
4,53
2,92
E9 / P9
4,58
2,91
Média
4,47
2,85
Figura 11: Resultados da dimensão “Confiabilidade” – FAFIPA.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

5
Imprescindível
Concordo
totalmente

Diferença
-1,24
-1,74
-1,85
-1,60
-1,68
-1,62

A figura 12 apresenta os dados obtidos na FAFIPA sobre a dimensão
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“Receptividade”, que se refere à disposição de atender os clientes e de prestar
serviço de forma ágil e rápida (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988). A
“Expectativa” dos alunos obteve a média de 4,19 pontos, indicando a “Alta”
expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a média de 2,75
pontos e foi classificada como “Inadequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média
de 1,44 pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os
alunos sentem maior expectativa do que percepção sobre a receptividade dos
serviços.

Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E10 / P10
4,43
2,72
E11 / P12
4,15
2,64
E12 / P12
4,43
2,93
E13 / P13
3,76
2,73
Média
4,19
2,75
Figura 12: Resultados da dimensão “Receptividade” – FAFIPA.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

Diferença
-1,71
-1,51
-1,50
-1,04
-1,44

5
Imprescindível
Concordo
totalmente
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A figura 13 apresenta os dados obtidos na FAFIPA sobre a dimensão “Segurança”
que se refere ao conhecimento e cortesia dos empregados e habilidade de transmitir
confiança e segurança (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988).

A

“Expectativa” dos alunos obteve a média de 4,27 pontos, indicando a “Alta”
expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a média de 3,07
pontos e foi classificada como “Adequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de
1,20 pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos
sentem maior expectativa do que percepção sobre a segurança dos serviços.

Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E14 / P14
4,21
3,18
E15 / P15
4,19
3,15
E16 / P16
4,38
3,00
E17 / P17
4,29
2,94
Média
4,27
3,07
Figura 13: Resultados da dimensão “Segurança” – FAFIPA.

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

Diferença
-1,03
-1,04
-1,38
-1,36
-1,20

5
Imprescindível
Concordo
totalmente
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Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

A figura 14 apresenta os dados obtidos na FAFIPA sobre a dimensão “Empatia” que
se refere ao tratamento do cliente com cordialidade, cuidado e atenção individual
(PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988). A “Expectativa” dos alunos obteve a
média de 4,04 pontos, indicando a “Alta” expectativa sobre a dimensão. A
“Percepção” dos alunos obteve a média de 2,88 pontos e foi classificada como
“Inadequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de 1,16 pontos negativos,
“Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos sentem maior
expectativa do que percepção sobre a empatia dos serviços.

Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

Questão
E18 / P18
E19 / P19
E20 / P20

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

Expectativa
3,93
4,42
3,78

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

Percepção
2,71
3,16
2,83

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

Diferença
-1,22
-1,26
-0,95

5
Imprescindível
Concordo
totalmente

75
E21 / P21
3,92
2,83
E22 / P22
4,12
2,85
Média
4,04
2,88
Figura 14: Resultados da dimensão “Empatia” – FAFIPA.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

-1,09
-1,27
-1,16

A figura 15 apresenta os dados obtidos na FAFIPA sobre a dimensão “Ensino”, que
se refere à qualidade das aulas, professores, coordenação e eventos do curso em
que o aluno estuda. A “Expectativa” dos alunos obteve a média de 4,64 pontos,
indicando a “Alta” expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a
média de 3,13 pontos e foi classificada como “Adequada”. O “Gap” da dimensão
obteve a média de 1,51 pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”,
indicando que os alunos sentem maior expectativa do que percepção sobre a
qualidade do ensino na IES.

Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

Questão

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

Expectativa

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

Percepção

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

Diferença

5
Imprescindível
Concordo
totalmente
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E23 / P 23
4,65
2,99
E24 / P24
4,66
3,16
E25 / P25
4,59
3,14
E26 / P26
4,61
3,32
E27 / P27
4,68
3,02
Média
4,64
3,13
Figura 15: Resultados da dimensão “Ensino” – FAFIPA.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

-1,66
-1,50
-1,45
-1,29
-1,66
-1,51

4.2.2 Resultados da pesquisa SERVQUAL – IES privada

Conforme a figura 16 observa-se que as proporções das respostas nos
questionários de “Expectativa” aplicados na UNIPAR obtiveram a média de 4,18
pontos, indicando a “Alta” expectativa dos alunos sobre as dimensões avaliadas. As
“Percepções” obtiveram a média de 3,54 pontos e foram classificadas como
“Adequadas”. Os “Gaps” das dimensões obtiveram a média de 0,65 pontos
negativos “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos sentem mais
expectativa do que percepção sobre a qualidade de serviços.

Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

5
Imprescindível
Concordo
totalmente

77
Dimensão
Expectativa Percepção
Diferença
Tangibilidade
3,91
3,49
-0,42
Confiabilidade
4,36
3,43
-0,93
Receptividade
4,12
3,37
-0,75
Segurança
4,17
3,62
-0,55
Empatia
4,03
3,45
-0,59
Ensino
4,52
3,89
-0,63
Média
4,18
3,54
-0,65
Figura 16: Resultados das 6 dimensão da pesquisa SERVQUAL – UNIPAR.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

A figura 17 apresenta os dados obtidos na UNIPAR sobre a dimensão
“Tangibilidade”, que se refere à aparência das instalações físicas, equipamentos,
pessoal e materiais de comunicação (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988).
A “Expectativa” dos alunos obteve a média de 3,91 pontos, indicando a “Alta”
expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a média de 3,49
pontos e foi classificada como “Adequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de
0,42 pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos
sentem maior expectativa do que percepção sobre a tangibilidade dos serviços.

Expectativa

1
Totalmente
dispensáveis

2
Parcialmente
dispensáveis

3
Indiferente

4
Muito
necessários

5
Imprescindível

78
Percepção

Discordo
totalmente

Discordo
parcialmente

Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E1 / P1
4,06
3,18
E2 / P2
3,64
3,48
E3 / P3
3,79
3,59
E4 / P4
4,00
3,70
Média
3,91
3,49
Figura 17: Resultados da dimensão “Tangibilidade” – UNIPAR.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Diferença
-0,95
-0,18
-0,23
-0,32
-0,42

A figura 18 apresenta os dados obtidos na UNIPAR sobre a dimensão
“Confiabilidade”, que se refere à habilidade de realizar o serviço prometido de forma
confiável e acurada (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988). A “Expectativa”
dos alunos obteve a média de 4,36 pontos, indicando a “Alta” expectativa sobre a
dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a média de 3,43 pontos e foi
classificada como “Adequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de 0,93 pontos
negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos sentem
maior expectativa do que percepção sobre a confiabilidade dos serviços.

Expectativa

1
Totalmente

2
Parcialmente

3
Indiferente

4
Muito

5
Imprescindível

79
Percepção

dispensáveis
Discordo
totalmente

dispensáveis
Discordo
parcialmente

Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E5 / P5
4,06
3,45
E6 / P6
4,36
3,51
E7 / P7
4,59
3,44
E8 / P8
4,40
3,39
E9 / P9
4,37
3,33
Média
4,36
3,43
Figura 18: Resultados da dimensão “Confiabilidade” – UNIPAR.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

necessários
Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Diferença
-0,61
-0,85
-1,16
-1,00
-1,04
-0,93

A figura 19 apresenta os dados obtidos na UNIPAR sobre a dimensão
“Receptividade”, que se refere à disposição de atender os clientes e de prestar
serviço de forma ágil e rápida (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988). A
“Expectativa” dos alunos obteve a média de 4,12 pontos, indicando a “Alta”
expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a média de 3,37
pontos e foi classificada como “Adequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de
0,75 pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos
sentem maior expectativa do que percepção sobre a receptividade dos serviços.

Expectativa

1
Totalmente

2
Parcialmente

3
Indiferente

4
Muito

5
Imprescindível
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Percepção

dispensáveis
Discordo
totalmente

dispensáveis
Discordo
parcialmente

Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E10 / P10
4,37
3,42
E11 / P12
4,09
3,33
E12 / P12
4,40
3,56
E13 / P13
3,61
3,15
Média
4,12
3,37
Figura 19: Resultados da dimensão “Receptividade” – UNIPAR.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

necessários
Concordo
bastante

Concordo
totalmente

Diferença
-0,95
-0,76
-0,84
-0,46
-0,75

A figura 20 apresenta os dados obtidos na UNIPAR sobre a dimensão “Segurança”,
que se refere ao conhecimento e cortesia dos empregados e habilidade de transmitir
confiança e segurança (PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988).

A

“Expectativa” dos alunos obteve a média de 4,17 pontos, indicando a “Alta”
expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a média de 3,62
pontos e foi classificada como “Adequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de
0,55 pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos
sentem maior expectativa do que percepção sobre a segurança dos serviços.

1

2

3

4

5

81
Expectativa
Percepção

Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

Indiferente
Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E14 / P14
4,11
3,63
E15 / P15
4,08
3,68
E16 / P16
4,44
3,63
E17 / P17
4,06
3,55
Média
4,17
3,62
Figura 20: Resultados da dimensão “Segurança” – UNIPAR
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

Muito
necessários
Concordo
bastante

Imprescindível
Concordo
totalmente

Diferença
-0,49
-0,40
-0,81
-0,52
-0,55

A figura 21 apresenta os dados obtidos na UNIPAR sobre a dimensão “Empatia” que
se refere ao tratamento do cliente com cordialidade, cuidado e atenção individual
(PARASURAMAN, ZEITHAML, BERRY, 1988). A “Expectativa” dos alunos obteve a
média de 4,03 pontos, indicando a “Alta” expectativa sobre a dimensão. A
“Percepção” dos alunos obteve a média de 3,45 pontos e foi classificada como
“Adequada”. O “Gap” da dimensão obteve a média de 0,58 pontos negativos,
“Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos sentem maior
expectativa do que percepção sobre a empatia dos serviços.
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Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E18 / P18
3,95
3,42
E19 / P19
4,27
3,51
E20 / P20
3,85
3,45
E21 / P21
4,02
3,47
E22 / P22
4,08
3,36
Média
4,03
3,45
Figura 21: Resultados da dimensão “Empatia” – UNIPAR.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

5
Imprescindível
Concordo
totalmente

Diferença
-0,53
-0,76
-0,40
-0,55
-0,72
-0,58

A figura 22 apresenta os dados obtidos na UNIPAR sobre a dimensão “Ensino”, que
se refere à qualidade das aulas, professores, coordenação e eventos do curso em
que o aluno estuda. A “Expectativa” dos alunos obteve a média de 4,52 pontos,
indicando a “Alta” expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos obteve a
média de 3,89 pontos e foi classificada como “Adequada”. O “Gap” da dimensão
obteve a média de 0,63 pontos negativos, “Percepção menor que expectativa”,
indicando que os alunos sentem maior expectativa do que percepção sobre a
qualidade do ensino na IES.
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Expectativa
Percepção

1
Totalmente
dispensáveis
Discordo
totalmente

2
Parcialmente
dispensáveis
Discordo
parcialmente

3
Indiferente
Concordo
parcialmente

Questão
Expectativa Percepção
E23 / P 23
4,53
3,44
E24 / P24
4,55
3,79
E25 / P25
4,51
3,89
E26 / P26
4,46
4,09
E27 / P27
4,55
4,24
Média
4,52
3,89
Figura 22: Resultados da dimensão “Ensino” – UNIPAR
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

4
Muito
necessários
Concordo
bastante

5
Imprescindível
Concordo
totalmente

Diferença
-1,09
-0,75
-0,62
-0,37
-0,31
-0,63

4.2.3 Comparação dos resultados dos gaps entre a IES pública e a IES privada
A figura 23 apresenta os dados sobre os “Gaps”obtidos na pesquisa de qualidade de
serviços realizada na FAFIPA. A “Expectativa” dos alunos obteve a média de 4,25
pontos, indicando a “Alta” expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos
obteve a média de 2,92 pontos e foi classificada como “Inadequada”. No entanto,
cabe ressaltar que a média ficou muito próxima a classificação de “Adequado”, cuja
mínima é de 3,01. O “Gap” geral da FAFIPA obteve a média de 1,33 pontos
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negativos, “Percepção menor que expectativa”, indicando que os alunos sentem
maior expectativa do que percepção sobre a qualidade dos serviços da IES.

Dimensões /

Confiab.

Tang.

Questões

Positivo /
Expectativa

Percepção

FAFIPA

FAFIPA

Diferença

Negativo

E1

P1

4,38

2,73

1,66

(-)

E2

P2

3,56

2,46

1,10

(-)

E3

P3

3,38

3,00

0,38

(-)

E4

P4

3,77

3,03

0,74

(-)

E5

P5

4,05

2,81

1,24

(-)

E6

P6

4,46

2,72

1,74

(-)

E7

P7

4,74

2,89

1,85

(-)

Ensino

Empatia

Segurança

Recep.

85
E8

P8

4,53

2,92

1,60

(-)

E9

P9

4,58

2,91

1,68

(-)

E10

P10

4,43

2,72

1,71

(-)

E11

P11

4,15

2,64

1,51

(-)

E12

P12

4,43

2,93

1,50

(-)

E13

P13

3,76

2,73

1,04

(-)

E14

P14

4,21

3,18

1,03

(-)

E15

P15

4,19

3,15

1,04

(-)

E16

P16

4,38

3,00

1,38

(-)

E17

P17

4,29

2,94

1,36

(-)

E18

P18

3,93

2,71

1,22

(-)

E19

P19

4,42

3,16

1,26

(-)

E20

P20

3,78

2,83

0,95

(-)

E21

P21

3,92

2,83

1,09

(-)

E22

P22

4,12

2,85

1,27

(-)

E 23

P 23

4,65

2,99

1,66

(-)

E 24

P 24

4,66

3,16

1,50

(-)

E 25

E 25

4,59

3,14

1,45

(-)

E 26

P 26

4,61

3,32

1,29

(-)

E 27

P 27

4,68

3,02

1,66

(-)

4,23

2,91

1,33

(-)

Média

Figura 23: Gaps da qualidade de serviços – FAFIPA
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

A figura 24 apresenta os dados sobre os “Gaps”obtidos na pesquisa de qualidade de
serviços realizada na UNIPAR. A “Expectativa” dos alunos obteve a média de 4,20
pontos, indicando a “Alta” expectativa sobre a dimensão. A “Percepção” dos alunos
obteve a média de 3,54 pontos e foi classificada como “Adequada”. O “Gap” geral da
UNIPAR obteve a média de 0,65 pontos negativos, “Percepção menor que
expectativa”, indicando que os alunos sentem maior expectativa do que percepção
sobre a qualidade dos serviços da IES.
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Dimensões /

Recep.

Confiab.

Tang.

Questões

Positivo /
Expectativa

Percepção

UNIPAR

UNIPAR

Diferença

Negativo

E1

P1

4,14

3,18

0,95

(-)

E2

P2

3,66

3,48

0,18

(-)

E3

P3

3,82

3,59

0,23

(-)

E4

P4

4,02

3,70

0,32

(-)

E5

P5

4,06

3,45

0,61

(-)

E6

P6

4,36

3,51

0,85

(-)

E7

P7

4,59

3,44

1,16

(-)

E8

P8

4,40

3,39

1,00

(-)

E9

P9

4,37

3,33

1,04

(-)

E10

P10

4,37

3,42

0,95

(-)

E11

P11

4,09

3,33

0,76

(-)

E12

P12

4,40

3,56

0,84

(-)

Ensino

Empatia

Segurança

87
E13

P13

3,61

3,15

0,46

(-)

E14

P14

4,11

3,63

0,49

(-)

E15

P15

4,08

3,68

0,40

(-)

E16

P16

4,44

3,63

0,81

(-)

E17

P17

4,06

3,55

0,52

(-)

E18

P18

3,95

3,42

0,53

(-)

E19

P19

4,27

3,51

0,76

(-)

E20

P20

3,85

3,45

0,40

(-)

E21

P21

4,02

3,47

0,55

(-)

E22

P22

4,08

3,36

0,72

(-)

E 23

P 23

4,53

3,44

1,09

(-)

E 24

P 24

4,55

3,79

0,75

(-)

E 25

E 25

4,51

3,89

0,62

(-)

E 26

P 26

4,46

4,09

0,37

(-)

E 27

P 27

4,55

4,24

0,31

(-)

4,18

3,54

0,65

(-)

Média

Figura 24: Gaps da qualidade de serviços – UNIPAR.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

A figura 25 apresenta os dados sobre os gaps da pesquisa de qualidade de serviços
baseada no modelo SERVQUAL entre as IES FAFIPA e UNIPAR. A FAFIPA obteve
a média de gaps de 1,33 pontos, já a UNIPAR obteve a média de 0,65 pontos. A
diferença entre as duas IES foi de 0,68 pontos. Outra situação relevante a ser
apresentada é que, em todos os 27 gaps obtidos nas pesquisas, a FAFIPA
apresentou pontuação maior e negativa que a UNIPAR, lembrando que esta
condição é desfavorável, pois os alunos têm maiores expectativas do que
percepções sobre a qualidade dos serviços recebidos.
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Dimensões /

Recep.

Confiab.

Tang.

Questões

Gaps FAFIPA Gaps UNIPAR Diferença Negativa para:

E1

P1

-1,66

-0,95

0,70

(-) FAFIPA

E2

P2

-1,10

-0,18

0,91

(-) FAFIPA

E3

P3

-0,38

-0,23

0,15

(-) FAFIPA

E4

P4

-0,74

-0,32

0,42

(-) FAFIPA

E5

P5

-1,24

-0,61

0,63

(-) FAFIPA

E6

P6

-1,74

-0,85

0,90

(-) FAFIPA

E7

P7

-1,85

-1,16

0,69

(-) FAFIPA

E8

P8

-1,60

-1,00

0,60

(-) FAFIPA

E9

P9

-1,68

-1,04

0,64

(-) FAFIPA

E10

P10

-1,71

-0,95

0,77

(-) FAFIPA

E11

P11

-1,51

-0,76

0,75

(-) FAFIPA

E12

P12

-1,50

-0,84

0,66

(-) FAFIPA

E13

P13

-1,04

-0,46

0,57

(-) FAFIPA

Ensino

Empatia

Segurança

89
E14

P14

-1,03

-0,49

0,55

(-) FAFIPA

E15

P15

-1,04

-0,40

0,64

(-) FAFIPA

E16

P16

-1,38

-0,81

0,57

(-) FAFIPA

E17

P17

-1,36

-0,52

0,84

(-) FAFIPA

E18

P18

-1,22

-0,53

0,69

(-) FAFIPA

E19

P19

-1,26

-0,76

0,50

(-) FAFIPA

E20

P20

-0,95

-0,40

0,55

(-) FAFIPA

E21

P21

-1,09

-0,55

0,55

(-) FAFIPA

E22

P22

-1,27

-0,72

0,56

(-) FAFIPA

E 23 P 23

-1,66

-1,09

0,57

(-) FAFIPA

E 24 P 24

-1,50

-0,75

0,75

(-) FAFIPA

E 25 E 25

-1,45

-0,62

0,83

(-) FAFIPA

E 26 P 26

-1,29

-0,37

0,92

(-) FAFIPA

E 27 P 27

-1,66

-0,31

1,35

(-) FAFIPA

Média

-1,33

-0,65

0,68

(-) FAFIPA

Figura 25: Diferença dos Gaps da qualidade de serviços entre FAFIPA e UNIPAR.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

Conforme apresenta a figura 26, as proporções calculadas com fórmula de
frequência relativa sobre as respostas 1, 2, 3, 4 e 5 dos questionários de
“Expectativa” aplicados nas duas IES são muito semelhantes, indicando que as
expectativas dos alunos são similares. Ambas tiveram mais de 81% de repostas
entre 4 e 5, indicando a existência de “Alta” expectativa sobre os serviços. No
entanto, as percepções tiveram proporções diferentes. Na FAFIPA apenas 27,74%
das respostas foram classificadas entre 4 e 5, contra 55,04% das repostas da
UNIPAR. Estas proporções indicam que existem maiores índices de expectativa do
que de percepção sobre a qualidade de serviços das IES e que a UNIPAR causa
27,30% a mais de percepção positiva.
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Expectativa

1

2

3

4

5

Totalmente

Parcialmente

Indiferente

Muito

Imprescindível

dispensáveis

dispensáveis

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

Concordo

totalmente

parcialmente

parcialmente

bastante

totalmente

Percepção

Repostas

necessários

Expectativa

Expectativa

Percepção

Percepção

FAFIPA

UNIPAR

FAFIPA

UNIPAR

1

1,40

2,37

9,56

4,84

2

3,72

3,99

24,30

9,78

3

12,30

12,18

38,40

30,35

4

34,04

34,46

20,45

36,14

5

48,54

47,00

7,29

18,90

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

1,2 e 3

17,42

18,54

72,26

44,96

4e5

82,58

81,46

27,74

55,04

Total

100,00

100,00

100,00

100,00

Figura 26: Frequências relativas das respostas do questionário SERVQUAL – FAFIPA e UNIPAR.
Fonte: (DADOS DA PESQUISA, 2012).

Na análise final dos dados desta pesquisa, foi possível diagnosticar que em ambas
as IES, em todos os 27 itens, as avaliações dos alunos sobre as expectativas foram
maiores do que as percepções sobre a qualidade dos serviços recebidos. Na
FAFIPA, 24 das 27 questões “Expectativa / Percepção” obtiveram gaps maiores que
1,00 ponto. Na UNIPAR 4 das 27 questões “Expectativa / Percepção” obtiveram
gaps maiores que 1,00 ponto, justificando as menores médias dos gaps. Com base
nestes resultados, é possível afirmar que, no período desta pesquisa, a percepção

91
dos alunos sobre a qualidade dos serviços prestados pela UNIPAR foi maior que os
serviços prestados pela FAFIPA.
Os dados encontrados nesta pesquisa apresentam que as IES analisadas possuem
a qualidade abaixo do esperado, pois, obtiveram gaps negativos em suas avaliações
sobre a qualidade de seus serviços. Conforme as teorias apresentadas sobre
satisfação, esta situação pode induzir à desistência dos alunos pelos estudos. No
entanto, não é o que se constatou na “Tabela 16: Tabela demonstrativa da
distribuição dos alunos da FAFIPA e UNIPAR”, que, com exceção das primeiras para
as segundas séries da FAFIPA, em que houve uma grande queda da proporção de
alunos, no restante das séries, a diminuição dos alunos foi bem menos intensa,
demonstrado que, mesmo que não estejam totalmente satisfeitos, os alunos não
abandonam seu relacionamento com as IES. No entanto, fica evidente a
necessidade das duas IES analisadas monitorarem a qualidade de seus serviços
para manterem-se competitivas no mercado.
Este tópico finaliza a apresentação e análise de resultados pesquisados. A seguir,
serão apresentadas as conclusões deste estudo, bem como as suas limitações e
sugestões para estudos futuros.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

5.1 Conclusões

Nesta seção, estão descritas as conclusões do trabalho, realizadas com foco no
objetivo geral e nos objetivos específicos desta dissertação. O objetivo geral foi
analisar comparativamente a qualidade de serviços entre uma instituição de ensino
superior pública e outra privada por meio da escala SERVQUAL.
Este estudo realizou uma pesquisa sobre qualidade de serviços, utilizando como
instrumento de pesquisa o método SERVQUAL adaptado às características das IES
analisadas. A pesquisa foi aplicada nas IES FAFIPA e UNIPAR de Paranavaí, na
qual foi possível identificar as distinções entre as expectativas e percepções dos
alunos quanto à qualidade de serviços.
Na pesquisa, foi detectado que a expectativa dos alunos nas duas IES analisadas é
similar. Os resultados encontrados evidenciam que a maioria dos alunos possui alta
expectativa sobre a qualidade dos serviços prestados pelas IES e não há diferenças
quantitativas relevantes entre os dois públicos. Já as percepções sobre a qualidade
dos serviços, possuem diferenças relevantes. Os alunos da IES pública percebem
menos qualidade sobre os serviços do que os alunos da IES privada. No entanto,
em ambas as avaliações, as percepções foram menores que as expectativas.
Quanto ao primeiro objetivo específico “Identificar as expectativas e percepções de
alunos de uma IES pública sobre a qualidade de seus serviços”, foi identificado que
existe alta expectativa entre os alunos da IES pública sobre a qualidade de seus
serviços. No entanto, as percepções sobre os serviços foram classificadas como
inadequadas. Cabe ressaltar que a média da avaliação da percepção ficou muito
próxima de ser classificada como adequada. Sobre este objetivo pode ser concluído
que as expectativas dos alunos da IES pública são maiores do que as percepções
de qualidade sobre os itens avaliados na pesquisa.
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Este resultado pode ser decorrente da natureza pública da IES. O seu desempenho
sobre os itens tangibilidade, confiabilidade, receptitividade, segurança, empatia e
ensino pode ter sido influenciado pela rigidez burocrática na sua gestão exigida pelo
Estado, dificultando a implantação de processos e estruturas que propiciem a
qualidade de serviços.
Quanto ao segundo objetivo específico “Identificar as expectativas e percepções de
alunos de uma IES privada sobre a qualidade de seus serviços”, foi identificado que
existe alta expectativa entre os alunos da IES privada sobre a qualidade de seus
serviços. Diferente do resultado da IES pública, as percepções sobre os serviços
foram classificadas como adequadas. No entanto, as médias das notas das
expectativas também foram maiores do que às da percepção. Sobre este objetivo
pode ser concluído que as expectativas dos alunos da IES privada são maiores do
que as percepções de qualidade sobre os itens avaliados na pesquisa.
Mesmo não sendo a ideal, a qualidade dos serviços da IES particular foi avaliada
com pontuação superior à da pública. Este desempenho sobre os itens tangibilidade,
confiabilidade, receptitividade, segurança, empatia e ensino pode ser decorrente da
menor rigidez burocrática da organização. As suas decisões sobre a melhoria da
qualidade de seus serviços podem ser implantadas em prazos mais curtos e sem
processos morosos.
Outro fato que pode ter contribuído para o diagnóstico do desempenho mais
elevado, é o fato de que, ao contrário da pública, a IES privada sofre mais com a
concorrência devido à cobrança de mensalidades, este é um fator que condiciona
algumas pessoas a iniciarem e/ou concluírem uma graduação. Neste contexto, a IES
necessita implantar diferenciais que consigam atrair e reter candidatos por meio da
qualidade.
Quanto ao terceiro objetivo específico “Comparar os gaps entre as expectativas e a
percepções dos alunos de uma IES pública e outra privada”, foi verificado que
existem diferenças entre os gaps da IES pública e da privada. Na IES pública os
gaps foram significativamente maiores do que na IES privada. Evidenciando que os
alunos da IES privada percebem mais qualidade sobre os serviços.
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Na pesquisa, ambas as instituições em todas as 27 questões obtiveram sempre a
avaliação da percepção menor do que a da expectativa sobre a qualidade dos
serviços analisados. Na IES pública, seis dimensões (confiabilidade, receptividade,
segurança, empatia e ensino) obtiveram a média de seus gaps maiores que 1 ponto
negativo e uma dimensão (tangibilidade) com menos de 1 ponto negativo. Na IES
privada, as sete dimensões (tangibilidade, confiabilidade, receptividade, segurança,
empatia e ensino) obtiveram a média de seus gaps menores que 1 ponto negativo.
Este resultado sugere que as duas IES necessitam aperfeiçoar a qualidade dos seus
serviços. No entanto, a IES privada possui percepções mais próximas das
expectativas sobre a qualidade dos serviços prestados aos alunos.
Os resultados desta dissertação poderão contribuir para entender e aprofundar os
estudos sobre a qualidade de serviços e sua relação com as IES. Além disso, as
organizações analisadas, com base nos dados apresentados, poderão estabelecer
melhores práticas de gestão para elevar o desempenho da qualidade de seus
serviços para os alunos.

5.2 Limitações

A limitação deste estudo se consistiu no fato de que existem quatro IES na cidade
de Paranavaí, sendo duas públicas e duas privadas. Devido à grande quantidade de
questionários aplicados, necessários para a pesquisa possuir um grau de
confiabilidade adequado, as pesquisas limitaram-se apenas às duas maiores IES da
cidade, não abordando as outras referidas. Esta configuração de pesquisa acabou
por limitar a análise mais abrangente da qualidade de serviços prestados pelas IES
de Paranavaí.

5.3 Sugestões para estudos futuros
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A partir dos resultados deste estudo, outros poderão continuá-lo, aprofundá-lo e
complementá-lo.
A primeira sugestão é de realizar um estudo mais amplo no sentido de englobar as
quatro instituições supracitadas para traçar o perfil da qualidade de serviços das IES
de Paranavaí.
Ao final é sugerida a utilização de outros instrumentos que viabilizem uma pesquisa
mais detalhada sobre este estudo, utilizando técnicas de levantamento qualitativo
para justificar os resultados da pesquisa quantitativa e evidenciar as devidas
relações dos resultados encontrados.
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APÊNDICE
APÊNDICE 1 – Pesquisa sobre qualidade de serviços de IES (Instituição de Ensino
Superior).
A participação na pesquisa é voluntária, se você não quiser participar não será
obrigado a fazê-lo, porém, quanto mais alunos participarem, mais real será o cenário
traçado e poderá ser feito um melhor trabalho para serem corrigidas eventuais
distorções que estejam ocorrendo no relacionamento entre a IES e os alunos.
Repare em todas as folhas deste material e verifique que não existe qualquer
espaço reservado para a sua identificação. Você não precisa colocar qualquer tipo
de identificação.
Para cada item que consta nos questionários 1 e 2, existem cinco alternativas de
resposta. Você precisará marcar com um X uma única alternativa para cada item,
aquela que mais se aproxime da sua análise individual.
É importante que todos os itens sejam preenchidos! Contamos com você! Muito
obrigado.
Questionário 1 - EXPECTATIVA de serviços
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Totalmente

Parcialmente

Indiferente

Muito

Imprescindível

dispensáveis

dispensáveis

TANGIIBILIDADE

Item

necessários

Expectativa do cliente sobre a IES

E1

A IES deve possuir equipamentos modernos.

E2

As instalações físicas da IES devem ser bonitas.

E3

Os funcionários da IES devem ter boa aparência e estar bem
vestidos.

E4

A aparência das instalações físicas da IES deverá ser mantida de
acordo com o serviço oferecido.

E5

Quando a IES promete fazer alguma coisa em um determinado

E6

Quando o cliente tem problemas, a IES deve demonstrar o interesse
em resolvê-los.

PTIVI

RECE

CONFIABILIDADE

tempo, fará com certeza.

E7

A IES deve ser confiável.

E8

A IES deve fornecer determinado serviço no prazo prometido.

E9

A IES deve manter seus registros atualizados e sem erros.

E10

A IES deve dizer aos seus alunos exatamente quando os serviços
serão prestados.

1

2

3

4

5
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E11

Os alunos devem esperar um atendimento imediato por parte da
IES.

E12

Os funcionários da IES sempre devem estar dispostos a ajudar os
alunos.

E13

Os funcionários da IES nunca devem estar ocupados demais para

SEGURANÇA

atender os alunos.
E14

Os alunos poderão confiar nos funcionários da IES.

E15

Os alunos se sentirão seguros nas transações com os funcionários
da IES.

E16

Os funcionários da IES devem ser gentis.

E17

Os funcionários saberão responder as perguntas dos clientes.

E18

Espera-se que a IES dê atenção individual aos seus alunos.

E19

A IES deve ter horários de funcionamento de seus serviços que

EMPATIA

sejam convenientes para seus alunos.
E20

É de se esperar que a IES tenha funcionários que dêem atenção
personalizada aos seus alunos.

E21

Os interesses dos alunos serão sempre prioridade.

E22

Os funcionários devem saber e entender quais as necessidades dos
alunos.

E 23

Os professores devem dar aulas atrativas e interessantes.

E 24

Os professores devem demonstrar interesse pelo aprendizado dos

ENSINO

alunos.
E 25

O curso deve oferecer atividades complementares como visitas
técnicas, palestras e outros eventos.

E 26

O curso deve manter os alunos informados sobre os procedimentos
e eventos programados.

E 27

A Coordenação do Curso deve ser presente e atuante sobre as
necessidades dos alunos do curso.
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Questionário 2 - PERCEPÇÃO de serviços
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Alternativa 5

Discordo

Discordo

Concordo

Concordo

Concordo

totalmente

parcialmente

parcialmente

bastante

totalmente

TANGIIBILIDADE

Item

Expectativa do cliente sobre a IES

P1

A IES tem equipamentos com aparência moderna.

P2

As instalações da IES são bonitas.

P3

Os funcionários da IES têm boa aparência.

P4

Os materiais associados ao serviço administrativo têm aparência
bem cuidada na IES.

P5

Quando a IES promete fazer alguma coisa em um determinado

RECEPTIVIDADE

CONFIABILIDADE

momento, ela faz.
P6

Quando se tem um problema, a IES demonstra um interesse genuíno
em resolvê-lo.

P7

A IES presta seu serviço da maneira certa na primeira vez.

P8

A IES fornece os serviços no momento em que promete fazê-lo.

P9

A IES insiste em registros sem erros.

P10

Os funcionários da IES dizem aos clientes exatamente quando o
serviço será prestado.

P11

Os funcionários da IES prestam serviço imediato aos clientes.

P12

Os funcionários da IES estão sempre dispostos a ajudar os clientes.

P13

Os funcionários da IES nunca estão ocupados demais para

EMPATIA

SEGURANÇA

responder aos pedidos dos clientes.
P14

O comportamento da IES inspira confiança nos clientes.

P15

O cliente sente-se seguro em transações com a IES.

P16

Os funcionários da IES são corteses com os clientes.

P17

Os funcionários da IES têm conhecimento para responder as
perguntas dos clientes.

P18

A IES dá atenção individual aos clientes.

P19

A IES tem horário de funcionamento conveniente para seus clientes.

P20

A IES tem funcionários que dão atenção pessoal aos clientes.

P21

A IES tem como prioridade o interesse dos clientes.

P22

Os funcionários da IES entendem as necessidades específicas dos

ENSIN

clientes.
P 23

Os seus professores ministram aulas atrativas e interessantes.

P 24

Os seus professores demonstram interesse pelo aprendizado dos

1

2

3

4

5
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alunos.
P 25

O seu curso oferece atividades complementares como visitas
técnicas, palestras e outros eventos.

P 26

O seu curso informa os alunos sobre os procedimentos e eventos
programados.

P 27

A Coordenação do seu Curso é presente e atuante sobre as
necessidades dos alunos do curso.

