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Resumo

A educação superior vem se expandido de forma desordenada, deixando a
qualidade do ensino demandada pelo mercado e pela sociedade em segundo plano.
Dessa forma, o objetivo geral do estudo consistiu em investigar as diferentes
perspectivas da qualidade dos serviços ofertados por uma IES privada, a partir da
percepção de seus discentes, docentes, coordenadores e diretores do curso de
Administração. Com este objetivo em foco, foi realizada uma pesquisa de natureza
descritiva quantitativa, do tipo survey, utilizando-se uma amostra composta por 67
discentes, 16 docentes, 2 coordenadores e 2 diretores. Para cada segmento, foram
realizadas medições para as percepções, expectativas e gaps da qualidade de
serviços educacionais, relativos aos 5 construtos do modelo ServQual – Tangíveis,
Confiança, Presteza, Segurança e Empatia. O teste de Mann-Withney demonstrou
que as percepções dos discentes foram sempre inferiores às dos docentes, para
todas as dimensões da qualidade dos serviços educacionais. Pode-se também
comprovar que as avaliações das percepções e expectativas da qualidade dos
alunos do 8º período foram sempre menores do que as respectivas avaliações dos
discentes do 1º período, para todos os construtos do modelo ServQual, havendo
uma involução da avaliação da qualidade dos serviços educacionais, ao longo do
curso.

Palavras-Chave: Qualidade dos serviços educacionais; Educação Superior;
ServQual.

Abstract

Higher education has expanded in a disorderly way, leaving the quality of education
demanded by the market and society in the background. In this way, the general
objective of the study was to investigate the different perspectives of the quality of
the services offered by a private HEI, based on the perception of its students,
teachers, coordinators and directors of the Administration course. With this objective
in focus, a quantitative descriptive research of the type survey was carried out, using
a sample composed by 67 students, 16 teachers, 2 coordinators and 2 directors. For
each segment, measurements were made for the perceptions, expectations and
gaps of the quality of educational services, related to the 5 constructs of the
ServQual model - Tangibles, Confidence, Promptness, Security and Empathy. The
Mann-Whitney test demonstrated that students' perceptions were always inferior to
those of teachers, for all dimensions of the quality of educational services. It can also
be verified that the evaluations of the perceptions and expectations of the quality of
the students of the 8th period were always lower than the respective evaluations of
the students of the 1st period, for all constructs of the ServQual model, with an
involution of the evaluation of the quality of the services along the course.

Keywords: Quality of educational services; Higher Education; ServQual.
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1 Introdução

A literatura, no que tange aos fundamentos e metodologias de pesquisa, é
concordante que dissertações de mestrado profissional se figurem como propostas
de comunicação de resultados de estudos conduzidos cientificamente por regras
metodológicas. O objetivo de se elaborar estudos dissertativos é o de descrever
processos para a busca de informações que são capazes de alcançar o
conhecimento de determinada área de estudo. Para tanto, a redação científica é
uma forma de difusão dessas Ciências, que são colocadas à disposição para
consultas e acessos a que se propõem (Vergara, 2003; Moreira, & Caleffe, 2006;
Chang, 2012).

Desse modo, na intenção de disseminar conhecimentos científicos para as
comunidades científicas e acadêmicas, para comunicação dos resultados da
pesquisa proposta por esta dissertação que aqui se estrutura, inicialmente,
apresentam-se: (1) a contextualização do problema; (2) a situação problema de
pesquisa e hipótese; (3) os objetivos – geral e específico, e (4) a justificativa e a
relevância do estudo.
1.1 Contextualização do problema

No cenário educacional nacional, qualquer instituição de ensino superior [IES], quer
seja ela pública ou privada, possui uma combinação de requisitos para atender ao
ensino, à pesquisa e à extensão, com vistas ao desenvolvimento social, político e
econômico,

devendo

esses

requisitos

estarem

pautados

no

Plano

de

Desenvolvimento Institucional [PDI] da IES. Dessa forma, tal combinação de
requisitos visa à garantia da prestação de serviços educacionais de qualidade.
(Mazaro et al., 2014).

Além disso, a realidade do ensino superior é marcada pelo crescente acesso por
parte dos cidadãos, justificando-se pelos constantes incentivos governamentais, em
que, em âmbito federal, figuram-se como principais o Programa Universidade para
Todos [PROUNI] e o Financiamento Estudantil [FIES] (INEP, 2013). Já em âmbito
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local, figuram-se os programas de bolsas de instituições privadas. Ainda em
intuições federais, há o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão
das Universidades Federais [REUNI] (Lei n. 6.096, 2007). Segundo o censo da
educação superior de 2011, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira [INEP], o REUNI objetiva e incentiva o
aumento do número de vagas nas IES federais. Além disso, o Ministério da
Educação e Cultura [MEC] vem promovendo ações motivadoras do aprimoramento
da qualidade dos serviços prestador pelas IES, tanto públicas, quanto privadas
(INEP, 2013).

Faz-se mister, ainda, destacar o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
[SINAES], como uma ferramenta estratégica que visa o desenvolvimento das IES,
bem como a melhoria de seus serviços educacionais, a partir da instituição de seus
5 eixos importantes, a saber: (1) planejamento e avaliação institucional –
planejamento e autoavaliação - evidencia os principais elementos do processo
avaliativo interno e externo, elaborados pela Comissão Própria de Avaliação [CPA];
(2) desenvolvimento institucional – missão, Plano de Desenvolvimento Institucional
[PDI], e responsabilidade social da instituição; (3)políticas acadêmicas – políticas
para o ensino, pesquisa e extensão, comunicação com a sociedade, políticas de
atendimento aos discentes; (4) políticas de gestão – políticas de pessoal,
organização e gestão da instituição, sustentabilidade financeira, e (5) infraestrutura
(física) nas IESs (INEP, 2014).
Segundo Corso (2012, p. 14), “no momento atual, percebe-se um aumento
considerável pela procura de oportunidades de ingressos em cursos de nível
superior no Brasil . . . . verifica-se uma proliferação de IES para atender à demanda
ascendente gerada por estes potenciais clientes”. Assim, a qualidade dos serviços
educacionais nas IES é um fator que leva os clientes a escolherem por uma
instituição (Helgesen, 2008). “Cabe ressaltar que a avaliação educacional está
diretamente relacionada à busca pela qualidade na educação, tanto pelo lado dos
indivíduos quanto pelas instituições e, ainda, com a ideia de valor para a sociedade
e para o mercado” (Corso, 2012, p.15).
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De acordo com Oliveira (2016), dentro das teorias de gestão aplicadas à melhoria da
qualidade dos serviços – incluindo os serviços educacionais – está a proposta de
participação de todos envolvidos nas empresas/organizações; ou seja, está o
conceito

de

stakeholdesrs

(funcionário,

fornecedor,

comunidade,

governo,

consumidor, mercado, acionista). Especificamente, na perspectiva da educação,
segundo Milan, De Toni e Maioli (2013), o conceito de stakeholdesrsenvolve os
docentes e quaisquer outros funcionários da IES, os discentes, a sua comunidade,
as editoras, os meios de comunicação, entre todos os parceiros que possam se
relacionar ao serviço ofertado/produzido.

Já de acordo com Aguiar (2015), em uma abordagem da Psicologia aplicada à
administração, a melhoria da qualidade dos serviços prestados, no caso, os serviços
educacionais, abrange a todos os envolvidos, citando-se os conceitos de clientes
internos e clientes externos. Segundo Soares et al. (2014), o cliente externo é
alguém que utiliza os produtos ou serviços de uma empresa ou organização, mas
não faz parte dela – como no caso das IESs, especificamente para interesse desta
dissertação, seriam os discentes. Já o cliente interno é alguém que utiliza os
produtos ou serviços da uma empresa ou organização, e que faz parte dela – como
no caso das IESs, especificamente para interesse desta dissertação, os docentes e
os coordenadores e diretores.

Acrescenta-se que nesta dissertação adotar-se-á a abordagem de Aguiar (2015),
junto à proposta de Prahalad e Ramaswamy (2004) acerca do desenvolvimento de
diferenciais competitivos em parceria com clientes, já que a pesquisa foi realizada
com os discentes, docentes, coordenadores e diretores envolvidos no curso de
Administração de uma IES privada.

Retomando Oliveira (2016), o processo educativo não pode ser pensado/constituído
somente pelo docente, que transmite conhecimento, e pelos discentes, que recebem
o conhecimento. Faz-se necessário que sua concepção seja ainda mais ampla, uma
vez que se constitui de um processo social que ocorre em concomitância com a
evolução da sociedade e dos meios tecnológicos. Além disso, segundo Al-Alak
(2006), a educação em seu nível superior promove o desenvolvimento de
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conhecimentos científicos, de práxis, de pensamentos reflexivos, de proposição de
soluções para problemas cotidianos, com padrões mínimos de qualidade.
De acordo com Andrade, Barros, Costa, Ferreira e Silva (2017, p. 50), “o senso
comum nos indica que um produto tem qualidade quando está em conformidade
com o prometido ao consumidor, assim como um serviço é dito de qualidade quando
atende às nossas expectativas”. Essa concepção está em sintonia com o que
afirmaram, em anos anteriores, Barbosa et al. (2005), Lacerda (2005), Carpinetti
(2012) e ainda Carvalho e Paladini (2012), para quem a qualidade resume-se em um
conceito subjetivo, ao mesmo passo que intrínseco aos indivíduos, cuja percepção é
influenciada por diversos agentes externos, tais como sociedade, cultura, desejos,
serviços prestados. Dessa forma, de acordo com Carvalho e Paladini (2012), podese afirmar que as necessidades internas dos indivíduos, bem como suas
expectativas, são fatores influentes na definição da qualidade. Acredita-se, por esta
assertiva, que a conceituação da qualidade se torna difícil, pois envolve ainda
variáveis subjetivas que visam à satisfação dos consumidores.

Na concepção de Carpinetti (2012), o conceito de qualidade associa-se ao conceito
de satisfação de clientes. O autor acredita que tal conceito venha predominando no
âmbito das teorias de gestão das últimas décadas, sendo persistente na literatura,
promissor para tendências de teorias gerenciais futuras. Em relação à satisfação,
encontra-se em Lovelock e Wright (2006) a explicação de que ela representa ou
compreende uma satisfação emocional de pós-compra do serviço ou produto, sendo
justamente por isso que as organizações têm como meta a satisfação dos clientes
como obtenção de vantagem competitiva e, automaticamente, de fidelização.

De acordo com Carvalho e Paladini (2012), dentro filosofia de Lovelock e Wright
(2006), a participação dos indivíduos envolvidos é primordial para a garantia da
satisfação e do sucesso das organizações, e o fator determinante para a qualidade é
sempre a existência da concorrência. Assim, faz-se necessário embasamento na
filosofia de Crosby (1985), que postula a qualidade como investimento, propagandose ausência de defeitos na prestação de um serviço, em que o fazer certo na
primeira vez resume-se em motivação gerencial para as organizações.
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A gestão da qualidade é produto de ações sistematizadas e organizadas que visam
o controle e a administração das organizações, que englobam planejamento,
controle e estratégias para a melhoria da qualidade (Bergamo, Giuliani & Galli,
2011). Além disso, a melhoria da qualidade proporciona eficiência do serviço
ofertado aos clientes que, satisfeitos, repetem a compra e fidelizam-se (Carvalho &
Paladini, 2012).

É de responsabilidade dos administradores das IES a gestão dos diversos setores
da organização, visando a garantia de seus funcionamentos dinâmicos, deixando
transparecer a qualidade dos seus serviços a seus clientes (Barbosa et al., 2005).
1.2 Problema e hipótese

Lucena (2014) afirma que que o crescimento dos números de cursos e de egressos
no ensino superior, no Brasil, é grande, e registra os dados difundidos pelo censo de
2013, em que se tem o número de sete milhões de alunos matriculados em IES,
sendo que deste número, 73% são matrículas em rede privada. Segundo Andrade
et. al. (2017), com a demanda pelo ensino superior em ascensão, ele tem sido
considerado como uma indústria de serviços. Tais autores postulam ainda que
o Curso de Bacharelado em Administração agrega o maior número de alunos
matriculados no ensino superior. Conforme o Censo da Educação Superior
elaborado pelo INEP no ano de 2011, encontravam-se matriculados 858.899
alunos nos cursos que formam futuros Administradores, os quais representam
13% do universo de alunos matriculados em IES brasileiras. (Andrade et al.,
2017, p. 154).
Assim, o ensino privado vem se expandido, a cada dia mais, por todo o Brasil, de
forma desordenada, sendo produto de atividades mercantis, e, muitas vezes vem
deixando a qualidade do ensino demandada pelo mercado e pela sociedade em
segundo plano (Dias, Salume & Pinto, 2014). Dessa forma, a qualidade percebida de
serviços educacionais pode ser vista como um antecedente de satisfação de seus
clientes (Camargos, Camargos & Machado, 2006).

Para Weschter (2008), a evolução da tecnologia aliada ao processo de globalização
pode ser considerada como responsável pela transformação do conhecimento em
diferencial estratégico competitivo para qualquer tipo de empresa/organização –
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inclusive aquelas empresas/organizações que prestam serviços educacionais, como
é o caso das IES privadas. Segundo Soares (2015, p.1), em publicação no CFA, “o
conhecimento é necessário na conquista de objetivos e a Administração é um bem
precioso que deve ser melhor aproveitado”. Ainda segundo Weschter (2008), o
conhecimento figura-se como fator preponderante para a qualidade e para o
sucesso (dos serviços) das organizações. Assim, o conhecimento e sua gestão é
relacionado ao ativo primordial das empresas.

Desta forma, esta dissertação se guia pela necessidade de se conhecer mais sobre
a qualidade do curso de Administração de IESs privadas, tendo como base o
seguinte questionamento: como a qualidade dos serviços prestados pelo curso de
Administração

de

uma

IES

é

percebida

por

seus

discentes,

docentes,

coordenadores e diretores?

A hipótese formulada nesta investigação assume que os discentes, docentes,
coordenadores e diretores do curso de Administração não possuem a mesma
percepção da qualidade dos serviços educacionais prestados por uma IES privada,
localizada no Sul de Minas Gerais.
1.3 Objetivos

O objetivo geral de pesquisa consiste em investigar as diferentes perspectivas da
qualidade dos serviços ofertados por uma IES privada, a partir da percepção de
seus discentes, docentes, coordenadores e diretores do curso de Administração.

Para a presente pesquisa, podem ser elencados os seguintes objetivos específicos:
1. Identificar os conceitos de qualidade em serviços educacionais;
2. Comparar a percepção dos discentes nos diferentes períodos sobre a
qualidade da educação;
3. Elaborar Mapas Perceptuais para os públicos envolvidos com a finalidade de
comparar a percepção e expectativa da qualidade, assim como os GAPs
existentes entre as mesmas;
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4. Comparar as percepções dos discentes, docentes, coordenadores e diretores
a partir das dimensões da qualidade propostas pela Escala Service Quality –
SERVQUAL, adaptada para a área de educação.
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1.4 Justificativa e relevância

Dentro do contexto brasileiro, a educação superior vem passando por reformulações
e adequações ao mercado competitivo, e, assim, a qualidade dos serviços prestados
aos seus clientes é fator predominante (Nogueira & Las Casas, 2010).

Algumas IES são obrigadas a participar de estudos/pesquisas declaratórios para a
catalogação de resumos técnicos com vistas ao censo da educação superior
realizado pelo INEP e, dessa forma, o resultado da avaliação de uma década,
compreendida pelos anos de 2002 a 2011, evidenciaram a importância de um ensino
superior de qualidade no país, onde a oferta de cursos de graduação ao mercado
mostram que 67,7% são pela rede privada e 18,7% pela rede pública (INEP, 2011).
Logo, é grande a preocupação da oferta de ensino com e de qualidade, por parte
das IESs privadas, haja vista a competitividade existente em seu mercado, se
considerado o percentual de oferta local.

A presente dissertação se justifica, uma vez que vem mapear uma realidade que
pode

fornecer dados para

as IESs privadas que almejam aumentar

a

competitividade no mercado, para auxílio na tomada de suas decisões, bem como
para a melhoria da qualidade de seus serviços ofertados, inclusive dos cursos de
Administração, que aqui são o foco.

A relevância da pesquisa circunda a premissa de que, segundo Castro et al. (2013),
a avaliação de IESs em relação à qualidade dos serviços educacionais é um assunto
ainda pouco explorado pela literatura especializada.

Assim, a pesquisa descrita nessa dissertação tem a possibilidade de contribuir para
a gestão de instituições de ensino superior, especificamente as que se destinam ao
curso de Administração, haja vista que busca avaliar a percepção dos seus clientes
internos e externos envolvidos em relação às suas necessidades operacionais
específicas.

Contribui, ainda, em particular, para o autor do estudo, no tocante à sua
profissionalização e obtenção do título de Mestre em Administração, com o
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aprofundamento no conhecimento de um tema emergente, a qualidade de serviços,
em demanda no cenário das instituições de ensino superior, que é parte integrante
do processo.
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2 Referencial Teórico

O referencial teórico objetiva o estabelecimento de referências teóricas que
subsidiam o tema de pesquisa, fundamentando-se na bibliografia disponível. De
forma geral, uma revisão de literatura se resume em um acervo de teorias,
juntamente organizadas com estudos científicos que as tomam como referência
(Vergara, 2003).

Sendo assim, o presente capítulo tem por objetivo organizar uma revisão literária
acerca do estudo desta dissertação, na qual os pontos centrais se ocuparam em
abordar sobre: (1) serviços; (2) qualidade; (3) satisfação dos serviços; (4) qualidade
em serviços; (5) qualidade em serviços educacionais; (6) modelo de análise do Gap
da qualidade e; (7) Adaptação da escala SERVQUAL para serviços educacionais.

Registra-se que, para dar dinamicidade e maior compreensão à abrangência do
assunto dissertativo, foram utilizados quadros conceituais, bem como figuras que
elucidem a explanação do conteúdo, ao longo desta revisão literária.

2.1 Serviços

Inúmeros são os conceitos de serviços disponíveis na literatura especializada.
Desse modo, a partir de um levantamento realizado, pretende-se trazer os achados
e organizá-los cronologicamente, a partir de publicações e estudos.

Em sentido dicionarizado, os serviços são definidos como produtos das atividades
humanas, sem assumir formas de bens materiais, que servem para a satisfação das
necessidades (Ferreira, 1988).

Grönroos (1993), em uma publicação sobre o assunto qualidade em serviços,
organizou uma construção conceitual acerca de serviços, envolvendo definições de
diversos autores, no período de 1960 a 1993, conforme se observa na Figura 1.
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Figura 1
Cronologia de conceitos de serviços
Nota. Fonte: Grönroos, C. (1993). Marketing: gerenciamento e serviços. Rio de Janeiro: Campus.
(p.34).

Diversos autores postulam que muitos clientes não são fiéis apenas a uma
determinada marca (Dekimpe et al., 1997; Bennett & Rundle, 2005; Kapferer, 2005).
Por seu turno, Aaker e Keller (1990), Tu et al. (2012), Thakur e Singh (2012),
descobriram que a imagem da marca tem um efeito positivo na satisfação. Zeithaml
e Bitner (1996) mostram que a satisfação do cliente é influenciada exclusivamente
pela qualidade do serviço, qualidade do produto, preço, fatores situacionais e fatores
humanos. Pesquisas posteriores de Zeithaml, Parasuraman e Berry (1996)
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descobriram que a qualidade do serviço pode influenciar diretamente na lealdade do
cliente. Essa realidade mostra que a satisfação e a lealdade do cliente são questões
importantes para todas as organizações e são usadas como um padrão de
marketing para melhorar o desempenho da empresa (Bennett & Rundle, 2004).

Já Lovelock (2001), conceitua serviços com base em duas concepções: (1)
direcionam-se à intangibilidade, não gerando propriedades e (2) sobressaem na
criação de valores e geração de benefícios aos seus destinatários. Nas palavras do
autor,
serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Embora o
processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é
essencialmente intangível e normalmente não resulta em propriedade de
nenhum dos fatores de produção [...] São atividades econômicas que criam
valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares específicos,
como decorrência da realização de uma mudança desejada no – ou em nome
do – destinatário do serviço (Lovelock, 2001, p.5).
Machado et al. (2006), utilizaram conceitos de outros autores para definir serviços
em seus estudos:
Para Troster (1999), os serviços são aquelas atividades que, sem criar
objetos materiais, se destinam direta ou indiretamente a satisfazer
necessidades humanas. Conforme Zeithaml & Bitner (2000), serviços são
atos, processos e performances, como também todas as atividades
econômicas cujo produto não é físico ou construído. O serviço é consumido
na hora em que é produzido e provê valor agregado que é essencialmente
intangível e dedicado, primordialmente, a quem compra. O principal
objetivo.... é desenvolver e proporcionar ofertas que satisfaçam as
necessidades dos consumidores e suas expectativas, garantindo, assim, sua
própria sobrevivência econômica (Machado et al, 2006, p. 262).
Deming (1986); Feigenbaum (1986); Heskett (1987); Muhlemann et al. (1992);
Parente et al. (2002); Heskett et al. (2003) discutem sobre a importância do serviço
interno a ser entregue ao cliente: o serviço a ser prestado precisa estar sempre perto
do cliente, viabilizando tempo, encurtando, assim, os processos e reduzindo
protocolos; tais estratégias reduzem tempo e aumentam o lucro.
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2.2 Qualidade

Especificamente, no que tange ao uso do conceito de qualidade dentro das
organizações e para as organizações, encontra-se na literatura – como é o caso de
Carpinetti (2012), Carvalho e Paladini (2012) e Oliveira (2016) – um pensamento
unanime em apontar que esse conceito seja subjetivo e intrínseco a qualquer
indivíduo.

Para Oliveira (2016), o consenso e definição do termo qualidade é difícil, contudo,
em essência, todos os encontrados estão diretamente ligados à satisfação e ao
desejo do consumidor.
O registro sobre o conceito de qualidade é antigo, e já na ocasião do reinado de Luís
XIV, na França, o detalhe do serviço prestado era considerado como a qualidade
presente em qualquer processo de fabricação de embarcações. No final do século
XIX, na era da administração científica, entremeio às propostas de Taylor e Ford,
cujo marco foi a Revolução Industrial, vários pensadores marcaram a histografia da
qualidade, tais como: Feingenbaum, Deming, Juran, Crosby, Ishikawa, dentre
outros. Na conjuntura, o conceito de qualidade entrelaçou-se aos sistemas de
gestão International Organization for Standardization [ISSO] e Occupational Health
and Safety Assessment Series [OHSAS]. Além disso, a atualidade é marcada pelas
Eras da Qualidade abordadas por Garvin, sendo elas: Inspeção ou verificação;
Controle Estatístico do Processo de controle; Garantia da Qualidade; Gestão Total
da Qualidade (Carvalho & Paladini, 2012).
O

termo

qualidade

é,

nos

dias

de

hoje,

muito

difundido

no

meio

empresarial/organizacional, e pelo seu subjetivismo acaba por gerar dúvidas de
interpretação. Toledo et al. (2014) apresentam 3 pontos de partida para se
conceituar qualidade dentro deste segmento: (1) atributo de coisas e pessoas; (2)
distinção ou diferenciação das coisas e pessoas; (3) determinante da natureza de
coisas e pessoas. Ainda segundo os autores, dentro das 3 características, existe a
subjetividade, que é o elemento responsável pela confusão da aplicação do
termo/conceito. Ainda o termo/conceito se confunde com eficiência, eficácia e
produtividade.
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O conceito de qualidade foi também abordado em cada período histórico focado na
produção

(Prazeres, 1996), passando essa a ser definida em relação: (a) à

adequação ao padrão, presente na década de 50, relacionada como sinônimo do
cumprimento das funções de um produto previstas em seu projeto; (b) à adequação
ao uso, presente na década de 60, relacionada à capacidade de suporte das
diversificadas formas de uso de um produto; (c) à adequação ao custo, presente na
década de 70, relacionada ao controle de desperdício e, automaticamente, à
redução de custos na fabricação de um produto e; (d) à adequação às necessidades
do cliente, presente na década de 80, relacionada à antecipação da oferta de um
produto para a satisfação da demanda do cliente (Slack, 1997).

De modo geral, como uma tendência que se predomina nas últimas décadas, o
conceito de qualidade associa-se à condição de satisfação do cliente, ao mesmo
passo em que se associa à conformidade da especificação do produto/serviço
(Carpinetti, 2012).

Desse modo, a subjetividade da qualidade está diretamente

ligada à propriedade de percepção do cliente, à condição de ele se sentir
diferenciado a partir da especificação do produto/serviço (Toledo et al., 2014).

Segundo Toledo et al. (2014), a satisfação do cliente faz parte do quadro evolutivo
do conceito de qualidade, que imperou nas décadas de 1950 e 1960 – período este
marcado pela aparição dos chamados ‘gurus da qualidade’, como apresentado de
modo sintético na Tabela 1.
Tabela 1
A qualidade segundo os seus ‘gurus’
Deming
A qualidade de produto como a máxima utilidade para o consumidor
(1950)
Feigenbaum
A qualidade como o perfeito contentamento do usuário
(1951)
Juran
A qualidade como a satisfação das necessidades do cliente
(1954)
Ishikawa
A qualidade efetiva é a que realmente traz a satisfação ao consumidor
(1954)
Feigenbaum
A qualidade como a maximização das aspirações do usuário
(1961)
Nota: Fonte: Elaborada pelo autor, com base em: Toledo, J. C., Borrás, M. Á. A., Mergulhão, R. C., &
Mendes, G. H. S. (2014).Qualidade: gestão e métodos. Rio de Janeiro: LTC.
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Ainda, em relação à evolução dos conceitos e definições da qualidade, a partir da
década de 70 surgiram outras vertentes: (1) a adequação ao uso; (2) a conformidade
com os requisitos; (3) a perda, mensurável e imensurável, que o produto inflige após
o embarque e as causas na sociedade; (4) a satisfação total do cliente, sendo
considerada uma extensão da adequação do uso (Toledo et al., 2014). Poffo e
Marinho (2013), organizaram em seus estudos uma evolução do conceito de
qualidade, a partir da década de 70, conforme mostrado na Tabela 2. Segundo os
pesquisadores, tais conceitos de qualidade têm influenciado autores modernos em
suas investigações e criado novos paradigmas do conceito.
Tabela 2
Conceito de Qualidade estudado por diversos autores modernos
Crosby
(1979)
Campos
(1990)
Tebou
(1991)

Qualidade quer dizer conformidade com os requisitos. Qualidade é o
atendimento às especificações definidas para satisfazerem os usuários.
Produto de qualidade é aquele que atende perfeitamente de forma
acessível, seguro, confiável e no tempo certo as necessidades do cliente.
Qualidade é a capacidade de satisfazer as necessidades tanto na hora da
compra, quanto durante a utilização, ao menos custo possível,
minimizando as perdas, e melhor que os nossos concorrentes
Scholtes
Qualidade é melhorar o processo de produção, aprendendo como ele
(1992)
funciona, a fim de atender e fazer de forma confiável e independente o que
o cliente deseja.
Paladini
Qualidade corretamente definida é aquela que prioriza o consumidor. Isto
(1994)
mostra que a qualidade é mais do que simples estratégias ou técnicas é,
antes, uma questão de decisão que reflete em políticas de funcionamento
da organização.
Nota. Fonte: Poffo, G. D., & Marinho, S. D. (2013, abr.) Qualidade na percepção discente do curso de
Administração. Revista Gestão Universitária na América Latina, 6(2), 210-230. (p. 214).

A qualidade foi definida por Crosby, um especialista que defende a filosofia de que o
hábito começa a partir da primeira vez em que uma coisa é feita de maneira certa.
Defende ainda, que qualquer situação que envolva pessoas, a qualidade e o
sucesso dependem do planejamento para a execução correta, desde o início. Em
suas palavras: “a qualidade é um fator atingível, mensurável e lucrativo, que pode
ser estabelecido desde que haja compromisso e compreensão, e que a pessoa
esteja disposta a trabalhar duro” (Crosby, 1985, p. 20).
Crosby criou no ano de 1957 um programa preventivo chamado de ‘Zero Defeitos’,
visando sempre à melhoria da qualidade, por meio da prevenção da desatenção e
da falta de conhecimento.

Para que se cumpra o programa, na totalidade, ele

estabeleceu 14 etapas a serem seguidas, sendo elas: (1) o comprometimento da
gerência; (2) a equipe de melhoria da qualidade; (3) o cálculo de qualidade; (4) a
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avaliação do custo da qualidade; (5) a conscientização; (6) a ação corretiva; (7) o
estabelecimento de um comitê especial para o programa zero defeitos; (8) o
treinamento de supervisores; (9) o dia zero defeitos; (10) o estabelecimento de meta;
(11) a remoção de causa de erros; (12) o reconhecimento; (13) os conselhos da
qualidade; (14) o fazer tudo de novo (Crosby, 1985).

A abordagem da qualidade de Crosby (1985), segundo Braidotti (2014, p. 27), pode
ser assegurada “à medida que todos se esforcem em fazer seu trabalho
corretamente, logo de imediato. É uma abordagem voltada mais para o
comportamento humano, sendo esse o mais adequado meio para se garantir a
qualidade”.

Ao contrário da sistematização de Crosby (1985), Deming (1993) alega que o a
melhoria no processo de qualidade não se prende à metodologias e programas
específicos:
Deming foi reconhecido mundialmente como o grande promotor do Controle
da Qualidade no Japão, deixando grandes contribuições para o
desenvolvimento de tal conceito. Seu enfoque está no controle e melhoria de
processo, não apresentando para tanto, um sistema estruturado, ou uma
metodologia clara para a implementação de sua abordagem nas empresas.
(Braidotti, 2014, p. 27).
A abordagem de lshikawa (1993) se deu a partir da combinação das abordagens de
Deming e Juran. Entretanto, na mesma, a preocupação com a participação de
pessoas no processo trouxe uma visão mais humanística, influenciando estudos
futuros do comportamento humano.

Grönroos (1993), foi um dos primeiros a apresentar uma abordagem de qualidade
baseada em serviços, a partir do conceito da qualidade percebida. Segundo Braidotti
(2014, p. 27), a qualidade percebida “é resultante da diferença da qualidade
experimentada (performance percebida em relação ao serviço prestado, seja na sua
dimensão funcional e técnica) e a qualidade esperada (influenciada pela
comunicação do mercado ou da imagem)”.
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Feigenbaum (1994), ficou conhecido pela filosofia Total Quality Control [TQC], que
propões melhorias contínuas em cada um dos níveis de todos os processos de
produtividade, senso indispensável, para tanto, recursos financeiros e humanos.

A partir da década de 90, o conceito de qualidade ganhou diversos focos, não
assumindo uma única abordagem, passando a ter um enfoque intuitivo/dedutivo,
pois não ganhou definições claras e objetivas e sim interpretativas embasadas no
ponto de vista de analistas organizacionais (Miguel, 2001).

Considerando a diversidade de conceitos, Garvin (1992) concebeu um critério para
melhor definir a qualidade, considerando as seguintes abordagens:
1) Transcendental – que alinha a qualidade ao sinônimo da beleza e da excelência,
concebidas pela sensação que se tem perante um experimento ou sensação
vivenciada, de produto ou de serviço (Garvin, 1992). Assim, um relógio Rolex ou um
automóvel Mercedes-Benz são elementos figurativos para exemplificação deste tipo
de abordagem da qualidade, pois são reconhecidos pela qualidade, beleza e
excelência (Miguel, 2001).
2) Baseada no produto – que alinha a qualidade ao sinônimo de realização precisa e
esperada, de um produto ou serviço, e em demais qualidades que agreguem valor a
eles ou que permita mensurar-lhes (Garvin, 1992). Assim, um carro que anda em
alta velocidade e que tem um sistema de freios precisos é um elemento figurativo
deste tipo de abordagem da qualidade, pois é reconhecido pela realização daquilo
que se espera dele (Miguel, 2001).
3) Baseada na produção – que alinha a qualidade ao sinônimo de atendimento com
especificações do projeto de fabricação de um produto ou serviço, ou em
conformidade com os mesmos (Garvin, 1992). Assim, um carro projetado para andar
por 18 quilômetros e consumir somente um litro de combustível, como especificado
em seu manual do fabricante, conseguir rodar exatamente como prometido, é um
elemento figurativo deste tipo de abordagem da qualidade, pois é reconhecido pela
realização daquilo que se propôs em sua produção e conseguiu cumprir-se em
conformidade (Miguel, 2001).
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4) Baseada no consumidor – que alinha a qualidade ao sinônimo de oferta com
satisfação à demanda do consumidor, dada ao conjunto de atributos que tal oferta
agrega (Garvin, 1992). Assim, essa abordagem é considerada por muitos a mais
complexa, pois não depende de um padrão de satisfação específico e generalizado,
haja vista que cada consumidor tem suas particularidades de preferência e, portanto,
passa a ser sinônimo do reflexo do conjunto de preferências de um determinado
consumidor que, estando satisfeito consegue correlacionar sua satisfação ao
conceito de qualidade. Dentro desse parecer, uma comida temperada somente com
sal é concebida como sendo de qualidade por aquele consumidor que não aprecia
cebola e alho, ao passo que possa parecer sem a devida qualidade para outrem,
que se faz devoto dos tempeiros (Miguel, 2001).
5) Baseada no valor – que alinha a qualidade ao sinônimo de desempenho e
conformidade, de um produto ou serviço oferecidos, a um preço aceitável pelo
mercado e por seus padrões (Garvin, 1992). Assim, essa abordagem é também
condicional e interpretativa, utilizando como elemento figurativo uma comparação
entre os automóveis Ferrari e Gol. Ambos tem tecnologia, potência, velocidade e
seus preços se diferenciam pelas suas características particulares. Entretanto, se
diferenciam, mais ainda, ao se pensar na condição econômica de seus clientes; ou
seja, ao se pensar no que eles podem pagar, como podem pagar e, não somente
ser levado em consideração o preço do produto no mercado. Assim, a Ferrari passa
a custar mais, tanto pelas suas características, quanto pelo seu caráter de
exclusividade, que justifica o preço no qual o consumidor deste tipo de produto se
embasa, atribuindo ao mesmo a condição e o sinônimo de qualidade (Miguel, 2001).

Nas abordagens de Garvin (1992), são facilmente percebidos os atributos que o
mesmo estabelece, considerando-os como dimensões da qualidade, sendo elas: (a)
Desempenho – características básicas de um produto ou serviço; (b) Características
– características secundárias de um produto ou serviço que suplementam o
funcionamento básico do mesmo; (c) Confiabilidade – reflete a possibilidade do não
correto funcionamento do produto ou serviço, ou da falha deste por um dado tempo;
(d) Conformidade – grau em que o projeto e as características do produto ou serviço
estão de acordo com os padrões estabelecidos; ou seja, ao grau em que o serviço
prestado correspondeu ao que foi prometido; (e) Durabilidade – medida da vida útil
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do produto – acrescenta-se ser uma dimensão pouco utilizada em serviços devido à
intangibilidade do mesmo; (f) Atendimento – rapidez, cortesia e facilidade de preparo
e prontidão, credenciados como uma dimensão fundamental para serviços; (g)
Estética – reflete na aparência do produto, o que se sente com o mesmo, com o seu
som, sabor ou cheiro; é tributo de julgamento pessoal e, em serviços, torna-se difícil
identificá-lo, mas que sendo um aspecto tangível, pode influenciar na qualidade
percebida; (h) Qualidade percebida – aspectos identificáveis antes do consumo
sobre o qual se pode inferir sobre a qualidade do produto ou serviço; em serviços é
um atributo muito utilizado, uma vez que os mesmos são intangíveis antes do
momento da compra.

Baseando-se no critério ponderado por Gavin (1992), tanto em relação às
abordagens, quanto em relação aos atributos e dimensões, torna-se mais claro o
grande desafio de conceituar a qualidade, mas ao mesmo tempo torna-se mais
evidente que tal conceito é ocasional – depende da vivência, do desejo, da
expectativa ou da necessidade. Dentro dessa consideração, Miguel (2001) ousou
elaborar seu próprio conceito de qualidade, rascunhando o mesmo como a
capacidade em serviço, com a oferta de um produto ou serviço que atenda ao seu
usuário com satisfação, superando sua expectativa pela conformidade em relação
ao seu projeto estrutural, diferenciando-se pelo enquadramento de seu valor de
mercado e ao considerar seu custo/benefício.

Juran (1992) considerou que, para um bom conceito de qualidade, urge a demanda
em compreender seus conceitos complementares, considerados como subsídios,
tanto na definição, quanto na compreensão acerca do definido, sendo os mesmos:
(a) garantia de qualidade, que se resumem em ações sistematizadas, ponderadas
de forma a gerar confiança em relação ao produto/serviço ofertado; (b) política de
qualidade, que se resumem em regras, pareceres ou orientações referentes à
qualidade ofertada em relação ao produto/serviço; (c) acreditação na qualidade, que
se resume no reconhecimento formal acerca da competência necessária para
elaborar ou promover determinado produto/serviço e; (d) certificação da qualidade,
que se refere ao reconhecimento terceirizado do todo e da conformidade do todo em
relação às exigências específicas para elaborar ou promover determinado
produto/serviço.

31

O conceito de qualidade, considerando sua certificação, emergiu na modernidade,
passando a ser considerado pela administração da produção como requisito
primordial e garantia da obtenção de êxito em relação à oferta de um produto/serviço
(Appleton-Knapp & Krentler, 2006). Esse conceito de qualidade elabora-se tanto a
partir das condições do ambiente interno – por meio da oferta produtiva, livre de
defeitos ou desperdícios – quanto a partir do ambiente externo – por meio da
satisfação percebida no produto/serviço ofertado. Assim, a qualidade, a partir de sua
abordagem de certificação, é compreendida como a capacidade de qualquer
produto/serviço responder à sua proposição (Mello et al., 2009).

Baseando-se no critério ponderado por Juran (1992), em relação aos conceitos
relacionados, evidencia-se que o conceito de qualidade é mutante – muda de acordo
com a situação (Mello et al., 2009).

Shiba, Graham e Walden (2007), promoveram um estudo visando conceituar a
qualidade dentro de uma visão contemporânea, baseando-se na visão estratégica
que as organizações têm, e chegaram ao consenso de que são quatro as principais
definições adotadas, baseadas na excelência, no valor, na conformação de
especificações e no atendimento ou superação de expectativas. Os mesmos autores
nomearam tais definições como ‘Quatro Revoluções na Gestão da Qualidade’, assim
como passaram a caracterizá-las a partir de suas forças e fraquezas.

Tal visão contemporânea esboça-se pela Tabela 3, que organiza-se de modo a se
entender que os conceitos mais recentes de qualidade não são novos, apenas se
remodelaram e se reestruturaram embasados nos seus primórdios, e que nenhuma
das abordagens é enaltecida ou considerada melhor do que as demais,
considerando que todas possuem prós e contras em suas generalidades, em suas
avaliações e mensurações, em seus estilos de gestão e em suas relevâncias. Tal
interpretação, embora pautada em uma visão mais atual e estruturada, não obscura
o fato da qualidade se caracterizar como temporal, situacional ou ocasional.
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Tabela 3
Visão contemporânea da qualidade
Qualidade como Excelência
Caracterização

Força

Fraqueza

Referencia-se
em
Garvin
(1992).
É um conceito abstrato e mais
arcaico, pautado em uma
filosofia
comparativa;
de
superioridade.

A
produção
de
um
serviço/produto é de alto
padrão e sofisticada, gerando
uma imagem padronizada e
conceituada,
permitindo-se
assim sua comercialização
com um preço elevado.

A
exclusividade
do
serviço/produto e seu destaque
em
relação aos demais
segmentam o mercado de
clientes, reduzindo o número
no consumo do mesmo,
impactando financeiramente a
organização.

Qualidade como Valor
Caracterização

Força

Referencia-se em Feigenbaum
(1994).
É
um
conceito
abstrato
pautado na filosofia relacional
preço X benefício, em que a
valorização do serviço/produto
se apresenta vulnerável aos
demais fatores (atendimento,
conveniência, necessidade).

O conceito embute uma
mensagem que codifica uma
diversidade de atributos que
permitem
ao
consumidor
facilmente reconhecer o valor
do
serviço/produto
como
diferenciado.

Caracterização

Força

Fraqueza

A diversidade de atributos
dificulta a percepção da
importância
de
alguns
componentes que possam
ajudar
na
avaliação
do
consumidor,
havendo
a
presença da subjetividade na
situação. A noção de valor é
transitória e oscila com o
tempo.
Qualidade como Conformação de Especificações
Fraqueza

Referencia-se
em
Crosby A padronização oportuniza a A
dificuldade
está
em
(1986), Deming (1993) e eficiência operacional e a padronizar serviços.
EIshikawa (1993).
redução de custos.
A padronização na manufatura
É um conceito objetivo e
transfere o foco do mercado
quantificável/mensurável,
para o foco no ambiente
pautado
na
filosofia
da
interno da organização por
manufatura, cujo foco está em
parte de seus administradores.
padronizar serviços/produtos,
na prevenção de perdas por
meio do uso de ferramentas de
controle e na conformidade em
relação ao projeto de oferta.
Qualidade como Atendimento/Superação de Expectativas
Caracterização

Força

Fraqueza

Referencia-se
em
Juran
(1992).
É um conceito abstrato e bem
recente,
influenciado
pelo
segmento de serviços, pautado
na filosofia de satisfação e
superação, focado em atender
às demandas do consumidor
mediante
uma
oferta
satisfatória.

O foco está na perspectiva do
consumidor e no atendimento
de
suas
necessidades,
permitindo a apresentação de
respostas mais rápidas ao
mercado. Projeto uma imagem
que implica-se em vantagem
competitiva.

A satisfação é de difícil
mensuração e passa a ser
percebida somente após o
consumo,
onde
cada
consumidor
tem
uma
expectativa em particular. Além
disso, as expectativas do
consumidor podem mudar de
acordo com as circunstâncias.

Nota. Fonte: Shiba, S., Graham, A., & Walden, D. (2007). Quatro Revoluções na Gestão da
Qualidade. Porto Alegre: Bookman. (adaptado).
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2.3 Satisfação com os serviços

Caruana (2002), Aryani e Rosita (2010) verificaram que a qualidade do serviço não
influencia diretamente a fidelidade do cliente, mas passa pela mediação da
satisfação dele. Dimyati (2015) mostrou que a satisfação do cliente é um efeito
positivo significativo na fidelidade dele. Em seguida, Yulisetiarini (2016) constatou
que o sentimento percebido de clientes satisfeitos aumentará a fidelidade do cliente.

De modo generalizado, as satisfações e as insatisfações resumem-se em
construções adversas, produtos de diversas facetas da interação entre o serviço e
seus clientes (Milan & De Toni, 2012). De acordo com Elliott e Schin (2002),
qualquer tipo de cliente precisa passar por experiências com os serviços para a
determinação do seu nível de satisfação, haja vista que tal nível baseia-se, em
algumas vezes, em experiências antecedentes ou em experiências atuais ou
projetadas. Assim, de acordo com Oliver (2010), a satisfação dos clientes pode ser
considerada como respostas emotivas associadas às experiências de consumo.

Mavondo, Tsarenko e Gabbott (2004) acreditam que a satisfação dos clientes faz
parte dos seus processos de consumo, resultantes de análises emocionais e
cognitivas. Na concepção de Oliver (2010), as análises psicológicas interferem nos
julgamentos da satisfação dos clientes e podem permanecer junto aos mesmos, até
o seu momento de aquisição de determinado serviço.

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005), a satisfação dos clientes, se aliada à
uma proposta de qualidade de serviços, pode ser conceituada junto ao comparativo
de percepção do serviço às expectativas do mesmo, em que o serviço passa a ter
uma qualidade diferenciada e excepcional. Portanto, o nível de satisfação do cliente,
quando mesurado, empenha-se em verificar o desempenho o serviço em relação às
expectativas, em que são levadas em consideração as necessidades e os desejos
dos clientes (Oliver, 2010). Já Corso (2012), postula que
a característica mais importante, na prestação de serviços, é o fato de que os
serviços são processos. Os clientes devem participar deste processo,
interagindo com a organização e satisfazendo suas necessidades, por meio
do consumo e da avaliação técnica percebida na prestação de um serviço
(Corso, 2012, p. 44).
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A satisfação pode ser conquistada quando um cliente confronta sua percepção do
serviço com o desempenho do mesmo, em relação à sua expectativa. Quando o
desempenho percebido supera as expectativas, ocorre o que se denomina como
desconfirmação positiva; ou seja, ocorre a satisfação. Por outro lado, se o
desempenho identificado for menor, o cliente estará insatisfeito (Oliver, 2010).
Assim, a compreensão das expectativas e percepções dos clientes é essencial para
a compreensão e o conhecimento do que representa a satisfação para os mesmos
(Milan & De Toni, 2012).

Clientes satisfeitos são as melhores fontes de novos negócios e podem gerar, em
consequência, confiança, a partir do momento em que os clientes sentem que o
fornecedor, no caso a organização, tem condições de atender às suas expectativas
da maneira como o serviço foi prometido, resultando em satisfação de suas
necessidades e, muitas vezes, parceria par negócios futuros (Milan & De Toni,
2012). “A qualidade percebida e valorizada tem um duplo papel: visa atrair novos
clientes e reter os já satisfeitos” (Braidotti, 2014, p. 92).

Além disso, quando a satisfação do serviço passa a ser adotada como modelo de
gestão (conforme a Figura 2), viabiliza a redução de custos provida da constante
melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, além de propor demais ganhos
econômicos perante a oferta de novos serviços que agreguem aos que já são
prestados aos clientes – o que cria, automaticamente valor para o cliente (Braidotti,
2014).
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Figura 2
Satisfação do serviço como modelo de gestão
Nota. Fonte: Braidotti, F. H. R. (2014). Visão mercadológica dos prestadores de serviços contábeis de
Varginha/MG. (Dissertação de Mestrado Profissional em Administração. Fundação Pedro Leopoldo.
Pedro
Leopoldo,
MG,
Brasil).
Recuperado
de
www.fpl.edu.br/2013/...2014/dissertacao_flavio_henrique_ricetto_braidotti_2014.pdf (p. 92).

Assim, os aspectos econômicos da satisfação do cliente podem exercer um impacto
decisivo acerca do lucro realizado por qualquer organização, sendo esta uma
justificativa para a compreensão das influências exercidas sobre a satisfação do
cliente, por parte dos seus serviços (Mavondo, Tsarenko & Gabbott, 2004).

Pode-se encontrar em Corso (2012), uma explicação sintetizada para a Figura 2, em
que o processo de satisfação, envolve 3 etapas, a saber:
o processo de satisfação do cliente envolve três etapas: A primeira delas é o
momento da pré-compra, em que são avaliadas as possíveis alternativas; na
sequência ocorre a reação do cliente durante o consumo e, por fim, ocorre a
etapa da avaliação ou satisfação pós-compra.... ou seja, as expectativas dos
clientes é que comandam as atitudes para a sua aquisição (Corso, 2012,
p.39).
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Para Hoffman e Bateson (2006), satisfazer os clientes é uma tarefa árdua, mas não
impossível, pois quando as expectativas se excedem, o resultado é valioso e
inúmeros são os benefícios para as organizações. Dessa forma, a assertiva de que
os serviços precisam ser projetados e planejados de maneira sistemática e contínua
é ordem para as organizações que almejam fidelização de seus clientes.

2.4 Qualidade em serviços

A qualidade do serviço, segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1998) é uma forma
de atitude, relacionada, mas não igual à satisfação, como resultado da comparação
entre as expectativas do desempenho. Já para Zeithaml (1988), também pode ser
definida como o voto do cliente sobre as vantagens ou privilégios de um produto ou
serviço como um todo. Par Dimyati (2011), pode ser interpretada como uma
empresa interessada em relação aos clientes. Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985)
definem qualidade de serviço como uma avaliação ou atitude minuciosa em relação
à superioridade do serviço.

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1998), a qualidade do serviço inclui
cinco dimensões: Tangibilidade, Confiabilidade, Responsividade, Garantia e
Empatia. A medição deste indicador está usando o desempenho do serviço
(SERVPERF) que avalia o desempenho do pessoal e todas as facilidades usadas
em fornecer o serviço aos clientes (Cronin e Taylor, 1992).

Carvalho e Paladini (2012) ainda destacam algumas outras: (1) heterogeneidade,
que ocorre por meio das ações/situações pessoais em relação aos serviços, por
meio de tarefas embasadas no relacionamento entre as partes; (2) estocabilidade,
pois os serviços não podem ser estocados e por isso não são armazenáveis; (3)
participação do cliente, pois os serviços não existem sem a participação/presença
desta parte interessada, e (4) simultaneidade, pois os serviços são produzidos em
simultaneidade com seus consumos.

A qualidade do serviço envolve ainda, a diferença do serviço percebido e o
esperado. Desta forma, muitos fatores podem influenciar o serviço esperado, que
pode

ser

denominado

como

expectativa

do

cliente,

ou

como

serviço
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propagado/indicado, ou como experiências anteriores com o serviço (Eberle, Milan,
& Lazzari, 2010). Entretanto, não se pode ignorar a assertiva de que clientes são
diferentes, possuem desejos ou necessidades diferenciadas, demandando então
que os aspectos do desempenho do serviço sejam trabalhados para as suas
expectativas (Carvalho & Paladini, 2012).

Para Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) a diferença entre as expectativas,
serviços esperados, percepções e serviços percebidos gera um coeficiente de
qualidade de serviço. Já segundo Grönroos (1985), toda experiência e toda
expectativa funciona como uma espécie de filtro, ora positivamente e ora
negativamente, em relação a qualquer processo de prestação de serviço.

De acordo com Lovelock e Wright (2006), um gestor de serviço deve atentar-se para
o gerenciamento do processo, da mesma forma que para o produto final, haja vista a
afirmativa de que uma parte do processo de serviço passa a ser algo tangível ao seu
consumidor. Segundo Kotler e Keller (2006), no meio empresarial a qualidade é
sempre assegurara por meios de controles integrados, que combinam fatores
internos e fatores externos. Assim, pode-se perceber que nesse meio a qualidade
não é mais tratada como processo, mas sim como modelos de gestão
organizacional, que compreende toda a cadeia, desde o fornecedor até o cliente
final. Desta forma, segundo Lourenço e Knop (2011), a compreensão da percepção
da qualidade por parte do cliente da organização pode dirigir ações do seu gestor,
de forma a proporcional a melhoria do serviço, e consequentemente, aumentar a
competitividade da organização.

A presente dissertação apoiou-se na publicação de Tomassini, Aquino e Carvalho
(2008), em relação à trajetória da qualidade dos serviços. Na referida publicação,
vários trabalhos são citados, tais como Gummesson (1999); entretanto, o mais
difundido na literatura e aceito por parte da academia é o SERVQUAL; porém, este
deve ser adaptado ao tipo de negócio e segundo os atributos mais relevantes para
cada tipo de negócios. Tais adaptações foram realizadas por Boulding et al. (1993)
e, estes foram retomados por Mello, Dutra e Oliveira (2001), Mello et al. (2012a) e
Mello et al. (2012b), no âmbito do serviço educacional.
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Lourenço e Knop (2011) criticam em seus estudos a escala SERVQUAL e propõem
o uso da escala SERVPERF, sigla formada a partir da filosofia Service Performance.
Esta escala não considera a expectativa do cliente em seu processo de
mensuração, apenas considera a percepção do mesmo. Parasuraman, Zeithaml e
Berry (1988) rebatem as críticas ao seu modelo, e alegam que uma escala que se
baseia somente na percepção é econômica e não pode retratar a noção do
consumidor em elação à qualidade e, desta forma justificam a importância da escala
SERVQUAL.

Na concepção de Tureta, Rosa e Oliveira (2007), em seus estudos sobre avaliação
crítica de serviços educacionais, defendem que especificamente para este
segmento, a proposta de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) é melhor, pois a
oferta de qualidade no serviço representa o requisito básico para o sucesso na área.
As mesmas estudiosas citam de Grönroos (1995), que defende que qualidade é tudo
aquilo (ou qualquer coisa) que os clientes percebam como tal. E, desta forma, o
padrão da qualidade é considerado como bom quando a qualidade experimentada
passa a atender às expectativas do cliente.

Para Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), a qualidade do serviço é vista como a
discrepância entre as expectativas normativas dos consumidores em relação ao
serviço e suas percepções sobre a performance do mesmo. Já em Parasuraman,
Zeithaml e Berry (1988), assim como em Zeithaml (1987), a qualidade é percebida
como o julgamento do consumidor sobre a superioridade ou excelência de algo. De
modo simples, fala-se sobre as atitudes resultantes das comparações entre
expectativas e percepções de desempenho.

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), apresentam a diferença entre qualidade de
serviço e satisfação de serviço. A primeira (qualidade de serviço) remete a qualquer
julgamento/atitude que retrate sobre a superioridade de um serviço. A segunda
(satisfação do serviço) refere-se a qualquer transação específica.

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990), afirmam que a expectativa é uma referência
em processos avaliativos de desempenho de qualquer serviço. Entretanto, a questão
polêmica está na incorporação da expectativa na mensuração da qualidade do

39

serviço, considerando que antes da aquisição de um serviço, o cliente já tem
expectativas, e estas são resultantes de necessidades individuais, de experiências e
estímulos particulares. Assim, de acordo com Lovelock e Wright (2006), no ato do
consumo do serviço, os clientes comparam a qualidade esperada com o que foi
recebido. Para Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), é na ausência de um meio de
mensuração da qualidade, a percepção da qualidade faz-se alternativa para a
avaliação da mesma, sendo esta possível por meio do modelo SERVQUAL. De
acordo com Brown, Churchill Jr. e Peter (2003), mesmo alvo de algumas críticas,
este modelo continua sendo o mais difundido e o que melhor vem se adaptando a
diversos segmentos, como é o caso do segmento desta dissertação – o segmento
dos serviços educacionais.
2.5 Qualidade em serviços educacionais

A maneira como um serviço é prestado é, muitas vezes, tão importante quanto os
resultados obtidos pelo cliente. Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005),
na área de educação, as IES devem melhorar a qualidade dos serviços e
construir relações eficazes com seus alunos, uma vez que estas relações
levam à satisfação e à possível permanência dos mesmos na instituição.
Pesquisas recentes colocaram em evidência a importância da construção de
relações fortes com os alunos de modo a aumentar a sua satisfação, a sua
retenção e a sua lealdade. Portanto, alunos satisfeitos estarão menos
propensos a transferências para outras instituições, contribuindo para sua
retenção e, ainda, com a grande possibilidade de indicações a terceiros por
meio da propaganda boca a boca, refletindo positivamente na imagem da IES
e na grande possibilidade de ingresso destes futuros clientes na instituição.
(Corso, 2012, p. 17).
Na concepção de Luckesi (2006), qualquer IES precisa promover indicadores e
programas de avaliação de qualidade de seus serviços.

A avaliação da qualidade dos serviços educacionais, especificamente a qualidade do
ensino superior, foi evoluindo ao longo dos anos, passando a exigir certas mudanças
e readequações para a elevação da qualidade (Aper, 2010). Tais mudanças e
readequações impulsionaram o crescimento das IES, o aumento do número de
alunos e, consequentemente, o aumento do nível da escolaridade da população no
país (Oliveira, 2016).
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Entre os programas propostos, os principais podem ser expostos, aqui, em
cronologia. O primeiro deles foi o Programa de Avaliação Institucional das
Universidades Brasileiras [PAIUB], no ano de 1994, no governo de Itamar Franco,
cujo propósito foi avaliar as somente as universidades (não incluindo as faculdades).
Mais tarde, durante o ano de 1996, o sistema de avaliação Exame Nacional de
Cursos [ENC] – conhecido como ‘provão’ – foi instituído pelo governo de Fernando
Henrique Cardoso. Junto a este programa, visitas em universidades e instituições de
ensino superior foram realizadas para a avaliação da proposta didático-pedagógica
das mesmas. Posteriormente, no ano de 2004, no governo de Luiz Inácio Lula da
Silva, implantou-se o atual Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior
[SINAES]. Nos dias de hoje, o SINAES realiza-se por meio de categorias de
avaliação, sendo elas: (1) avaliação institucional; (2) avaliação dos cursos, e (3)
avaliação dos estudantes, através do Exame Nacional de Avaliação de Desempenho
de Estudantes [ENADE] (Oliveira, 2016).

A titulação acadêmica dos docentes das IES é atributo indicativo de qualidade do
SINAES (Lei n.1.0861, 2004) para certificação da qualidade da educação ofertada
pelas universidades.

Na visão de Pimenta e Anstasiou (2008), os indicadores de qualidade da educação
subsidiam o MEC em atividades de regulação, para a autorização e reconhecimento
de novos cursos. Assim, as IES se preocupam em cumprir a lei, que determina
percentuais de professores titulados em pós-graduação, mestrado e doutorado. De
acordo com Oliveira (2016), percebe-se a grande corrida pelo aprimoramento
docente no país, onde as iniciativas são dos próprios professores, considerando
estes a parte mais interessada na diplomação. Entretanto, a busca pela titulação de
mestrado e doutorado é sempre para as áreas específicas dos professores, nunca
no campo da educação propriamente dito e especificado.

Segundo o Observatório do Plano Nacional de Educação [PNE] (Observatório do
PNE, 2015), a Lei 10861/04 se resumiu à busca da elevação da qualidade do ensino
superior, não estando a ampliação do quadro de mestres e doutores do corpo
docente de fora, em que percebeu-se um aumento em 75%, sendo que 35% destes
sãos, hoje, doutores.
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Um dos passos mais importantes para garantir um Ensino Superior de
qualidade é ter um bom quadro de profissionais dando aulas. Aumentar a
quantidade de mestres e doutores dando aula nas universidades e faculdades
brasileiras, inclusive no setor privado, é um desafio para garantirmos o melhor
aprendizado para os alunos (Observatório do PNE, 2015, p.1).
De acordo com Tokarnia (2013), a titulação para as IES deve ser, segundo a referida
lei, de 50% do quadro docente formado por mestres e doutores e 25% de
especialistas. A Figura 3 exibe, segundo o próprio observatório, a meta desejada
inicialmente, e a situação avaliada em 2014 com perspectivas para 2014.

Figura 3
Titulação de professores da Educação Superior
Nota. Fonte: Observatório do PNE. (2015). Titulação de professores da Educação Superior.
Recuperado de http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/13-professores-titulados# (p. 1)

O Centro de Gestão de Estudos Estratégicos [CGEE], que coordena as publicações
do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação [SNCTI], publicou em 2016
o resultado de um estudo realizado em 2015 sobre a demografia da base técnicocientífica brasileira, cujo resultado de mestres e doutores é apresentado na Figura 4,
mostrado o Número de empregados, entre os mestres e doutores titulados no Brasil,
nas divisões principais da seção Educação da Classificação Nacional de Atividades
Econômicas [CNAE] dos estabelecimentos empregadores (CGEE, 2016).
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Figura 4
Número de empregados mestres e doutores titulados no Brasil
Nota. Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. (2016). Mestres e doutores 2015 – Estudos
da demografia da base técnico-científica brasileira. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos
Estratégicos.
Recuperado
de
www.cgee.org.br/documents/10182/734063/Mestres_Doutores_2015_Vs3.pdf (p. 265).

Ribeiro Neto (2015), em seus estudos, expôs índices comparativos da titulação dos
docentes das IES em seus segmentos privado e público, a partir dos dados exibidos
pelo censo da educação superior no Brasil em 2012. (Brasil, 2012). Em suas
palavras:
Para se ter uma noção do cenário nacional referente à titulação de
professores no ensino superior, em 2012, na rede privada, em média, 45,5%
dos professores possuíam mestrado, 36,7% até especialização e 17,8%
possuíam doutorado [...]. Observa-se também que o número de mestres e
doutores se encontra em ascendência no Brasil. Porém, quando comparado
os dados da rede pública, nota-se que os da privada ainda estão muito
aquém. No sistema público 51,4% dos docentes são doutores, 29,6% mestres
e 19% possuem até a especialização (Ribeiro Neto, 2015, p. 90).
Resultados de pesquisas publicados pelo INEP (2014) são reproduzidos pelas
Figuras 5 e 6, sendo possível perceber o significativo aumento de mestres e
doutores, tanto na rede pública, quanto na privada.
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Figura 5
Mestres e doutores nas universidades e faculdades da rede pública
Nota. Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2014). Censo da Educação
Superior. Recuperado de http://inep.gov.br/censo-da-educacao-superior (p.1).

Figura 6
Mestres e doutores nas universidades e faculdades da rede privada
Nota. Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (2014). Censo da Educação
Superior. Recuperado de http://inep.gov.br/censo-da-educacao-superior (p.1).

Segundo Oliveira (2016), além do programa do SINAES, as IES passam pela
avaliação se seus clientes; ou seja, de seus alunos. Por este fato é que o ensino
superior, nos dias de hoje, é reconhecido como uma indústria de serviços e, como
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qualquer outro segmento, demanda por programas de avaliação para a identificação
das expectativas e necessidades dos mesmos.

De acordo Stodnick e Rogers (2008), demanda-se a utilização de instrumentos que
busquem a avaliação individualizada deste estabelecimento de ensino, sendo a
escala SERVQUAL uma escolha apropriada para tanto.
2.6 Modelos de análise do gap da Qualidade

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) e Zeithaml (1987), o uso do
modelo de análise do gap de Qualidade destina-se para ocasiões em que se
demanda pelas análises de fontes de problemas da qualidade, auxiliando gestores
na compreensão de como a qualidade dos serviços possa ser melhorada:
A desconformidade de expectativas é considerada como uma das principais
responsáveis pela indicação do nível de satisfação pelo cliente e da qualidade
percebida através do modelo de gaps.
Os modelos com base na
desconformidade de expectativas almejam, principalmente, a avaliação por
atributos, permitindo, desta forma, a verificação de alguns pormenores
operacionais das organizações, favorecendo uma avaliação comparativa dos
resultados relativos às expectativas do cliente. O modelo dos gaps favorece a
avaliação comparativa dos resultados referentes às expectativas do cliente,
mantendo os resultados sempre alinhados com as perspectivas de mudanças
do mercado e com a visão dinâmica das modificações e evoluções das
expectativas dos seus clientes. Os gaps podem resultar das falhas ou erros,
discrepâncias ou lacunas, que ocorrem durante o processo de gestão da
qualidade. Dessa forma, o gap pode ser considerado como um importante
elemento de medição de qualidade do serviço ao se relacionar com uma
característica específica (Corso, 2012, p. 31-32).
Primeiramente, busca-se demonstrar como a qualidade do serviço pode emergir,
trazendo os fenômenos relacionados aos clientes com os serviços esperados, tais
como: (1) experiências passadas; (2) necessidades pessoais; (3) comunicação boca
a boca. Ressalta-se que as experiências passadas podem ser influenciadas pelo
processo de comunicação (ou relação) da organização com o mercado, que
consequentemente, resultam do serviço experimentado – ou o chamado serviço
percebido e resultado das decisões e atividades internas (Zeithaml, 1987).

Para Grönroos (1984), as percepções da gestão em relação às expectativas dos
clientes podem orientar as decisões relacionadas às especificações da qualidade
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dos serviços, a serem seguidas pelas organizações no ato de entrega dos serviços.
Ainda para Grönroos (1995), os clientes experimentam a entrega e o processo de
produção dos serviços como uma forma de comportamento da qualidade
relacionada aos processos e às soluções técnicas recebidas como componentes da
qualidade relacionada aos resultados. Assim, por meio de uma estrutura, pode-se
demonstrar os passos considerados no processo de análise e no processo de
planejamento da qualidade dos serviços, sendo que 5 deles podem ser vistos com
relevância dentro os demais elementos, sendo estes chamados de gaps da
Qualidade. Grönroos (1995), frisa que o modelo de análise do gap da qualidade
evoluiu para o modelo expandido da qualidade do serviço – SERVQUAL.

Retomando Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), os gaps ou lacunas são
resultantes das inconsistências no processo de gestão a qualidade, e atribuem-se da
seguinte forma:
(1) Gap 1 – Lacuna na Percepção Gerencial;
(2) Gap 2 – Lacuna na Especificação da Qualidade;
(3) Gap 3 – Lacuna na Entrega dos Serviços;
(4) Gap 4 – Lacuna nas Comunicações com o Mercado;
(5) Gap 5 – Lacuna na Qualidade Percebida do Serviço.

Para Corso, 2012,
a primeira discrepância ocorre entre o serviço que o cliente espera receber
com a percepção do prestador de serviço sobre as expectativas deste cliente.
A segunda discrepância representa as percepções, em nível gerencial,
aliando-se às expectativas dos clientes e às especificidades da qualidade do
serviço. A terceira discrepância ocorre entre as especificações da qualidade
do serviço e a prestação do mesmo, incluindo-se prévios contatos e
atendimento posterior à execução do serviço. A quarta discrepância acontece
entre o serviço prestado e a comunicação externa com os clientes (com o
mercado), ou seja, ocorre uma discrepância entre a comunicação
(informações e promessas) com os clientes do serviço prestado, gerando e
potencializando, assim, expectativas sem fundamentos e promessas que não
serão possíveis de atender. Por fim, a quinta discrepância representa o
serviço esperado pelo cliente e o serviço que realmente recebeu, ou seja, sua
percepção ao resultado final ou desempenho resultante pelo serviço
executado (Corso, 2012, p. 32).
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Registra-se que o gap final (Gap 5) é a lacuna existente entre os serviços esperados
e os percebidos, em que os serviços não são coerentes com os serviços explorados,
conforme o elucidado pela Figura 7 – no modelo de qualidade em serviços de
Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985).

2.7 Adaptação da escala SERVQUAL para serviços educacionais

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) desenvolveram uma metodologia para
mensuração da qualidade, utilizando-se de gaps que permitem um comparativo
entre expectativas e percepções de serviços prestados, tanto no contexto gerencial,
quanto no contexto dos clientes. Esta metodologia foi estruturada e mostrada pela
Figura 7, elaborada por Mainardes & Domingues (2011).

Figura 7
Modelo de qualidade em serviços de Parasuraman, Zeithaml & Berry
Fonte: Parasuraman, A., Zeithaml V. A., & Berry, L. L. (1985). SERVQUAL: a conceptual model of
service quality and its implications for future research. J. Mark, 49(1), 41-50.

A escala SERVQUAL resume-se em um modelo de escala múltiplo, e se baseia no
conceito de qualidade de serviço para ajudar qualquer organização a compreender
as expectativas e percepções de seus clientes, a respeito dos seus serviços
prestados, de modo a mostrar/exibir a diferença que existe entre elas (expectativas e
percepções) (Martins et al., 2012).
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Segundo Corso (2012),
essa Escala é composta por um questionário elaborado em duas seções: a
primeira seção apresenta 22 afirmativas que objetivam esboçar as
expectativas gerais do respondente em relação ao serviço que será
investigado; por sua vez, a outra seção busca medir o julgamento do usuário
sobre o serviço prestado pela empresa específica que está sendo avaliada.
Para cada afirmativa, de cada uma das seções, é assinalada pelo
respondente o nível de discordância ou concordância no que diz respeito à
afirmação proposta, desde ‘discordo totalmente’, identificada na escala pelo
número 1, até ‘concordo totalmente’, representada por uma escala do tipo
Likert pelo número 7 (Corso, 2012, p. 34).
Utiliza-se do questionário como instrumento avaliativo, constituído de 22 itens
distribuídos em 5 dimensões da qualidade que mensuram, a partir dos dados
coletados, as expectativas e o desempenho (Mainardes & Domingues, 2011). As 5
dimensões de Parasurman, Zeithaml e Berry (1988), são: (1) tangibilidade–
instalações físicas, equipamentos e aparência do pessoal; (2)confiabilidade

–

capacidade de realizar o serviço prometido de forma confiável e precisa; (3)
Presteza
Segurança

– vontade de ajudar os clientes e fornecer um serviço rápido; (4)
– conhecimento e cortesia dos funcionários e sua habilidade para

inspirar confiança e segurança e; (5) Empatia – carinho, atenção individualiza a
empresa fornece aos seus clientes. Assim Lourenço, Knop, Silva e Silva (2006) as
definem:
-Tangibilidade: refere-se aos aspectos tangíveis do serviço que podem servir
de pistas ou indicadores de sua qualidade como aparência física das
instalações, equipamentos, pessoal e material de comunicação;
-Confiabilidade: diz respeito à capacidade da empresa prestadora do serviço
em executá-lo conforme contratado, de modo confiável e preciso;
-Presteza: disposição de ajudar os clientes e de fornecer o serviço com
prontidão. Relaciona-se também à rapidez de respostas na correção de erros;
-Segurança: refere-se à capacidade dos funcionários da prestadora de
serviço em inspirar credibilidade e confiança nos clientes, além de
conhecimento e cortesia;
-Empatia: refere-se ao grau em que a prestadora do serviço é capaz de
adequar-se para atender as especificidades de cada cliente, ou seja, a
atenção individualizada e cuidadosa que as empresas proporcionam aos
clientes (Lourenço et al., 2006, p. 6).
Segundo Parasurman, Zeithaml e Berry (1988), o desempenho pode ser mensurado
a partir do Cálculo da Equação (1):
𝑄=𝑃−𝐸

(1)
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Sendo:
Q = Qualidade
P = Percepção
E = Expectativa
Qualidade não satisfatória = P<E;
Qualidade satisfatória = P = E;
Qualidade ideal = P>E
Onde:
P= O valor da variável de percepção do desempenho do serviço prestado.
E= O valor da variável da expectativa de desempenho do serviço que será prestado.

Especificamente em relação aos serviços educacionais, segmento este que enfrenta
uma acirrada competividade, a identificação da percepção da qualidade pode
proporcionar frustrações, igualar expectativas ou superação das mesmas (Lourenço
& Knop, 2011).

A escala é do tipo Likert de 7 pontos para a mensuração da qualidade dos serviços,
conforme Figura 8. Esta mesma escala será utilizada para a mensuração nesta
dissertação. Este é um tipo de modelo que serve como instrumento para a
compreensão dos gestores acerca de qualquer problema, bem como para direcionalos para propostas de melhoria dos serviços prestados pela IES.

Figura 8
Escala tipo Likert com 7 pontos
Nota. Fonte: Likert, R., Roslow, S., & Murphy, G. (1993). A simple and reliable method of scoring the
Thurstone attitude scales. Personnel Psychology, 46, 689-690 (Original publicado em 1934).

Também, para a presente dissertação, a adaptação da escala SERVQUAL abonará
a partir do referencial teórico que aborda a qualidade dos serviços educacionais das
IES (Foropon, Seiple & Kerbache, 2013), em busca de se levantar as expectativas
dos discentes, docentes, coordenadores e diretores do curso de Administração.
Como destacado pela Tabela 4, busca-se demonstrar as expectativas [E] e a
percepção [P]. Na primeira coluna, busca avaliar o que os discentes, docentes,
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coordenadores e diretores esperam dos serviços educacionais prestados com
perfeição. Na segunda coluna, busca-se demonstrar a percepção dos discentes,
docentes, coordenadores e diretores em relação a IES privada da qual fazem parte.
Tabela 4
Questionário SERVQUAL adaptado aos serviços educacionais das IES
Dimensão Tangibilidade
1-Excelentes IES precisam ter equipamentos 1-Sua IES tem equipamentos modernos como
modernos como laboratórios, por exemplo.
laboratórios, por exemplo.
2-As instalações das IES precisam ser 2-As instalações de sua IES são conservadas.
conservadas.
3-Os funcionários e os professores de sua IES
3-Os funcionários e professores de excelentes têm que apresentar-se (vestimenta, asseio, etc.)
IES precisam presentar-se (vestimenta, asseio, adequadamente a sua posição.
etc.) adequadamente a sua posição.
4-O material associado com o serviço prestado
4-O material associado com o serviço prestado na sua IES, tais como revistas, impressos, tem
nas excelentes IES, tais como revistas, boa aparência visual, são conservados e estão
impressos, precisa ter boa aparência visual e atualizados.
ser atualizado.
Dimensão Confiabilidade
5-Quando excelentes IES prometem fazer algo 5-Quando sua IES promete fazer algo em certo
em certo tempo, elas têm que cumprir tempo, ela cumpre rigorosamente.
rigorosamente.
6-Quando você tem um problema, sua IES
6-Quando um estudante tem um problema, as demonstra sincero interesse em resolvê-lo.
excelentes IES demonstram sincero interesse 7-Sua IES faz o serviço certo da primeira vez e
em resolvê-lo.
persiste na sua execução sem erros.
7-Excelentes IES farão o serviço certo da
primeira vez e persistirão na sua execução sem
erro.
Dimensão Presteza
8-Os funcionários e professores de excelentes 8-Os funcionários e os professores de sua IES
IES prometem aos seus clientes os serviços nos prometem a você os serviços nos prazos em
prazos em que eles são capazes de cumprir.
que eles são capazes de cumprir.
9-Os funcionários e professores de excelentes 9-Os funcionários e os professores de sua IES
IES estão dispostos e disponíveis durante o estão dispostos e disponíveis durante o
atendimento.
atendimento.
10-Os funcionários e professores de excelentes 10-Os funcionários e os professores de sua IES
IES terão sempre boa vontade em ajudar seus têm sempre boa vontade em ajudar.
alunos.
11-Os funcionários e os professores da sua IES
11-Os empregados de excelentes IES sempre sempre estão dispostos a esclarecer suas
estão dispostos para esclarecer as dúvidas dos dúvidas.
seus alunos.
Dimensão Segurança
12-O comportamento dos funcionários e
professores de excelentes IES precisa inspirar
confiança nos estudantes.
13-Os estudantes de excelentes IES se sentem
seguros em suas transações com a instituição.
14-Os funcionários e professores de excelentes
IES precisam ser corteses com os estudantes.
15-Os funcionários e professores de excelentes
IES precisam ter os conhecimentos necessários
para responder às questões dos estudantes

12-O comportamento dos funcionários e
professores de excelentes IES precisa inspirar
confiança nos estudantes.
13-Os estudantes de excelentes IES se sentem
seguros em suas transações com a instituição.
14-Os funcionários e professores de excelentes
IES precisam ser corteses com os estudantes.
15-Os funcionários e professores de excelentes
IES precisam ter os conhecimentos necessários
para responder às questões dos estudantes
(continua)
(conclusão)
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Dimensão Empatia
16-Excelentes IES precisam ter horários de 16-Sua IES tem horários de funcionamento
funcionamento convenientes para todos seus convenientes para todos os estudantes.
estudantes.
17-Sua IES tem funcionários e professores que
17-Excelentes IES precisam ter funcionários e dão atendimento individual a cada estudante.
professores que deem atendimento individual a 18-Sua IES está focada no melhor serviço aos
cada aluno.
seus estudantes.
18-Excelentes IES precisam estar focadas no 19-Sua IES entende as suas necessidades
melhor serviço aos seus estudantes.
específicas como estudante.
19-Excelentes IES precisam entender as
necessidades específicas de seus estudantes.
Fonte: Zeithaml, V. A., & Bitner, M. J. (1996). Services Marketing. (1st edition). New York: McGrawHill;
e Yeh, T. M., Yang, C. C., & Lin, W. T. (2007). Service quality and ERP implementation: A conceptual
and empirical study of semiconductor-related industries in Taiwan. Computers in Industry, 58(8-9),
844-854. Disponível em http://dx.doi.org/10.1016/j. compind.2007.03.002.

Após expostas essas informações, no capítulo seguinte (Capítulo 3), procederemos
à apresentação dos procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa.
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3 Procedimentos Metodológicos

Para a realização da pesquisa proposta por esta dissertação, os procedimentos
metodológicos científicos foram selecionados para buscar resposta à pergunta de
pesquisa contextualizada na situação-problema, bem como para confirmar ou não a
hipótese sobre a temática da gestão da qualidade e qualidade em serviços
educacionais.

Um método científico caracteriza-se pelas opções, escolhas e ações sistematizadas,
sempre que necessário for a descrição de situações acera do estudo proposto, bem
como à qual objetivo se propõe a pesquisa (Coelho Cesar, 2006).

Para Creswell (2010), toda pesquisa implica, como ilustra a Figura 9, no processo de
problematização, teorização, desenvolvimento e análise.

Figura 9
Modelo Crewswell para estruturação de pesquisa
Nota. Fonte: Creswell, J. W. (2010). Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto.
(2a ed.). Porto Alegre: Artmed. (p. 85).

Passa-se então, neste capítulo, à descrição da metodologia para o desenvolvimento
deste estudo, considerando suas pretensões: (1) caracterização da pesquisa: quanto
ao tipo, quanto à natureza, quanto aos meios, quanto à abordagem e quanto ao
método; (2) universo e unidade de análise; (3) instrumento para a coleta de dados;
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(4) amostra de pesquisa: critérios de inclusão e exclusão dos sujeitos da pesquisa;
(5) procedimentos para a coleta de dados; (6) procedimentos para análise e
tratamento dos dados, e (7) aspectos éticos da pesquisa.
3.1 Caracterização da pesquisa

Quanto à natureza, a pesquisa se caracteriza como descritiva quantitativa, sobre a
qualidade nos serviços educacionais. Deste modo, utiliza-se da aplicação do
conhecimento pelo conhecimento, passando a difundi-lo em uma comunidade
específica. Guia-se por problemas de pesquisa, buscando-se aqui entender como a
qualidade dos serviços prestados pelo curso de Administração é percebida por seus
discentes, docentes, coordenadores e diretores, objetivando-se entender como a
qualidade dos serviços prestados, as verdades e interesses coletivos do curso de
Administração são percebidos por seus usuários.

Já a pesquisa descritiva objetiva expor ou descrever um fenômeno da qualidade dos
serviços educacionais e possui os propósitos de descrever as características de
grupos que tenham determinadas características ou comportamento caso de seus
discentes, docentes, coordenadores e diretores. Desta forma, a pesquisa descritiva
se cumpriu por meio de um levantamento do tipo Survey, com base um corte
transversal com variáveis quantitativas.

Quanto aos meios, opta-se pela pesquisa de campo, haja vista que, tanto a
exploração, quanto a descrição podem ocorrer no local em que o fenômeno de
pesquisa acontece, predispondo a explicá-lo (Gil, 2008) – ou seja, ocorreu no
segmento da educação, especificamente, no curso de Administração de uma IES.

Quanto à abordagem e o método, a pesquisa caracterizou-se como quantitativa, e,
segundo Gil (2008), serve para quantificar dados coletados por meio de
questionários para se responder a um determinado problema de pesquisa. Desta
forma, a quantificação se deu, aqui nesta dissertação, tanto pela sua forma de coleta
de dados, quanto pela sua forma de análise e resultados de dados, pois se
pretendeu validar uma hipótese estatisticamente.
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3.2 Universo e unidade de análise

O universo de pesquisa foi uma IES localizada no Sul de Minas Gerais. Ela foi
fundada em 1967, e tem como missão formar pessoas socialmente responsáveis,
em diferentes áreas do conhecimento. Oferta graduação em diversos pólos da
região, em: Administração, Administração com Ênfase em Comércio Exterior,
Ciências Contábeis, Engenharia Civil, Pedagogia, Fisioterapia, Nutrição, Arquitetura,
Educação Física, Medicina Veterinária, Jornalismo, entre outros. Registra-se que,
para a preservação do código de ética de pesquisa, a identidade da referida
instituição não foi divulgada.

Desta forma, a unidade de análise foi o curso de Administração da referida
instituição, sendo este presente em 5 localidades da região do Sul de Minas Gerais.
A Administração não é o objeto deste estudo de pesquisa, mas sim, a qualidade dos
serviços educacionais no referido curso.

A Tabela 5 mostra números atualizados pelo CFA (2017), em relação aos cursos de
Bacharelado em Administração, bem como em relação aos Cursos Superiores de
Tecnologia nas diversas áreas da Administração.
Tabela 5
Censo da Educação Superior de 2015 (Administração)
Cursos

Matrículas (números)

Matrículas (%)

Bacharelado em Administração Brasil

793.564

12%

Cursos Superiores de Tecnologias em
Administração Brasil
Bacharelado e CST em Áreas Diversas
Brasil
Total

512.007

8%

5.220.722

80%

6.526.293

100%

Nota. Fonte: Conselho Federal de Administração (2017). Censo dos cursos. Recuperado de
http://www.cfa.org.br/servicos/formacao-profissional/censo-dos-cursos-de-bacharelado-emadministracao-e-dos-cursos-superiores-de-tecnologia-nas-diversas-areas-da-administracao (p. 1).

Percebe-se pela Tabela 5 que os números evidenciam uma demanda para os cursos
de Administração, estando este bacharelado em crescimento contínuo, em igual
proporção à demanda por profissionais de Administração pelo mercado brasileiro
(CFA, 2017).
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3.3 Instrumentos para a coleta de dados

De acordo com Vergara (2003), um dos pontos fortes de uma metodologia de
pesquisa é o uso de técnicas padronizadas para coletar dados, como é o caso do
questionário enquanto instrumento avaliativo. Segundo Gil (2008), o questionário é
uma técnica de investigação com questões que são submetidas às pessoas com o
propósito de obter informações, sendo um instrumento de coleta de dados que
traduz os objetivos da pesquisa. Para Boni e Quaresma (2005), o questionário é
sempre viável devido às questões de custo e tempo. É um dos meios de coleta de
informações para pesquisas descritivas, através do método da comunicação. Na
concepção de Moreira e Caleffe (2006), é um instrumento que se utiliza de
linguagem simples e direta, e que se autoexplica pela clareza de suas perguntas e
respostas.

Desta forma, o questionário de aplicação (Apêndice A), se resumiu em uma
metodologia psicrométrica – a escala SERVAQUAL, adaptada aos serviços
educacionais para as IES– responsável pela aferição da qualidade em serviços
educacionais, sob a ótica de 2 perspectivas: (1) responsável por mensurar as
expectativas de qualidade dos serviços, e (2) responsável por mensurar as
percepções de qualidade dos serviços

O questionário único se estruturou em 4 partes, sendo que na primeira delas as
amostras foram caracterizadas a partir de seus dados demográficos: relação com a
faculdade, o gênero, a idade, a renda e o período de curso.

Para a segunda e a terceira partes, a escala de percepção e de expectativa, as
questões se estruturaram por suas variáveis divididas de acordo com as dimensões
da qualidade, como mostrado pela Tabela 6.
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Tabela 6
Distribuição das variáveis e dimensões da qualidade na escala de percepção e de
expectativa
Variáveis

Dimensões

V1 ao V5

Tangibilidade (Aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e
materiais de comunicação).
V6 ao V10
Confiabilidade (Capacidade para prestar o serviço de forma confiável e
cuidadosa).
V11 ao V14
Presteza (Disposição, vontade para ajudar os clientes e proporcionar um
serviço rápido).
V15 ao V19
Segurança (Conhecimento e atenção e capacidade demonstrados para
inspirar credibilidade e confiança. Profissionalismo, Cortesia, Credibilidade,
Segurança).
V20 ao V22
Empatia (Atenção individualizada que a empresa oferece aos seus clientes.
Acessibilidade, Comunicação, Compreensão do cliente).
Nota: Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pelo autor.

Acrescenta-se que para a avaliação das dimensões, utilizou-se a escala de Likert de
7 pontos, conforme já mencionada anteriormente.

A quarta parte tratou da avaliação das dimensões pelo grau de importância (sendo
numeradas de 1 a 5) que as mesmas têm para os participantes da pesquisa.

Ressalta-se que para a realização da coleta dos dados, a literatura especifica sobre
metodologia do trabalho científico é permissiva a três métodos de comunicação (Gil,
2008) a serem adotados: (1) o método pessoal – que se concretiza pelo
agendamento da visita pelo pesquisador ao local onde se pretende entrevistar, em
que os dados são registrados mediante conversa informal e descontraída ou
mediante ponderação das questões diretas, simulando um interrogatório; (2) o
método telefônico – em que cabe ao pesquisador registrar, em um formulário de
questionário, as respostas dos respondentes à medida que as questões são
ponderadas e; (3) o método de comunicação eletrônica – que permite ser realizado
pela utilização de um programa específico com suporte de webcam ou por e-mail
(Gil, 2010). Para a presente dissertação, foram utilizados todos esses métodos de
comunicação, conforme evento ou contexto dos dados a serem coletados.
3.4 Amostra de pesquisa

De acordo com Gil (2008), a amostra é uma parte significativa de todo o universo,
em que a escolha de sua população é feita de forma intencional. Desta forma, a
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amostra foi composta a partir de 5 instituições, em cursos de Administração das
áreas da região do Sul de Minas Gerais, que fazem parte da IES em estudo. As
instituições contam com aproximadamente 3000 alunos, 84 professores e 73
técnicos administrativos, distribuídos em pessoal de apoio, técnicos e gestores. O
questionário foi aplicado a uma amostra de 89 alunos, com 19 docentes e 4 gestores
(diretor geral, diretor acadêmico, coordenador de curso e coordenador pedagógico).

A amostra se forma por seus gestores e docentes e por seus discentes, sendo que a
pesquisa foi realizada e aplicada com os três grupos distintos (discentes, docentes,
coordenadores e diretores), buscando esclarecer a percepção da qualidade dos
serviços educacionais do curso de Administração da IES.

Os participantes da pesquisa obedeceram a critérios de inclusão e exclusão. Tanto
para o pré-teste, quanto para a pesquisa, o recrutamento dos mesmos foi realizado
de forma distinta.

Os discentes foram recrutados segundo critério de matrículas regular nos períodos
1o, 5o e 8o, de ambos os sexos e na faixa etária acima de 18 anos. Os discentes
abaixo de 18 anos foram excluídos da amostra, pois não responderam na totalidade
as questões apresentadas no questionário.

Os docentes, coordenadores e diretores foram selecionados da seguinte forma: (1)
docentes, com vínculos empregatícios com a IES, atuantes no curso de
Administração e, preferencialmente aqueles que ministram aulas nos períodos 1o,
5o e 8o; (2) gestores, que exercem cargos de coordenação no curso de
Administração ou chefia na IES.

3.5 Procedimentos para a coleta de dados

A coleta de dados desta dissertação estruturado obedeceu a 3 etapas distintas: (1)
levantamento bibliográfico; (2) aplicação da escala SERVQUAL e; (3) análise do
tema investigativo.
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O levantamento bibliográfico, que é a primeira etapa, como já mencionado
anteriormente, serviu para o conhecimento de assuntos relacionados ao tema da
pesquisa. Nesta etapa não foram encontradas dificuldades, exceto a falta de
diversidade de artigos eletrônicos publicados nos últimos 3 anos.

A aplicação da escala SERVQUAL adaptada aos serviços educacionais das IES,
que é a segunda etapa, resumiu-se em um instrumento para auxiliar na
compreensão das expectativas e percepções do público alvo a respeito do serviço
prestado pela IES, mostrando a diferença entre elas.

Inicialmente, a escala foi aplicada em um teste piloto ou pré-teste, em uma amostra
pequena, para verificação e possíveis ajustes e correções. No teste piloto, a amostra
utilizada foi intencional de um subgrupo do total da população, em que o
pesquisador pôde direcionar o grupo a qual demandou saber sua opinião. Esta
escolha se justificou, pois se direcionou a alunos dos 1o, 5o e 8o períodos, aos
docentes dos mesmos períodos, e aos gestores, o que tornou a pesquisa relevante
pela pluralidade do público pesquisado, permitindo comparações entre os mesmos.

A intencionalidade com amostra de pesquisa se deu, pois, o objetivo foi pesquisar
com alunos do 1o período, ou seja, ingressantes, sem nenhum conhecimento de
qualidades, do 5o período que são os alunos em meio de curso e do 8o período,
considerando os alunos concluintes com conhecimentos aperfeiçoados sobre gestão
da qualidade.

Desta forma, traçou-se um comparativo da percepção dos discentes, docentes,
coordenadores e diretores com as 5 dimensões da qualidade, mensurando os
serviços educacionais da IES, segundo as 22 variáveis determinadas. Assim,
baseando-se na escala de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), buscou-se a
verificação da extensão das expectativas e percepções do público pesquisado em
relação aos serviços prestados, onde se calculou um grau de tolerância das
expectativas dos discentes, docentes, coordenadores e diretores dentro dos níveis
de aceitabilidade.
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O fechamento do tema investigado, que se constitui como a terceira etapa, se deu
com a proposição de respostas às questões apresentadas em resposta ao problema
de pesquisa e hipótese, em que ainda foram apontados os pontos de dificuldades
que devem ser transpassados pela qualidade dos serviços prestados no curso de
graduação em Administração, fomentando a mensuração da qualidade dos serviços
educacionais prestados IES em questão, junto a uma breve discussão literária.

O teste piloto ou pré-teste foi realizado com 38 discentes ao todo, do curso de
Administração, distribuídos da seguinte forma: 17 discentes do 1 o período, 6
discentes do 5o período e 14 discentes do 8o período e também com 7 docentes do
referido curso e 4 gestores da IES. Na fase do teste piloto, detalhes do instrumento
puderam ser ajustados para a aplicação nos grupos de pesquisa.

O questionário, em sua versão final, foi aplicado a uma amostra de 89 alunos
(distribuídos nos referidos períodos), com 19 docentes e 4 gestores (diretor geral,
diretor acadêmico, coordenador de curso e coordenador pedagógico). Registra-se
que a coleta de dados ocorreu nos meses de fevereiro a março de 2018. Na
sequência, após a aplicação dele, foram aferidas e transferidas as respostas para o
software IBM® SPSS Statistics® 20.0, para análise das variáveis da pesquisa.
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4 Apresentação e Análise dos Resultados

A percepção e a expectativa, relativas à qualidade dos serviços educacionais, dos
diferentes públicos, relacionados à unidade de análise pesquisada, e dos discentes,
em diferentes períodos do curso, são a seguir analisadas. Para analisar os
resultados obtidos na pesquisa sobre a percepção e a expectativa da qualidade, são
realizados os seguintes procedimentos: 1) auditagem dos dados da pesquisa de
campo; 2) análise da medida de posição central da percepção, da expectativa e do
gap da qualidade; 3) teste de Mann-Whitney envolvendo a percepção, a expectativa
e o gap da qualidade dos diferentes públicos, relacionados à unidade de análise
pesquisada; 4) teste de Mann-Whitney sobre a percepção, a expectativa e o gap da
qualidade dos discentes, em diferentes períodos do curso; 5) análise da percepção e
da expectativa da qualidade, por meio de mapas perceptuais.

4.1 Auditagem dos dados da pesquisa de campo

Procedeu-se à auditoria dos dados da pesquisa por meio da MVA

–

MissingValuesAnalysis e da Análise de Outliers. A análise de dados ausentes
revelou a inexistência de dados, sendo composta a amostra por um total de 87
respondentes, sendo 67 discentes, 16 docentes, 2 coordenadores e 2 diretores.

Para a análise de dados atípicos, foram considerados outliers univariados, os casos
com o valor absoluto de Zescore maior que 3,29, e outliers multivariados, os valores
amostrais que apresentem uma significância do teste de qui-quadrado, para a
medida D² de Mahalanobis, inferior a 0,001.

Não foram observados outliers univariados, entretanto foram observados dois casos,
o respondente 72, professor, do sexo masculino, com a significância do teste de quiquadrado, para a medida D² de Mahalanobis igual a 0.00033 e o entrevistado 68,
diretor, do sexo feminino, com o valor de 0.00052. Todos os demais casos
apresentaram a significância do teste superior a 0,001, mostrando serem não
atípicos (Apêndice A). Entretanto, as avaliações da qualidade dos serviços
educacionais para os dois respondentes atípicos supramencionados, obedeceram
corretamente a escala de Likert de 1 a 7. Portanto, estas observações podem ser
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consideradas como casos válidos da população e, caso sejam eliminadas, podem
limitar a generalidade da análise, apesar de possivelmente melhorar seus resultados
(Hair, Black, Babim, Anderson & Tatham, 2009). Por estes motivos, e conforme
recomendação de Hair et al. (2009), por falta de maiores evidências de anomalias
dos dados, optou-se por não excluir da amostra os outliers multivariados.

4.2 Percepções, Expectativas e Gaps da Qualidade de Serviços Educacionais

Como a amostra pesquisada é composta por segmentos de tamanho reduzido,
sendo 67 discentes, 16 docentes, 2 coordenadores e 2 diretores, optou-se pela
utilização da mediana como medida de tendência central e pelo uso de testes não
paramétricos para realização de testes de contrastes.

A Tabela 7 apresenta os valores das medianas, dos diferentes públicos, para as
percepções, expectativas e gaps da qualidade de serviços educacionais, relativos
aos 5 construtos do modelo ServQual – Tangíveis, Confiança, Presteza, Segurança
e Empatia. Os gaps são calculados como sendo os valores das percepções menos
os valores das expectativas.

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) e Zeithaml (1987), o uso do
modelo de análise do gap de Qualidade destina-se para ocasiões onde se demanda
pelas análises de fontes de problemas da qualidade, auxiliando gestores na
compreensão de como a qualidade dos serviços possa ser melhorada. Os modelos
com base na desconformidade de expectativas almejam, principalmente, a avaliação
por atributos, permitindo, desta forma, a verificação de alguns pormenores
operacionais das organizações, favorecendo uma avaliação comparativa dos
resultados relativos às expectativas do cliente.

O modelo dos gaps favorece a avaliação comparativa dos resultados referentes às
expectativas do cliente, mantendo os resultados sempre alinhados com as
perspectivas de mudanças do mercado e com a visão dinâmica das modificações e
evoluções das expectativas dos seus clientes.
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As percepções da gestão em relação às expectativas dos clientes podem orientar as
decisões relacionadas as especificações da qualidade dos serviços, especificações
estas a serem seguidas pelas organizações no ato de entrega dos serviços.

EPresteza

ESegurança

EEmpatia

4,33
6,00
6,00
6,00
5,00

6,00
6,40
6,70
6,70
6,00

6,00
6,40
6,60
6,80
6,20

6,00
6,13
5,75
5,63
6,00

6,00
6,10
5,60
5,50
6,00

6,00
6,00
6,00
5,83
6,00

GapPE_Empatia

EConfiança

5,00
6,00
5,30
5,40
5,20

GapPE_Segurança

ETangíveis

4,50
6,00
5,63
5,38
5,00

GapPE_Presteza

PEmpatia

5,20
6,00
5,90
6,10
5,40

GapPE_Confiança

PSegurança

5,00
5,80
5,80
6,00
5,40

GapPE_Tangíveis

PPresteza

Discentes
Docentes
Coordenadores
Diretores
Total

PConfiança

Vínculo_IES

PTangíveis

Tabela 7
Medianas para os construtos do modelo analítico

-,80 -1,00 -1,00 -,80 -1,00
-,70 -,80
,00 ,00
,00
-,90 -,70 -,13 -,30
,00
-,70 -,70 -,25 -,10
,17
-,80 -,80 -,50 -,40 -,67

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Pode-se observar, pela Tabela 7, que os gaps da qualidade de serviços
educacionais apresentam-se predominantemente com valores negativos, o que
mostra que as percepções são inferiores às expectativas, principalmente no
segmento dos discentes. Na ótica dos docentes, a percepção igualou-se à
expectativa, apresentando gap igual à zero, para as dimensões do modelo,
Presteza, Segurança e Empatia. Também apresentou gap igual à zero, na
perspectiva dos coordenadores, a qualidade do construto Empatia. Por outro lado, a
percepção superou a expectativa, apresentando um gap positivo, para a qualidade
do construto Empatia, na perspectiva dos diretores. Esta análise dos gaps
existentes, entre percepções e expectativas, mostra a divergências de opiniões entre
o extrato dos discentes e os demais segmentos.

A Figura 10 mostra que a percepção dos discentes sobre a qualidade de serviços
educacionais é inferior à percepção dos demais grupos, para todos os construtos do
modelo. Este achado indica que as avaliações dos discentes para a qualidade dos
serviços educacionais foram inferiores às avaliações dos outros segmentos.
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Figura 10
Comparação entre os públicos pelo valor da mediana - percepção
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A Figura 11 evidencia que a expectativa dos discentes para a qualidade dos serviços
educacionais foram inferiores às expectativas dos docentes para todas as
dimensões da escala ServQual, com exceção do construto Empatia. Para este
construto as médias das avaliações dos dois segmentos se igualaram. Para os
construtos Tangíveis e Confiança, os discentes apresentaram a menor expectativa
com a qualidade dos serviços educacionais.

Figura 11
Comparação entre os públicos pelo valor da mediana - expectativa
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A Figura 12 apresenta a comparação das medianas dos gaps observados para os
quatro segmentos estudados.
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Figura 12
Comparação entre os públicos pelo valor da mediana - gaps
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Pode-se observar que o gap dos discentes superou o gap dos demais segmentos
para todas as dimensões, com exceção do construto Tangíveis, superado pelo gap
dos coordenadores.

Constitui objetivo da presente dissertação comparar as percepções, expectativas e
gaps da qualidade de serviços educacionais para os discentes em diferentes
períodos do curso. Desta forma, a Tabela 8 apresenta os valores das medianas,
dos discentes em diferentes períodos do curso, para as percepções, expectativas e
gaps da qualidade de serviços educacionais, relativos aos 5 construtos do modelo
ServQual – Tangíveis, Confiança, Presteza, Segurança e Empatia.

Como anteriormente estabelecido, os Gaps são calculados como a subtração dos
valores das percepções dos valores das expectativas.
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GapPE_Empatia

GapPE_Segurança

GapPE_Presteza

GapPE_Confiança

GapPE_Tangíveis

EEmpatia

ESegurança

EPresteza

EConfiança

ETangíveis

PEmpatia

PSegurança

PPresteza

PConfiança

Período
Períodos
Discentes
=
1,5,8
Docentes
e Gestores
=0

PTangíveis

Tabela 8
Medianas

1o
5,60 5,40 5,00 5,40 5,00 6,40 7,00 6,00 6,20 6,00 -,80 -1,00 -1,00 -,80 -1,00
Período
5o
5,00 5,00 4,50 4,90 4,50 6,00 6,00 6,00 5,80 5,67 -,90 -,80 -1,00 -,70 -1,00
Período
8o
4,60 4,80 4,00 4,60 4,00 5,90 6,00 5,00 5,00 5,67 -,80 -1,40 -,75 -,70 -1,00
Período
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Pode-se observar que os gaps assumem valores negativos para todas as dimensões
da qualidade presentes na Tabela 8, implicando que em todos os períodos do curso,
os discentes reportaram percepções menores que suas expectativas. O maior gap
observado foi para o construto Confiança dos alunos do 8º período.

A Figura 13 mostra as percepções sobre a qualidade dos serviços educacionais, dos
diferentes períodos do curso.

Figura 13
Percepções sobre a qualidade dos serviços educacionais
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Pode-se observar que as piores avaliações das percepções são provenientes dos
alunos do 8º período, seguidas das avaliações dos alunos do 5º período e, por
último, dos alunos do 1º período.

A Figura 14 mostra as expectativas com a qualidade dos serviços educacionais, dos
diferentes períodos do curso.

Figura 14
Expectativas com a qualidade dos serviços educacionais
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Observando as expectativas dispostas na Figura 14, nota-se que novamente o
padrão se repete. As piores avaliações das expectativas são provenientes dos
alunos do 8º período, seguidas das avaliações dos alunos do 5º período e, por
último, dos alunos do 1º período, esses últimos apresentando elevadas expectativas.

Os gaps entre percepções e expectativas, acima apresentadas, estão dispostos na
Figura 15.
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Figura 15
Gaps entre percepções e expectativas
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Destaca-se na Figura 15 a expressividade do gap de Confiança dos alunos do 8º
período (-1,40), sendo também elevados os gaps dos alunos do 5º e do 1º períodos.

Para testar a significância das diferenças observadas nas avaliações da qualidade
dos serviços educacionais, expressas pelos diferentes públicos e pelos discentes em
períodos selecionados do curso é elaborado a seguir o teste não paramétrico de
Mann-Withney, contrastando as diversas categorias. Este teste é adequado para
amostras de tamanhos reduzidos e também que não apresentem a distribuição
normal, como as que constam na presente investigação.

4.3 Testes de contrastes

Os testes a seguir apresentados têm como propósito comparar as percepções, as
expectativas e os gaps das avaliações dos diferentes públicos pesquisados e dos
discentes, em períodos selecionados do curso, sobre a qualidade dos serviços
educacionais.

67

A Tabela 9 apresenta a comparação entre as percepções, expectativas e gaps da qualidade dos serviços educacionais, dos
discentes e dos docentes.
Tabela 9
Discentes versus Docentes

Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2tailed)

225,500

197,000

140,000

446,500

444,000

382,000

368,000

473,500

317,000

322,500

GapPE_Presteza

GapPE_Confiança

GapPE_Tangíveis

EEmpatia

ESegurança

EPresteza

EConfiança

ETangíveis

PEmpatia

PSegurança

PPresteza
131,000

258,000

GapPE_Empatia

273,500

GapPE_Segurança

Mann-Whitney U

PConfiança

PTangíveis

Test Statisticsa

250,000

145,000

2551,500 2503,500 2409,000 2475,000 2418,000 2724,500 2722,000 2660,000 2646,000 2751,500 2595,000 2600,500 2536,000 2528,000 2423,000
-3,040

-3,601

-4,744

-3,929

-4,619

-1,072

-1,094

-1,816

-1,963

-,738

-2,565

-2,475

-3,246

-3,323

-4,586

,002

,000

,000

,000

,000

,284

,274

,069

,0496

,461

,010

,013

,001

,001

,000

Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Como pode ser observado na Tabela 9, o teste de Mann-Withney apresentou valores da estatística Sig. (2-tailed), inferiores a 5%
para a percepção da qualidade dos serviços educacionais. O resultado do teste mostra haver diferenças significativas entre as
percepções de discentes e docentes, sendo exibidas, na Figura 10 as percepções dos discentes sempre inferiores às dos
docentes, para todas as dimensões da qualidade dos serviços educacionais.

Entretanto, o teste para a diferença de expectativas de discentes e docentes somente mostrou a presença de contraste para a
dimensão Segurança, com Sig. (2-tailed) = 0.0496. Conforme mostra a Figura 11, as avaliações dos alunos relativas ao construto
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Segurança foram inferiores às avaliações dos professores. Sendo o desempenho dos professores um dos principais fatores para a
constituição da dimensão Segurança, eles devem refletir criticamente sobre o resultado deste teste.

Por outro lado, o teste de Mann-Withney mostrou diferenças significativas para os gaps da qualidade entre os segmentos dos
discentes e docentes, com Sig. (2-tailed)<0.05. Conforme expresso na Figura 4, os gaps da qualidade dos discentes foram
superiores aos gaps da qualidade dos docentes.

Os testes de contrastes envolvendo discentes e coordenadores, discentes e diretores, docentes e coordenadores e docentes e
diretores têm baixo poder discriminante, tendo em vista o reduzido tamanho das amostras de coordenadores (n=2) e diretores
(n=2). Portanto, estes testes não foram reportados na presente dissertação.

Para comparar a percepção, a expectativa e o gap sobre a qualidade dos serviços educacionais, entre os diferentes períodos do
curso foi também aplicado o teste não paramétrico de Mann-Withney e os resultados são apresentados a seguir.

A Tabela 10 apresenta a comparação das avaliações dos discentes do 1º período e do 5º período, relativas às percepções,
expectativas e gaps da qualidade dos serviços educacionais.
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Tabela 10
1º Período versus 5º Período
GapPE_Empatia

GapPE_Segurança

GapPE_Presteza

GapPE_Confiança

GapPE_Tangíveis

EEmpatia

ESegurança

EPresteza

EConfiança

ETangíveis

PEmpatia

PSegurança

PPresteza

PConfiança

PTangíveis

Test Statisticsa

Mann184,500 178,000 172,500 190,500 183,000 148,500 130,000 175,500 167,000 171,500 234,000 223,000 241,000 239,500 245,000
Whitney
U
Wilcoxon 779,500 773,000 767,500 785,500 778,000 743,500 725,000 770,500 762,000 766,500 354,000 343,000 836,000 359,500 365,000
W
Z
-1,534 -1,676 -1,815 -1,404 -1,572 -2,460 -2,827 -1,789 -1,943 -1,861
-,462
-,698
-,308
-,338
-,219
Asymp.
,125
,094
,070
,160
,116
,014
,005
,074
,052
,063
,644
,485
,758
,735
,827
Sig. (2tailed)
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Não foram observadas diferenças significativas entre as avaliações das percepções e dos gaps da qualidade entre alunos do 1º e
5º período. Entretanto, as avaliações das expectativas, apresentaram diferenças significativas, entre os dois períodos
considerados, relativamente a Tangibilidade, Confiança e Segurança. Conforme mostra a Figura 14, as avaliações das
expectativas da qualidade por parte dos discentes do 1º período sempre foram maiores ou iguais às avaliações das expectativas
da qualidade por parte dos alunos do 5º período.

Por outro lado, comparando as avaliações relativas às percepções, expectativas e gaps da qualidade dos serviços educacionais,
entre o 1º período e o 8º período, obtém-se a Tabela 11.
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Tabela 11
1º Período versus 8º Período
GapPE_Empatia

GapPE_Segurança

GapPE_Presteza

GapPE_Confiança

GapPE_Tangíveis

EEmpatia

ESegurança

EPresteza

EConfiança

ETangíveis

PEmpatia

PSegurança

PPresteza

PConfiança

PTangíveis

Test Statisticsb

Mann78,500 74,500 77,000 72,500 75,000 61,500 75,000 68,000 66,500 72,500 122,000 113,000 116,000 118,000 126,500
Whitney
U
Wilcoxon 249,500 245,500 248,000 243,500 246,000 232,500 246,000 239,000 237,500 243,500 242,000 284,000 236,000 238,000 246,500
W
Z
-2,054 -2,197 -2,149 -2,278 -2,220 -2,748 -2,265 -2,483 -2,514 -2,319
-,483
-,798
-,702
-,619
-,312
Asymp.
,040
,028
,032
,023
,026
,006
,023
,013
,012
,020
,629
,425
,482
,536
,755
Sig. (2tailed)
Exact
,040
,027
,036
,022
,030
,007
,030
,015
,012
,022
,656
,442
,509
,556
,762
Sig.
[2*(1tailed
Sig.)]
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Pode-se observar que as avaliações tanto a percepção quanto da expectativa são significativamente diferentes para todos os
construtos, quando se compara o 1º com o 8º período. Conforme evidenciam as Figuras 13 e 14, as avaliações das percepções e
expectativas da qualidade do 8º período sempre foram menores do que as respectivas avaliações do 1º período, para todos os
construtos em questão.
A comparação entre o 5º e o 8º período está apresentada na Tabela 12.
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Tabela 12
5º Período versus 8º Período
GapPE_Empatia

GapPE_Seguranç
a

GapPE_Presteza

GapPE_Confiança

GapPE_Tangíveis

EEmpatia

ESegurança

EPresteza

EConfiança

ETangíveis

PEmpatia

PSegurança

PPresteza

PConfiança

PTangíveis

Test Statisticsa

Mann251,500 255,000 288,000 236,500 255,500 255,500 302,500 246,500 241,000 268,500 305,500 246,000 250,000 292,000 294,500
Whitney
U
Wilcoxon 422,500 426,000 459,000 407,500 426,500 426,500 897,500 417,500 412,000 439,500 900,500 417,000 845,000 887,000 889,500
W
Z
-1,052
-,985
-,355 -1,344
-,987 -1,015
-,069 -1,169 -1,261
-,735
-,010 -1,158 -1,089
-,271
-,224
Asymp.
,293
,325
,723
,179
,324
,310
,945
,242
,207
,463
,992
,247
,276
,787
,823
Sig. (2tailed)
Fonte: Dados da pesquisa (2018).
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Apesar das Figuras 13 e 14 mostrarem as avaliações das percepções e das
expectativas dos discentes do 8º período, para os cinco construtos da escala
ServQual, consistentemente inferiores às dos demais períodos, o teste de MannWithney apresentado na Tabela 12, não captou diferenças significativas quando
comparadas com o 5º período.

A análise proporcionada pelas Figuras 13 e 14 e pelas Tabelas 10 a 12, mostra de
forma geral uma involução da avaliação da qualidade dos serviços educacionais, ao
se progredir do 1º período para o 8º período. Percepções e expectativas sobre a
qualidade dos serviços educacionais mostram uma trajetória descendente à medida
que o curso avança do primeiro para o último período.

A análise de mapas perceptuais apresentada na próxima seção virá a corroborar os
resultados encontrados nas duas últimas seções deste capítulo.
4.4 Mapas perceptuais

Mapas perceptuais podem ser obtidos por meio do escalonamento multidimensional
– EMD, e tem como propósito posicionar objetos em um espaço de percepção
(Aaker, Kumar & Day, 2004). O Mapa perceptual é utilizado para representar
espacialmente percepções e preferências de pessoas por meios gráficos (Malhotra,
2006). Os gráficos são denominados por mapas de percepção ou mapas espaciais e
permitem localizar os objetos em relação às dimensões selecionadas. A seguir são
obtidos mapas perceptuais, com objetivo de posicionar os construtos do modelo
SerVQual de acordo com o público pesquisado ou conforme as avaliações dos
discentes em períodos selecionados do curso.

As percepções e as expectativas sobre a qualidade dos serviços educacionais,
concernentes aos cinco construtos da escala ServQual, devem ser posicionadas em
um espaço bidimensional, de acordo com suas proximidades. Hair et al. (2005)
recomendam que o número de objetos seja pelo menos quatro vezes maior do que o
número de dimensões esperadas. Segundo Malhotra (2006, p. 596), “devem ser
incluídas no mínimo oito marcas ou estímulos para que tenhamos um mapa espacial
bem definido”. Para a presente investigação são consideradas 10 dimensões, que
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incluem as percepções e as expectativas das 5 dimensões do modelo analítico
ServQual. O espaço bidimensional torna-se, portanto, adequado, atendendo ao
critério acima recomendado por Hair et al. (2005).

A qualidade do ajuste dos objetos ao espaço bidimensional pode ser avaliada pela
medida de Stress-I, proposta por Kruskal e Wish (1978), cujos valores estão
apresentados na Tabela 13 e que foram utilizados neste trabalho.
Tabela 13
Avaliação da qualidade do ajuste pela medida de Stress-I
Stress-I > 0,20

Ajuste pobre

0,20 >Stress-I > 0,10

Ajuste razoável

0,10 >Stress-I > 0,05

Ajuste bom

0,05 >Stress-I > 0,025

Ajuste excelente

Stress-I= 0,0

Ajuste perfeito

Fonte: Kruskal, J. B., & Wish, M. (1978). Multidimensional scaling, Quantitative Applications in the
Social Sciences. Beverly Hills: Sage Publications, Inc. (p.32).

A Figura 16 mostra o espaço comum obtido, considerando as avaliações do público
pesquisado sobre as percepções e expectativas da qualidade dos serviços
educacionais.
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Figura 16
Mapa Perceptual – Públicos da IES
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

As avaliações sobre as expectativas com a qualidade dos serviços educacionais
situam-se na parte superior da Figura 16, enquanto as percepções estão agrupadas
na parte inferior, tendo em vista as suas proximidades. A medida de Stress I resultou
em 0,27, que, de acordo com a Figura 1, possui uma qualidade de ajuste pobre.

Na Figura 16, o eixo horizontal, das abscissas, está denominado por Dimensão I,
enquanto o eixo vertical, das ordenadas, é designado por Dimensão II.

As

dimensões I e II devem ser renomeadas para expressar os significados no contexto
da pesquisa. Para elucidar os significados das dimensões I e II, deve-se recordar
que a percepção dos discentes sobre a qualidade de serviços educacionais foi
inferior à percepção dos demais grupos, para todos os construtos do modelo. Por
outro lado, a expectativa dos discentes para a qualidade dos serviços educacionais
foi inferior às expectativas dos docentes para todas as dimensões da escala
ServQual, com exceção do construto Empatia, para a qual as médias das avaliações
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dos dois segmentos se igualaram. Para os construtos Tangíveis e Confiança, os
discentes apresentaram a menor expectativa com a qualidade dos serviços
educacionais.

A Figura 17 contém as dimensões ponderadas para o público pesquisado e contribui
para lançar luzes sobre o significado das dimensões I e II.

Figura 17
Dimensões ponderadas – Públicos da IES
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Pode-se observar que o vetor que representa os discentes possui a menor abscissa
e a maior ordenada. Tendo em vista a baixa avaliação deste grupo para os
construtos percepção e expectativa da qualidade, podem-se interpretar as
dimensões I e II da Figura 17 como sendo esperança e decepção, respectivamente.
Nesse sentido, o vetor discente da Figura 17 mostra um baixo valor da abscissa,
significando baixa esperança e alto valor da ordenada, representando elevada
decepção.
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Esta análise fica ainda mais evidente ao se construir os mapas perceptuais
considerando os períodos do curso. A Figura 18 apresenta o espaço comum obtido,
considerando as avaliações dos discentes, em períodos selecionados do curso,
sobre as percepções e expectativas da qualidade dos serviços educacionais.

Figura 18
Mapa Perceptual – Período do curso
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

As avaliações sobre as expectativas com a qualidade dos serviços educacionais
situam-se à direita do gráfico da Figura 18, enquanto as percepções estão
agrupadas à esquerda, tendo em vista as suas proximidades. A medida de Stress I
resultou em 0,18, que, de acordo com a Figura 1, possui uma qualidade de ajuste
razoável.
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A Figura 19 a seguir contém as dimensões ponderadas para os períodos do curso e
reforça o significado das dimensões I e II.

Figura 19
Dimensões ponderadas – Período do curso
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

Pode-se observar que o grupo dos discentes no 8º período possui a menor abcissa,
significando a menor esperança e a maior ordenada, significando a maior decepção.
Por outro lado, alunos no início do curso, matriculados no primeiro período, ainda
possuem razoável esperança e ainda possuem pouca decepção. Os discentes do 5º
período estão situados no meio termo entre os alunos do 1º e 8º períodos.

As Figuras 20 e 21 reconstituem as Figuras 18 e 19, com as interpretações das
dimensões I e II acima elaboradas. A Figura 20 mostra as dimensões ponderadas
no Mapa Perceptual que compara os diferentes públicos da IES. As duas dimensões
que sobressaem do estudo são a Esperança e a Decepção.
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Figura 20
Dimensões ponderadas – Públicos da IES
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A Figura 21 mostra as dimensões ponderadas no Mapa Espacial construído a partir
dos períodos do Curso. Novamente, as duas dimensões que sobressaem do estudo
são a Esperança e a Decepção.

Figura 21
Dimensões ponderadas – Períodos do curso
Fonte: Dados da pesquisa (2018).

A seguir são tecidas as conclusões do trabalho.
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5 Conclusões, Limitações e Sugestões de Novas Pesquisas

5.1 Conclusões do estudo

A qualidade dos serviços prestados pelo curso superior de Administração percebida
por seus discentes, docentes, coordenadores e diretores foi a questão investigativa
que norteou esta pesquisa. O estudo edificado esclareceu a relação entre uma IES
do sul de Minas Gerais e seus públicos alvos do curso de Administração, pautandose na interpretação das expectativas e percepções dos serviços educacionais
ofertados, atendendo ao objetivo principal, que foi investigar as diferentes
perspectivas da qualidade dos serviços ofertados por uma IES privada, a partir da
percepção de seus discentes, docentes, coordenadores e diretores do curso de
Administração.

A princípio, por meio de uma revisão literária, conceitos sobre serviços; qualidade;
satisfação dos serviços; qualidade em serviços; qualidade em serviços educacionais;
modelo de análise do gap da qualidade e; adaptação da escala SERVQUAL para
serviços educacionais trouxeram contribuições para o estudo. Desta forma, cumpriuse ao objetivo específico de identificar os conceitos de qualidade em serviços
educacionais.

O segundo objetivo específico foi o de comparar a percepção dos discentes nos
diferentes períodos sobre a qualidade da educação dimensões da qualidade
propostas pela Escala SERVQUAL adaptada para a área de educação. Observa-se
nas avaliações tanto a percepção quanto da expectativa são significativamente
diferentes para todos os construtos. Atenta-se que os resultados das avaliações das
percepções e expectativas da qualidade do 8º período sempre foram menores do
que as respectivas avaliações do 1º período, para todos os construtos em questão.

A satisfação pode ser conquistada quando um cliente confronta sua percepção do
serviço com o desempenho do mesmo, em relação à sua expectativa. Quando o
desempenho

percebido

supera

as

expectativas,

ocorre

uma

chamada

desconfirmação positiva; ou seja, ocorre a satisfação. Por outro lado, se o
desempenho identificado for menor, o cliente estará insatisfeito. Assim, a
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compreensão das expectativas e percepções dos clientes é essencial para a
compreensão e conhecimento do que representa a satisfação para os mesmos.

Há uma involução da avaliação da qualidade dos serviços educacionais, ao se
progredir do 1º período para o 8º período. Percepções e expectativas sobre a
qualidade dos serviços educacionais mostram uma trajetória descendente à medida
que o curso avança do primeiro para o último período.

Já em relação ao terceiro objetivo específico, que era elaborar Mapas Perceptuais
para os públicos envolvidos com a finalidade de comparar a percepção e expectativa
da qualidade, assim como os gaps existentes entre as mesmas foi constatado que
deve-se recordar que a percepção dos discentes sobre a qualidade de serviços
educacionais foi inferior à percepção dos demais grupos, para todos os construtos
do modelo. Para os construtos Tangíveis e Confiança, os discentes apresentaram a
menor expectativa com a qualidade dos serviços educacionais.

A percepção dos discentes sobre a qualidade de serviços educacionais foi inferior à
percepção dos demais grupos, para todos os construtos do modelo. Por outro lado,
a expectativa dos discentes para a qualidade dos serviços educacionais foram
inferiores às expectativas dos docentes para todas as dimensões da escala
ServQual, com exceção do construto Empatia, para a qual as médias das avaliações
dos dois segmentos se igualaram. Para os construtos Tangíveis e Confiança, os
discentes apresentaram a menor expectativa com a qualidade dos serviços
educacionais.

Em relação à esperança e decepção, pode-se observar que o vetor que representa
os discentes resulta em

baixa esperança e elevada decepção. O grupo dos

discentes no 8º período possui a menor esperança e a maior decepção. Por outro
lado, alunos no início do curso, matriculados no primeiro período, ainda possuem
razoável esperança e ainda possuem pouca decepção. Já os discentes do 5º
período estão situados no meio-termo entre os alunos do 1º e 8º períodos.

No último objetivo específico, comparar as percepções dos discentes, docentes,
coordenadores e diretores a partir das dimensões da qualidade propostas pela
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Escala Service Quality – SERVQUAL, adaptada para a área de educação foram
comparadas as percepções, expectativas e os gaps das avaliações dos diferentes
públicos pesquisados sobre a qualidade dos serviços educacionais. O resultado
mostra haver diferenças significativas entre as percepções de discentes e docentes,
sendo as percepções dos discentes sempre inferiores às dos docentes, para todas
as dimensões da qualidade dos serviços educacionais.
5.2 Limitações do estudo

Em relação às limitações ocorridas durante o processo de estruturação e
desenvolvimento da pesquisa proposta, podem ser identificadas duas limitações
como principais, visando suas exposições para contribuições com pesquisas futuras
ou com possíveis reaplicações desta dissertação.

A primeira delas é referente ao tamanho das amostras de coordenadores e
diretores, pois em relação aos testes de contrastes envolvendo discentes e
coordenadores, discentes e diretores, docentes e coordenadores e docentes e
diretores têm baixo poder discriminante, tendo em vista o reduzido tamanho das
amostras de coordenadores (n=2) e diretores (n=2). Acredita-se que um número
maior da população pesquisada possa elucidar melhor as expectativas e
percepções, permitindo assim uma visão mais específica sobre o tratado.

A segunda limitação se ateve a pesquisa ser realizada em apenas IES privada e, por
consequência, pela ausência de sua caracterização e análise de seu mercado local
ou regional competitivo em relação as IES públicas. Sabe-se que as avaliações do
ensino superior pelos instrumentos governamentais auxiliam os gestores deste
segmento; entretanto, um estudo particular de certo mercado competitivo seria
contributivo para novas ações de melhoria e, consequentemente, para o avanço da
qualidade do ensino superior brasileiro.

5.3 Contribuições do estudo

Em relação às contribuições, acredita-se que esta dissertação contribua tanto para o
conhecimento particular do pesquisador, considerando estar inserido no contexto de

82

pesquisa, em que sua atuação profissional circunda em um curso de Administração
de uma instituição privada de ensino superior da referida região de pesquisa, como
para a comunidade acadêmica e científica, considerando que nos dias de hoje, a
abordagem da qualidade em serviços das IES vêm ganhando força e torna-se um
tema a ser explorado, estudado e analisado.

Sem a pretensão de encerrar as reflexões acerca do contexto das IES, quanto à
qualidade dos serviços educacionais direcionadas para a escala SERVQUAL,
buscou-se por meio desta dissertação, a promoção do avanço literário acerca de um
tema relevante, mas ainda em fase de crescimento no contexto brasileiro.

Desta forma, o presente trabalho veio, ainda, contribuir para a formação acadêmica
e profissional do autor pesquisador, haja vista que o mesmo esteja em fase de
conclusão do curso de Mestrado em Administração Profissional, sendo abordados
aspectos da gestão estratégica de negócios.

Além disso, acredita-se que o estudo venha figurar-se como um espelho para as IES
privadas, servindo de base para propostas e medidas gerenciais estratégicas
emergentes, especificamente para a IES em pesquisa, consideradas na sequência.
5.4 Implicações gerenciais

O setor de serviços ocupa um lugar significativo no desenvolvimento e crescimento
econômico global, e na área da educação não é diferente, principalmente o
segmento de serviços educacionais no ensino superior. As IES buscam satisfazer
seus discentes, docentes, coordenadores e diretores, em busca de se fortalecerem
por meio de construção de relacionamentos eficazes, resultantes na fidelização,
retenção e perspectivas de longo prazo.

Para tanto, as IES precisam se adequar ao mercado competitivo, em que a busca
fundamental é a melhoria continua dos serviços educacionais prestados na e para a
região onde estão inseridas, principalmente no curso de Administração, sendo este
bem ofertado nos dias de hoje. Tais instituições devem estar cientes de que o
diferencial no mercado é a qualidade, sendo esta avaliada no momento em que as
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percepções são confrontadas com as expectativas dos discentes, docentes,
coordenadores e diretores.

Neste sentido, conhecer sobre a avaliação da qualidade de seus serviços
educacionais é tarefa gerencial indispensável para qualquer IES e, em especial,
para qualquer curso superior de Administração que pretende sobreviver neste
mercado tão competitivo como foi descrito nesta dissertação.

Os dados levantados com a pesquisa realizada, consequentemente, com o estudo
edificado, indicam que a referida IES demanda melhorias, com direcionamentos e
aprofundamentos nos estudos acerca da percepção de seus discentes. Assim, este
estudo pode contribuir com a IES por meio do detalhamento dos pontos críticos,
que demandam por prioridades, servindo para nortear a gestão da instituição na
criação de novos projetos para o encantamento de seus discentes.

Fica então evidenciada, por parte desta dissertação, a proposta de contribuição aos
serviços educacionais ofertados pela IES pesquisada, sobretudo, considerando sua
representatividade da região do Sul de Minas Gerais.

Acredita-se que a conclusiva deste estudo possa ser apresentada aos gestores da
IES pesquisada, em forma de um projeto de gestão, com propostas de ações de
melhoria para a dimensão Tangibilidade, nas quais os discentes, docentes,
coordenadores e diretores identificaram pontos críticos em suas variáveis.
5.5 Sugestões para pesquisas futuras

Após concluída esta dissertação, considerando que em seu processo de construção
algumas variáveis foram aparecendo, e alguns dados coletados surpreenderam os
resultados, quatro propostas prévias poderiam funcionar com sugestões para
pesquisas futuras.

A primeira delas seria uma extensão da pesquisa já realizada se estendendo para
aplicações de questões investigativas cuja abordagem se resumiria em qualitativa,
sendo que a menção dos resultados permitiria uma análise mais abrangente sobre a

84

qualidade dos serviços ofertados pelos cursos de Administração das instituições de
ensino privadas.

A segunda proposta seria reaplicar a mesma pesquisa em cursos de Administração
de instituições de ensino superior públicas. Assim, mediante os dados coletados,
promover-se-ia um comparativo os resultados das qualidades de serviços prestadas
entre instituições privadas e públicas, na tentativa de identificar pontos comuns ou
divergentes entre os achados.

A terceira proposta seria a reaplicação deste estudo realizado utilizando-se do
modelo denominado Higher Education Performance-only [HEdPERF] (Abdullah,
2006). O mesmo é utilizado para a mensuração da qualidade no ensino superior, por
meio de 6 dimensões específicas, aspectos voltados para a academia, aspectos não
acadêmicos, reputação da IES, acesso à IES, programas acadêmicos e
compreensão dos alunos. Estrutura-se a partir de 41 itens-atributos de serviço, e por
meio de Análise Fatorial Exploratória e Confirmatória.

Por fim, a quarta proposta levaria em consideração um assunto que não foi o foco
desta dissertação, mas que vem se destacando dentro da literatura atual – a
qualidade dos serviços pedagógicos, qualidade do curso/qualidade da metodologia
de ensino, qualidade dos docentes e da práxis docente e dos programas curriculares
dos cursos de Administração em instituições de ensino privadas. Farah (2013, p.1),
realizou estudo semelhante e identificou que “o fator determinante da qualidade do
ensino superior são os métodos e técnicas pedagógicas. Os professores
universitários, porém, via de regra, não dominam tais métodos e técnicas”. Ainda
segundo esse autor,
a possibilidade de os estudantes dos cursos superiores serem contemplados
com um ensino de qualidade dependerá da existência de mestres
apaixonados pela docência e que: a) sejam dotados de aptidões pedagógicas
inatas que os façam, instintivamente, lançar mão de métodos didáticos
eficazes, ou; b) queiram evoluir e que consigam fazê-lo sozinhos apesar de
todos os obstáculos que enfrentam. (Farah, 2013, p.1).
Assim, o estudioso agrupou os motivos dessa deficiência em categorias, a saber:
faltam de formação pedagógica, inexistência de um ambiente de aprendizagem nas
IES e Impossibilidade de melhoria autônoma.
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Apêndice A – Questionário de Pesquisa/Escala Servqual adaptada
ESCLARECIMENTO PARA LIVRE CONSENTIMENTO
Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa
intitulada “A QUALIDADE DE INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR VISTA
NA PERSPECTIVAS DE DIFERENTES PÚBLICOS”. Meu nome é THIAGO
MESQUITA PEREIRA, sou aluno do curso de Mestrado Profissional em
Administração da Fundação Pedro Leopoldo, e pesquisador na área de gestão
organizacional e serviços educacionais de Instituição de Ensino Superior [IES].

A pesquisa, puramente acadêmica, destinada a coletar dados para a estruturação,
desta dissertação objetiva investigar sobre a qualidade dos serviços educacionais
ofertados pelo curso de graduação em Administração, segundo seus discentes,
docentes, coordenadores e diretores. Para tanto, recorre-se a escala de SERVQUAL
adaptada para as IES, podendo com isso, impactar de forma direta ou indireta na
gestão da instituição como um todo e, em particular, na percepção e no
comprometimento com a qualidade dos serviços ofertados.

É essencial que todas as informações aqui solicitadas sejam respondidas com
sinceridade. Sua participação resume-se em responder 44 alternativas. Serão
garantidos o sigilo e privacidade, não contendo dados que se permita identificar na
apresentação dos dados coletados. Apenas o pesquisador terá acesso aos dados,
garantindo

assim a

confidencialidade

das

respostas.

Os

formulários dos

questionários respondidos/preenchidos, que serviram para a coleta de dados, serão
destruídos ao término da pesquisa.

Com base na EXPECTATIVA e na EXPERIÊNCIA (respectivamente), você deverá
responder as perguntas atribuindo grau de importância de 1 a 7, conforme escala de
Likert abaixo. Registra-se que não existe resposta certa ou errada, o importante é
você expressar a sua opinião sobre o assunto.
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DADOS SÓCIODEMOGRÁFICOS

Qual a sua relação com a Faculdade?
Diretor
Coordenador
Professor
Aluno
Gênero:
Masculino
Feminino
Idade:
Até 18 anos
De 19 a 29 anos
De 30 a 39 anos
De 40 a 49 anos
Mais de 50 anos
Renda:
Até R$1.250,00
De R$1.251,00 a R$2.500,00
De R$2.501,00 a R$3.750,00
De 3.751,00 a 5.000,00
Mais de 5.001,00
Qual seu período de curso:
1º Período
5º Período
8º Período
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ESCALA SERVQUAL (ADAPTADA) – PERCEPÇÃO
V1 ao V5: TANGIBILIDADE
(Aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais de
comunicação)
V.1Instalações físicas da Faculdade são adequadas (confortáveis, 1 2 3
arejadas, iluminadas).
V.1.1 Instalações físicas do Centro Administrativo são adequadas 1 2 3
(confortáveis, arejadas, iluminadas).
V.1.2 Instalações físicas da Biblioteca são adequadas (confortáveis, 1 2 3
arejadas, iluminadas).
V.1.3 Instalações físicas das Salas de Aula são adequadas 1 2 3
(confortáveis, arejadas, iluminadas).
V.1.4 Instalações físicas dos Laboratórios são adequadas 1 2 3
(confortáveis, arejadas, iluminadas).
V.1.5 Instalações físicas dos Banheiros são adequadas (confortáveis, 1 2 3
arejadas, iluminadas).
V.2Autoatendimento e Atendimento possuem equipamentos de 1 2 3
informática adequados (quantidade e características dos
equipamentos).
V.3Portal acadêmico é de fácil utilização (visualizar notas e faltas, 1 2 3
matrícula, documentos 1ª via, requerimentos).
V.4Os funcionários possuem boa aparência (bem vestidos, asseio, 1 2 3
organizado).
V.5Materiais de comunicação (revista, site, jornal, impressos) tem 1 2 3
boa aparência visual e são atualizados.
V6 ao V10: CONFIABILIDADE
(Capacidade para prestar o serviço de forma confiável e cuidadosa)
V.6A Instituição de Ensino é pontual no cumprimento das suas 1
propostas.
V.7No surgimento de problemas a Instituição de Ensino demonstra 1
interesse em resolvê-lo.
V.8Ao solicitar a prestação de serviço houve rapidez e eficiência na 1
solicitação.
V.9Centro Administrativo promoveu apresentação do portal 1
acadêmico aos alunos.
V.10As normas de utilização dos serviços administrativos são claras. 1
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V11 ao V14: PRESTEZA
(Disposição, vontade para ajudar os clientes e proporcionar um serviço rápido)
V.11 O atendimento prestado pelos funcionários é ágil e adequado.
1 2 3 4 5
V.12 Os funcionários demonstram sincero interesse em ajudar os
1 2 3 4 5
alunos.
V.13Os funcionários estão disponíveis e dispostos durante o
1 2 3 4 5
atendimento.
V.14Os funcionários sempre estão disponíveis a esclarecer suas
1 2 3 4 5
dúvidas.

6 7
6 7
6 7
6 7
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V15 ao V19: SEGURANÇA
(Conhecimento e atenção e capacidade demonstrados para inspirar
confiança. Profissionalismo, Cortesia, Credibilidade, Segurança)
V.15A faculdade fornece elementos de comunicação (murais, 1
manuais, avisos, e-mails) que mantêm os alunos informados.
V.16Funcionários são capazes de dar respostas satisfatórias às 1
perguntas dos alunos.
V.17Funcionários têm domínio dos assuntos tratados.
1

credibilidade e
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7

V.18Funcionários inspiram confiança.

1 2 3 4 5 6 7

V.19Funcionários são sempre corteses com os alunos.

1 2 3 4 5 6 7

V20 ao V22: EMPATIA
(Atenção individualizada que a empresa oferece aos seus clientes. Acessibilidade,
Comunicação, Compreensão do cliente)
V.20A Instituição de Ensino compreende as necessidades 1 2 3 4 5 6 7
específicas dos alunos.
V.21O atendimento ao público tem horários de funcionamento
1 2 3 4 5 6 7
convenientes.
V.22Funcionários dão atenção individualizada aos alunos.

Enumere de 1 a 5 as dimensões pelo seu grau de importância:
Observação: os números não poderão ser repetidos.

Tangibilidade
Confiabilidade
Presteza
Segurança
Empatia

1 2 3 4 5 6 7
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ESCALA SERVQUAL (ADAPTADA) – EXPECTATIVA
V1 ao V5: TANGIBILIDADE
(Aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais de
comunicação)
V.1Instalações físicas da Faculdade devem ser adequadas 1 2 3
(confortáveis, arejadas, iluminadas).
V.1.1 Instalações físicas do Centro Administrativo devem ser 1 2 3
adequadas (confortáveis, arejadas, iluminadas).
V.1.2 Instalações físicas da Biblioteca são adequadas (confortáveis, 1 2 3
arejadas, iluminadas).
V.1.3 Instalações físicas das Salas de Aula devem ser adequadas 1 2 3
(confortáveis, arejadas, iluminadas).
V.1.4 Instalações físicas dos Laboratórios devem ser adequadas 1 2 3
(confortáveis, arejadas, iluminadas).
V.1.5 Instalações físicas dos Banheiros devem ser adequadas 1 2 3
(confortáveis, arejadas, iluminadas).
V.2Autoatendimento e Atendimento devem possuir equipamentos de 1 2 3
informática adequados (quantidade e características dos
equipamentos).
V.3Portal acadêmico deve ser de fácil utilização (visualizar notas e 1 2 3
faltas, matrícula, documentos 1ª via, requerimentos).
V.4Os funcionários devem possuir boa aparência (bem vestidos, 1 2 3
asseio, organizado).
V.5Materiais de comunicação (revista, site, jornal, impressos) devem 1 2 3
ter boa aparência visual e são atualizados.
V6 ao V10: CONFIABILIDADE
(Capacidade para prestar o serviço de forma confiável e cuidadosa)
V.6A Instituição de Ensino deve ser pontual no cumprimento das suas 1
propostas.
V.7No surgimento de problemas a Instituição de Ensino deve 1
demonstrar interesse em resolvê-lo.
V.8Ao solicitar a prestação de serviço deve haver rapidez e eficiência 1
na solicitação.
V.9Centro Administrativo deve promover apresentação do portal 1
acadêmico aos alunos.
V.10As normas de utilização dos serviços administrativos devem ser 1
claras.
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V11 ao V14: PRESTEZA
(Disposição, vontade para ajudar os clientes e proporcionar um serviço rápido)
V.11 O atendimento prestado pelos funcionários deve ser ágil e
1 2 3 4 5
adequado.
V.12 Os funcionários devem demonstrar sincero interesse em ajudar 1 2 3 4 5
os alunos.
V.13Os funcionários devem estar disponíveis e dispostos durante o 1 2 3 4 5
atendimento.
V.14Os funcionários devem estar disponíveis a esclarecer suas
1 2 3 4 5
dúvidas.

6 7
6 7
6 7
6 7
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V15 ao V19: SEGURANÇA
(Conhecimento e atenção e capacidade demonstrados para inspirar credibilidade
confiança. Profissionalismo, Cortesia, Credibilidade, Segurança)
V.15A faculdade deve fornecer elementos de comunicação (murais, 1 2 3 4 5 6
manuais, avisos, e-mails) que mantêm os alunos informados.
V.16Funcionários devem ser capazes de dar respostas satisfatórias 1 2 3 4 5 6
às perguntas dos alunos.
V.17Funcionários devem ter domínio dos assuntos tratados.
1 2 3 4 5 6

e
7
7
7

V.18Funcionários devem inspirar confiança.

1 2 3 4 5 6 7

V.19Funcionários devem ser sempre corteses com os alunos.

1 2 3 4 5 6 7

V20 ao V22: EMPATIA
(Atenção individualizada que a empresa oferece aos seus clientes.
Comunicação, Compreensão do cliente)
V.20A Instituição de Ensino deve compreender as necessidades 1
específicas dos alunos.
V.21O atendimento ao público deve ter horários de funcionamento 1
convenientes.
V.22Funcionários devem dar atenção individualizada aos alunos.
1

Acessibilidade,
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7

