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Resumo 

O setor educacional tem percebido que a qualidade do serviço se tornou 

imprescritível na satisfação dos estudantes, que estão se tornando menos tolerantes 

há falhas de serviço e ao mau atendimento. Porém, há uma escassez de 

conhecimento quanto como a recuperação de serviços são implementadas nas 

Instituições de Educação Superior (IESs) após suma falha de serviço. Em meio a 

intensa competição, atrelado a novas tecnologias, as IESs necessitam se atentar 

quanto a importância de uma boa recuperação de serviço, pois a satisfação é 

importante para a retenção do aluno. O objetivo da pesquisa foi a elaboração de um 

modelo desenvolvido a partir da revisão da literatura que explique a satisfação dos 

alunos após a recuperação de serviço e a influência em aspectos comportamentais. 

Esta pesquisa se trata de uma pesquisa descritiva, sendo elaborado um modelo dos 

efeitos das dimensões da justiça (distributiva, processual, interpessoal e 

informacional) sobre a satisfação do aluno com a recuperação de serviços e as 

consequências comportamentais (boca a boca positivo, intenção de troca e perdão 

do cliente). Assim, resultou-se em um modelo com 11 construtos, considerados 

como elementos-chave para a recuperação de serviços, e 19 hipóteses. Além disso, 

deu origem a um questionário que foi aplicado no Claretiano – Centro Universitário, 

IES que atua em todo o território brasileiro, além de polos internacionais, na 

Graduação e Pós-Graduação na modalidade presencial e a distância. Os resultados 

indicaram que a percepção de satisfação dos alunos com o processo de 

recuperação da falha do serviço impacta de forma significativa as intenções 

comportamentais dos alunos em termos de fazer um boca a boca positivo, reduzindo 

a intenção de recompra e colaborando com o perdão do aluno. Isso indica que o 

modelo representa, em grande medida, a teoria descrita por outros estudos a partir 

dos dados empíricos que formam a amostra desta pesquisa. Portanto, os achados 

desta pesquisa têm muitas implicações para as IESs ao demostrarem a necessidade 

de se atentar para realizar uma boa recuperação de serviço, fornecendo importantes 

insights sobre as relações das dimensões da justiça, satisfação de recuperação de 

serviços e resultados comportamentais dos alunos.  

Palavras-chaves: recuperação de serviços, alunos ensino superior, satisfação, 

dimensões de justiça, elementos de recuperação. 



 

 

Abstract 

The educational sector has realized that the quality of service has become 

prescriptive in the satisfaction of students, who are becoming less tolerant there are 

service failures and poor service. However, there is a lack of knowledge about how 

the recovery of services are implemented in Higher Education Institutions (IESs) after 

a service failure. During intense competition, tied to new technologies, IESs need to 

be more important about the importance of a good service recovery, because 

satisfaction is important for student retention. The aim of the research was to develop 

a model developed from the literature review that explains the satisfaction of students 

after the recovery of service and the influence on behavioral aspects. This research 

is a descriptive research, being elaborated a model of the effects of the dimensions 

of justice (distributive, procedural, interpersonal and informational) on student 

satisfaction with the recovery of services and behavioral consequences (positive 

word of mouth, intention to exchange and forgiveness of the client). Thus, it resulted 

in a model with 11 constructs, considered as key elements for the recovery of 

services, and 19 hypotheses. In addition, it gave rise to a questionnaire that was 

applied in claretiano – University Center, HEI that operates throughout The Brazilian 

territory, in addition to international centers, in undergraduate and graduate in the 

face-to-face and distance modality. The results indicated that the perception of 

students' satisfaction with the process of recovery from service failure significantly 

impacts the behavioral intentions of the students in terms of making a positive mouth-

to-mouth, reducing the intention of repurchase and collaborating with the student's 

forgiveness. This indicates that the model represents, to a large extent, the theory 

described by other studies from the empirical data that form the sample of this 

research. Therefore, the findings of this research have many implications for The SI 

when they show the need to try to perform a good recovery of service, providing 

important insights on the relationships of the dimensions of justice, satisfaction of 

recovery of services and behavioral results of students. 

Keywords: recovery of services, students’ higher education, satisfaction, dimensions 

of justice, elements of recovery. 
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1 Introdução 

O setor de serviços é o mais importante segmento econômico em vários países, 

estando presente nas rotinas diárias de empresas e pessoas através da saúde, 

finanças, transporte, educação, telecomunicação, turismo, lazer, cultura, esporte e 

em muitas atividades, tornando o serviço uma parte integrante e crucial da economia 

de qualquer sociedade.  

Sua relevância pode ser comprovada quando se verifica a composição do produto 

interno bruto (PIB), sendo que, em diversos países, o setor de serviço representa 

mais de 70% do PIB, conforme apontam os artigos de Wan e Chan (2019), Ibrahim, 

Abdallahamed e Adam (2018), CNC (2020) e Li, Ding e Lin (2018). 

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC, 2020) 

publicou um estudo comparando a composição do PIB brasileiro de 1947, em que as 

atividades de serviços significavam 55,7% da riqueza nacional (comércio 16,3% e 

outros serviços 39,4%), e, ao longo das últimas décadas, o setor cresceu muito, 

sendo que, em 2019, os serviços participam com, aproximadamente, 74% do PIB 

(comércio 13,7% e outros serviços 60,2%). 

Este crescimento do setor de serviço e, consequentemente, um mercado cada vez 

mais competitivo, têm gerado muitos estudos quanto à qualidade na prestação dos 

serviços aos clientes (Ibrahim, Abdallahamed e Adam, 2018; Sommovigo, Setti e 

Argentero, 2019).  

Nesse sentido, é possível observar que as empresas têm adotado medidas para 

melhorar a qualidade e produtividade, melhorando o desempenho e a eficiência 

organizacional, resolvendo problemas organizacionais e alcançando maior 

competitividade. Além de fornecer serviços de qualidade, as empresas devem 

gerenciar a sua relação com os clientes para atender suas expectativas e gerar 

satisfação (Ibrahim, Abdallahamed e Adam, 2018). Serviços de qualidade devem 

começar com as necessidades do cliente e terminar com a satisfação e percepções 

positivas da qualidade dos serviços. Jones e Sasser, em Hartati, Margery e Indah 

(2019), dizem que altos níveis de satisfação do cliente levam ao aumento da 

lealdade do cliente, que é o fator mais importante do desempenho financeiro de 

longo prazo. 
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A satisfação do cliente é essencial para o sucesso de qualquer negócio, que é um 

dos fatores mais importantes para a empresa a longo prazo. Sobre satisfação, 

Alzoubi et al. (2020) dizem: 

Observou-se que o principal benefício de clientes satisfeitos é espalhar um 

boca a boca bom e positivo sobre a organização e seus produtos e/ou 

serviços e praticamente aumentar a repetição do comportamento de compra. 

Enquanto isso, melhorar a satisfação do cliente melhoraria a imagem da 

empresa e da marca também. 

Nesse sentido, Labajan e Koomsap (2019) colocam que “medir a satisfação do 

cliente ajuda as empresas a saber se estão indo bem ou não e a ajustar seu 

desempenho com a melhoria necessária, que muda para atender às expectativas do 

cliente”. 

Mas as falhas na prestação de serviço são inevitáveis, podendo ocorrer atrasos na 

entrega, falhas de informações, grosseria por parte da equipe, entre outros 

problemas, causando a insatisfação no cliente (Tang et al., 2018). Pelo fato de a 

prestação de serviço ser consumida ao mesmo tempo em que é produzida, torna-se 

um desafio garantir uma prestação de serviço sem erro (Ruiz-Molina, Fayos-Gardo e 

Moliner-Velazquez, 2019; Trianasari, Butcher e Sparks, 2018). 

Por causa deste risco inerente para o consumidor, estabelecer uma marca forte e 

confiável é fundamental, de forma que translucide sua qualidade (Lu, Cai e King, 

2020). De acordo com Bougoure et al. (2016), a credibilidade da marca é um dos 

diferenciais que explica o processo de escolha do consumidor.  

No entanto, satisfazer um cliente é uma tarefa difícil para o setor devido às 

variabilidades e aumento de concorrência no setor. Alguns estudos (Alzoubi et al., 

2020; Matikiti, Mpinganjira e Roberts-Lombard, 2019; Lee, Siu e Zhang, 2018; Awa, 

Ukoha e Ogwo, 2016; Tang et al., 2018; Ibrahim, Abdallahamed e Adam, 2018; Jan, 

Anuar e Sultan, 2018) apresentam que custa mais gerar novos clientes do que 

manter os atuais. 

Em pesquisa da Forbes do ano de 2016 (Terres et al., 2020), as falhas de serviços 

teriam custado para as empresas cerca de US$ 62 bilhões por ano devido à perda 

de clientes insatisfeitos.  
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Atualmente, as plataformas on-line e mídias sociais desempenham um papel 

importante em influenciar o comportamento dos consumidores (Huang e Há, 2020; Li 

e Lu, 2018; Liu et al., 2019; Israeli, Lee e Karpinski, 2018; Nieman-Gonder et al., 

2018), podendo expressar suas experiências positivas e negativas, avaliando 

produtos/serviços e optando sobre a marca. Radu et al. (2019) citam o impacto 

negativo na divulgação de um vídeo de protesto contra a United Airlines em 2008, 

resultando em quase 11 milhões de visualizações no YouTube. Esta ação, além de 

ter prejudicado o nome da empresa, fez com que suas ações caíssem 10%, o que 

custou aos acionistas cerca de US$ 180 milhões.  

A maioria dos clientes responde negativamente às falhas, portanto, é importante agir 

para apaziguar os clientes que ficaram insatisfeitos, evitando um boca a boca 

negativo, prejudicando a marca e a credibilidade da empresa. 

Abdolalipour et al. (2017) dizem que “em muitos casos, os usuários do serviço 

provavelmente culpam os provedores de serviço. Assim, entender as atribuições do 

cliente a partir de falhas de serviço auxilia as organizações na tomada de decisões 

de recuperação ideais”. Lidar com reclamações de clientes muitas vezes representa 

a última oportunidade que uma organização tem para lidar com a insatisfação dos 

clientes e retê-las. 

As reclamações dos clientes representam um momento crucial no relacionamento 

empresa-cliente, sendo uma oportunidade de iniciar um processo de recuperação de 

serviço (Harrison, 2018; Muhammad, 2019). Segundo Harrison (2018), a 

recuperação do serviço são “ações de uma empresa projetada para resolver 

problemas, alterar atitudes negativas de clientes insatisfeitos e, em última análise, 

reter esses clientes, restabelecendo a satisfação e a fidelidade do cliente após uma 

falha no serviço”. 

Portanto, a recuperação de serviço pode ser entendida como um remédio para 

compensar o sentimento de insatisfação do cliente. Se bem executada, a 

recuperação de serviço pode reverter os efeitos da falha, devolvendo a satisfação ao 

cliente (Harrison, 2018; Mathew et al., 2020; Oranusi e Mojekeh, 2019).  

Para se ter sucesso nas ações, é necessário um conhecimento sólido do cenário e 

condições da insatisfação do cliente. Entender as falhas e as formas de recuperação 

de serviço se torna fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Segundo 
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Amin e Piaralal (2020), ser tratado com justiça é uma consideração importante para 

os clientes quando eles avaliam sua satisfação com os serviços prestados. Por isso, 

pesquisadores têm utilizado a teoria da justiça para estudar e entender como os 

clientes respondem à falha e à recuperação do serviço.  

Nesse sentido, é possível identificar várias pesquisas que mostraram os efeitos 

positivos de uma recuperação de serviço bem-sucedida; entre elas, destacam-se o 

aumento da satisfação (Ding e Lii, 2016; Ding, Ho e Lii, 2016; Lee, Siu e Zhang, 

2018; Ruiz-Molina, Fayos-Gardo e Moliner-Velazquez, 2019), da lealdade (Harrison, 

2018; Harrison-Walker, 2019; Lee, Siu e Zhang, 2018), proporcionar um boca a boca 

positivo (Ding e Lii, 2016; Ding, Ho e Lii, 2016; Ruiz-Molina, Fayos-Gardo e Moliner-

Velazquez, 2019), intenção de recompra (Ding e Lii, 2016; Ding, Ho e Lii, 2016; Lee, 

Siu e Zhang, 2018; Ruiz-Molina, Fayos-Gardo e Moliner-Velazquez, 2019) e melhora 

na qualidade do serviço (Bagherzadeh et al., 2020; Lee, Siu e Zhang, 2018). 

Pesquisa do Customer Care Measurement & Consulting de 2017, apresentada no 

artigo de Vaerenbergh et al. (2019), relatou que 56% das casas dos Estados Unidos 

da América tiveram pelo menos um problema com produto ou serviço nos últimos 12 

meses, sendo que apenas 20% se sentiram totalmente satisfeitos com a resposta 

recebida. Sengupta et al. (2018) relatam que 46% dos clientes britânicos 

reclamaram de compras on-line entre os anos de 2012 e 2014. De acordo com 

pesquisa publicada pela Forbes de 2018, citado em Bagherzadeh et al. (2020), 92% 

das pessoas entrevistadas disseram que não voltariam a comprar de uma empresa 

após três ou menos falhas no serviço; entre esses, 26% deixariam de comprar já 

após a primeira falha de serviço.  

Segundo Oranusi e Mojekeh (2019), as reclamações são consequências naturais da 

baixa satisfação dos clientes, portanto, a resolução de reclamações torna-se mais 

vital do que as queixas. Porém, Nuansi e Ngamcharoenmongkol (2019) apresentam 

que até 90% dos clientes que experimentaram falha no serviço não reclamam com o 

provedor de serviço, deixando uma falha de serviço sem solução.  

Pesquisa do Customer Rage Study de 2015 (Harrison-Walker, 2019) aponta a 

disparidade entre as estratégias e resposta na prestação de serviço, sendo 

apresentado na pesquisa que 76% dos clientes desejavam apenas um pedido de 

desculpas, mas somente 32% relataram ter recebido; cerca de 45% dos clientes 

desejavam algum tipo de compensação, mas apenas 15% a receberam. Esses 
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dados indicam que as empresas de serviço não estão acertando quando se trata de 

recuperação de serviço. 

Pasamehmetoglu et al. (2017) apontam que as recuperações de serviço eficazes 

não devem apenas incluir ações que restabelecem a satisfação do cliente, mas 

também “garantir que os incidentes de falha incentivem a aprendizagem e a 

melhoria do processo (para evitar tais incidentes no futuro) e apoiar os funcionários 

para esse propósito”. 

Uma quantidade considerável de pesquisas vem sendo conduzida em diversos 

países no campo da recuperação de serviço, principalmente em cenários dos 

setores de varejo, saúde, restaurante, hotel, companhias aéreas, telecomunicações 

e bancos. No entanto, no setor de ensino superior, foram identificados poucos 

estudos (Amin e Piaralal, 2020; Amin et al. 2020; Harsono, 2018; Msosa e 

Govender, 2019), sendo esta pesquisa a primeira realizada em uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) no Brasil. 

O relatório Números do Ensino Superior Privado no Brasil: Ano Base 2020, da 

ABMES (2022), aponta que o Brasil possuía 8.680.354 alunos, sendo que 77% deles 

se encontravam em IES’s privadas. O relatoria também apresenta a evolução das 

matrículas, sendo que nos cursos presenciais houve uma redução de 14,95% de 

alunos matriculados entre os anos de 2016-2020, entanto que nos cursos à distância 

apresentou um expressivo aumento de 107,83%. 

Segundo o Censo da Educação Superior de 2020, dos mais de 3,7 milhões de 

ingressantes no ensino superior em 2020, sendo que 86% dos ingressantes foram 

em IES’s privadas. Em 2020, pela primeira vez na história, os cursos de graduação à 

distância no Brasil receberam mais alunos novos do que os presenciais, significando 

53,4% em cursos à distância e 46,6% cursos presenciais. 

A partir do Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, conhecido como marco 

regulatório do EAD, favoreceu a explosão da oferta de vagas a distância e a criação 

de polos de EaD, proporcionando um aumento 446% de polos entre os anos de 

2017 e 2021, demostrando, assim, o crescimento da concorrência. 

O cenário de negócios no setor de educação vem se tornando cada vez mais 

complicado devido ao aumento de instituições e à oferta de programas acadêmicos 

semelhantes, principalmente na modalidade EaD, por ser uma alternativa mais 
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viável devido à flexibilidade de horários, aulas aos finais de semana, maior 

quantidade de polos de estudos e valores menores (Amin e Piaralal, 2020).  

As IESs, por serem prestadoras de serviço, também devem empenhar seus esforços 

parar identificar as expectativas e necessidades de seus clientes, que são os 

estudantes. A preocupação com a satisfação deve ser uma pauta inserida na 

gestão, apoiada através de estratégias de recuperação de serviço, sendo úteis, 

segundo Harsono (2018), para melhorar a qualidade do ensino, a qualidade 

acadêmica e os serviços de apoio às atividades. 

As mudanças no setor têm feito com que as IESs do Brasil reexaminem as entregas 

oferecidas aos seus alunos, principalmente devido às altas taxas de evasão, e este 

estudo deve ajudar as IESs a compreender melhor os fundamentos da prestação do 

serviço, contribuindo para uma melhor compreensão do papel da recuperação dos 

serviços. 

De acordo com o último Mapa do Ensino Superior no Brasil de 2020 (Instituto 

Semesp, 2021), a taxa média de evasão dos cursos de graduação (presenciais e 

EaD) foi de 29%, sendo que 19% evadem logo no primeiro ano do curso. Lobo, 

Ribeiro e Moreira (2019) apresentam pesquisa em que as palavras mais 

significativas do motivo da insatisfação acadêmica foram o atendimento 53,70% e 

financeiro 40,74%.  

Oliveira e Costa (2021) identificaram 8 fatores que contribuem com a evasão, sendo 

eles: 1. ruídos na comunicação entre gestores, professores e colaboradores; 2. 

dificuldade de o estudante obter atendimento da gestão do campus e do 

coordenador de curso; 3. identificação de colaboradores desmotivados no 

atendimento; 4. demora no atendimento às demandas dos estudante; 5. falta de 

acolhimento ao discente; 6. dificuldade em acompanhar o conteúdo ofertado em 

disciplinas; 7. baixo rendimento em disciplinas que abordem conteúdo de língua 

portuguesa e cálculo; e 8. falta de ambientação do discente ao ambiente profissional 

referente à graduação de sua escolha. 

Amin e Piaralal (2020) trazem, ainda, que a modalidade EaD enfrenta desafios 

globais; entre eles, estão: “a carga de trabalho pesada, obrigações familiares, 

arranjo de tempo inadequado, falta de adaptação às aulas e atribuições, falta de 

feedback e interação e baixo serviço de apoio”. 
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Esses dados corroboram com o que expõem Amin e Piaralal (2020): “as instituições 

de ensino superior muitas vezes negligenciam a recuperação da satisfação de seus 

alunos logo após a ocorrência de falha no serviço”. 

Dessa forma, são necessários mais estudos sobre o efeito de uma estratégia eficaz 

de recuperação de serviço em IES’s na modalidade EaD. Disto posto, emerge a 

seguinte questão de pesquisa: Quais são os direcionadores da satisfação de alunos 

universitários com a recuperação da falha do serviço e suas consequências 

comportamentais e atitudinais? 

Considerando o exposto até aqui, o objetivo geral desta dissertação é o de elaborar 

e testar um modelo inédito para explicar o impacto dos direcionadores da satisfação 

dos alunos com a recuperação de serviço em uma IES e as suas consequências 

comportamentais. 

Além disso, têm-se os seguintes objetivos específicos: 

1) Avaliar os tipos de justiça percebida como direcionadores da satisfação do 

aluno após uma falha de serviço.  

2) Identificar quais são as consequências da satisfação dos alunos com a 

recuperação de serviço. 

3) Identificar o papel moderador da gravidade da falha, velocidade de resposta e 

esforço em resolver a falha sobre as relações entre direcionadores da 

satisfação dos alunos com a recuperação de serviço. 

Em termos das implicações gerencias, este trabalho é de grande importância para 

apoiar os gestores de IES’s na estratégia de recuperação de serviço. O modelo 

obteve muitas hipóteses apoiadas, indicando que a percepção de satisfação dos 

alunos com o processo de recuperação da falha do serviço impacta de forma 

significativa as intenções comportamentais dos alunos.  

Além disso, a recuperação de serviços bem executada aumenta a satisfação do 

consumidor, capaz, segundo Lee (2018), de construir relacionamentos com o 

consumidor, alcançar a lealdade, diminuir as emoções negativas, aumentar 

intenções de recompra e até mesmo dissuadir falhas. 

Para explicar a satisfação dos alunos com a recuperação de serviço, o presente 

trabalho testa o modelo na IES Claretiano – Centro Universitário de Batatais. Cabe 
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ressaltar que a IES possui mais de 50 anos de existência e está localizada no 

interior do estado de São Paulo. A IES é vinculada ao grupo educacional Claretiano 

– Rede de Educação, que é composto por 2 centros universitários, 4 faculdades e 10 

colégios. 

O Claretiano – Centro Universitário de Batatais oferta cursos de graduação e de pós-

graduação nas áreas de saúde, humanas e exatas, nas modalidades presencias e a 

distância, presente em todos os estados federativos do Brasil e com polos 

internacionais. 

2 Referencial teórico 

Esse capítulo apresenta a revisão da literatura sobre a temática em estudo, sendo o 

conteúdo de grande importância, uma vez que as hipóteses aqui estudadas tiveram 

sua origem a partir do estudo e análise de diversos artigos que originaram o modelo 

teórico testado. 

2.1 Recuperação de serviços 

O setor de serviço possui características únicas em comparação com os demais, 

como: perecível, por não poder ser armazenado para uso ou venda posterior; 

intangível, por não poder ser visto, tocado, cheirado ou ouvido, dependendo do 

desempenho do prestador de serviço; inseparável, pois exige a relação entre o 

cliente e o prestador de serviço, estando no tempo e local determinado para o 

serviço acontecer; e heterogêneo, pelo fato de não existir a possibilidade de teste ou 

prova anteriormente, cada serviço é único (Hamir et al., 2020). 

O bom serviço é a base para construir um relacionamento positivo com os clientes, 

sendo a sua qualidade uma ferramenta indispensável para atrair, reter e aumentar 

os clientes. Mas, por suas próprias características, torna-se difícil de se evitarem 

erros, resultando no não atendimento das expectativas do cliente e culminando em 

falhas no serviço. 

Uma falha de serviço pode ser comparada a uma promessa quebrada. As falhas de 

serviço referem-se ao desempenho do serviço que fica abaixo das expectativas do 

cliente, sendo um dos resultados mais impactantes oriundos da falha de serviço a 

insatisfação do cliente. O grau de insatisfação pode variar conforme as dimensões 

de tempo, gravidade e frequência da falha de serviço (Chai, 2017). 
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Cada vez que um serviço ruim é executado, a empresa deve realizar a recuperação 

de serviço para mitigar o impacto da falha do serviço no esforço de restaurar a 

credibilidade e estreitar o vínculo com os clientes. Amin e Piaralal (2020) falam que o 

processo de recuperação do serviço visa fornecer uma solução aos problemas 

causados pelas falhas do serviço, de forma a reparar a relação entre o cliente e o 

prestador do serviço. 

Recuperação do serviço refere-se aos esforços e tarefas realizadas por uma 

empresa para recompensar as perdas do cliente incorridas durante a falha. Em 

suma, quaisquer ações adotadas por uma empresa após a falha do serviço são 

consideradas como recuperação do serviço. 

As ações de recuperação de serviço incluem várias formas de compensação que 

podem ser desde uma compensação econômica, por exemplo, reembolsos, preços 

com desconto, oferecendo produtos ou serviços gratuitos, presentes, cupons, entre 

outros (Bagherzadeh, 2018; Harsono, 2018; Mohd-Any et al., 2019), ou podem ser 

uma compensação social, por exemplo, reconhecimento do problema, explicações 

sobre a falha, pedido de desculpas ao cliente, intervenção na gestão (Bagherzadeh, 

2018; Chai, 2017; Harsono, 2018; Msosa e Govender, 2019).  

Chebat, Roth e Chebat (2020) dizem que as estratégias de recuperação de serviço 

devem ser projetadas com muito cuidado para reduzir ou até mesmo cancelar o 

dano. A recuperação adequada do serviço visa manter ou aumentar a satisfação do 

cliente após uma falha no serviço. A falha do serviço, seguida por recuperação 

ineficaz, pode levar a várias consequências negativas, no entanto, uma recuperação 

de serviço bem realizada pode levar a uma maior satisfação do cliente (Ding, Ho e 

Lii, 2016; Lii, Ding e Lin, 2018). 

Segundo Bao (2017), os clientes geralmente avaliam os danos causados pela falha 

e as compensações recebidas pela empresa para, então, julgar se a empresa 

realizou uma boa recuperação de serviço. Portanto, completa o autor, a justiça 

percebida é considerada um fator chave na avaliação do cliente quanto à 

recuperação da empresa.  

Vários estudos revelam a relação positiva entre a recuperação de serviço bem-

sucedida, que resulta em efeitos positivos nas atitudes do consumidor, como uma 

maior satisfação, intenções de recompra, lealdade do cliente, imagem corporativa, 
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boca a boca positivo, entre outros (Cai e Qu, 2017; Ding e Lii, 2016; Ding, Ho e Lii, 

2016; Harrison, 2018; Jung e Seock, 2018; Lii, Ding e Lin, 2018; Miyagi et al., 2019; 

Nuansi e Ngamcharoenmongkol, 2019).  

A responsabilidade de entregar um serviço livre de erros e de responder com 

estratégias de recuperação adequadas quando ocorre uma falha de serviço está nas 

mãos das empresas. Buscar e implementar a recuperação de serviço tornaram-se o 

ingrediente chave para manter o número de clientes e melhorar a fidelidade do 

cliente (Harrisonwalker, 2019, citado em Liu, Wan e Su, 2019). Nenhuma empresa 

de serviços pode se dar ao luxo de perder cliente. 

2.2 Satisfação do cliente 

A satisfação do cliente é uma das principais preocupações das empresas, sendo 

amplamente discutida na literatura de marketing de serviços e, segundo Amin e 

Piaralal (2020), tem sido frequentemente tratada como o elemento mais importante 

que influencia no comportamento dos consumidores. Cheng et al. (2019) veem que 

a satisfação do cliente tem sido um assunto popular para pesquisas, pois contribui 

no relacionamento com o cliente a longo prazo, o que pode levar à sustentabilidade 

de um negócio. 

É possível identificar diversos estudos que trazem o conceito sobre satisfação do 

cliente, como Dos Santos (2016), que diz que a satisfação é “baseada nas 

expectativas do consumidor e na percepção de qualidade de serviço”. Chang e Hung 

(2018) citam Crosby et al. (1990), onde indicam que a satisfação do cliente se refere 

à “consequência da avaliação da qualidade das interações passadas com a 

empresa”. Já Raza et al. (2020) conceituam satisfação do cliente como a “avaliação 

dos sentimentos”. 

Assim sendo, pode-se dizer que a satisfação diz respeito ao julgamento do cliente 

sobre se o serviço adquirido atendeu às suas expectativas e necessidades. Ferreira 

Neto, Santos e Castelo (2020) descrevem que a satisfação do cliente é formada 

pelas transações do passado, do presente e do futuro, influenciada pela qualidade 

percebida e pelo valor do cliente.  

Se o desempenho percebido superar as expectativas dos clientes, produz um 

sentimento positivo, contribuindo para a sua satisfação. Porém, se o desempenho 

percebido ficar abaixo das expectativas, pode levar a um sentimento negativo, 
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causando uma insatisfação. Essas afirmações também são vistas em Hur e Jang 

(2016) quando explicam que os consumidores determinam a satisfação comparando 

o desempenho real do serviço com suas expectativas do serviço.  

A satisfação está nitidamente relacionada com o comportamento, influenciando em 

um maior nível de lealdade com a empresa, nas recomendações (boca a boca 

positiva) do serviço e intenção de recompra (Chang e Hung 2018; Díaz et al., 2017; 

Jung e Seock, 2017). 

É possível verificar em autores como Sciarelli (2017), Amin e Piaralal (2020) e 

Ayertey (2018), que a satisfação no contexto da recuperação de serviços se envolve 

com sentimento dos clientes após sofrer uma falha no serviço, com o objetivo de 

converter a insatisfação dos clientes em satisfação. 

Sengupta et al. (2015), citados em Ibrahim, Abdallahamed e Adam (2018), 

acrescentam a gravidade da falha como um fator crítico na recuperação do serviço 

por influenciar no sentimento do cliente. Jung e Seock (2017) dizem que justiça 

percebida medeia a relação entre as atividades de recuperação de serviços e a 

satisfação do cliente. Ambos os fatores são importantes no esforço de restabelecer a 

satisfação do cliente, tornando ainda mais relevantes ações assertivas quanto à 

recuperação de serviço. 

2.3 Direcionadores da satisfação do cliente após uma falha de serviço 

A teoria da justiça foi proposta pela primeira vez por Adams em 1963, segundo 

Hazarika, Gerlach e Cunningham (2018), e adotada como uma ferramenta útil para 

reconhecer a satisfação do cliente. Tem recebido atenção considerável dos 

acadêmicos como uma estrutura teórica para examinar procedimentos de 

recuperação de serviço (Nadiri, 2016; Oflaç, 2016). 

Na teoria de Adams, segundo Nadiri (2016), a justiça percebida é fundamental para 

estudar a reação de uma pessoa a uma situação de conflito. Devido à característica 

do serviço (perecível, intangível, inseparável e heterogêneo), a percepção de justiça 

pode ser vista de forma diferente para cada cliente, sendo crucial para uma 

recuperação efetiva do serviço.  

Existem vários estudos sobre falha e recuperação de serviço que adotaram uma 

abordagem tridimensional das dimensões de justiça percebida, sendo a distributiva, 

processual e interacional (Cai e Qu, 2017; Hazarika, Gerlach e Cunningham, 2018; 
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Lin). Porém, também há também outras literaturas que propõem desmembrar a 

justiça interacional por entender que a percepção do indivíduo através do tratamento 

recebido (justiça interpessoal) é diferente da percepção pelas justificações dadas 

(justiça informacional), passando a considerar quatro dimensões de justiça (Ding e 

Lii, 2016; Lee, Ha e Lim, 2020).  

Para este estudo, serão consideradas as dimensões: justiça distributiva, justiça 

processual, justiça interpessoal e justiça informacional.  

2.3.1 Justiça distributiva 

A primeira dimensão da teoria da justiça é a distributiva, que tem como proposta 

uma restituição tangível ao consumidor como resposta a uma falha de serviço. Cai e 

Qu (2017) diz que justiça distributiva se refere à alocação de custos e benefícios na 

obtenção de relações de troca equitativas, principalmente aos resultados (por 

exemplo, compensações) oferecidos aos clientes durante a recuperação do serviço. 

Segundo Ayertey (2018), refere-se como sendo a justiça percebida do resultado 

tangível de uma disputa, negociação ou decisão envolvendo duas ou mais partes. 

Amin e Piaralal (2020) dizem que os clientes esperam ser indenizados pelos 

transtornos relacionados à falha e por terem de passar pelo processo de 

recuperação. 

A justiça distributiva se concentra na compensação tangível dada aos clientes 

durante a recuperação do serviço, incluindo recompensas monetárias, como 

reembolsos, descontos, cupons, serviços atualizados, trocas, e oferecendo 

produtos/serviços gratuitamente durante a falha do serviço (Ayertey, 2018; Chao e 

Cheng, 2017; Ellyawati, 2017; Nadiri, 2016; Oflaç, 2016; Radu et al., 2018). Baker e 

Meyer (2014), citados em Amin e Piaralal (2020), argumentaram que a justiça 

distributiva afeta a lucratividade da empresa.  

Diversos estudos (Amin e Piaralal, 2020; Chao e Cheng, 2017; Nadiri, 2016; Badawi, 

Hartati e Muslichah, 2021) apresentam uma relação positiva na aplicação da justiça 

distributiva por influenciar a satisfação do cliente, na intenção de recompra e em um 

boca a boca positivo.  

Por conseguinte, foi elaborada a seguinte hipótese: 
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Hipótese 1 – a percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos influencia 

positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

2.3.2 Justiça processual 

A dimensão da justiça processual foi introduzida por Thibaut e Walker, em 1975, 

(Ayertey, 2018) e se refere à justiça percebida das políticas, procedimentos e 

critérios adotados na recuperação de serviço (Amin e Piaralal, 2020; Chao e Cheng, 

2017; Ellyawati, 2017). Cai e Qu (2017) colocam que a justiça processual indica a 

percepção de justiça dos clientes para as várias etapas dos procedimentos e 

processos necessários para recuperar um serviço com falha. 

Thibaut e Walker (1975, 1978), citados em Amin e Piaralal (2020), descobriram que 

os indivíduos eram mais tolerantes a resultados desfavoráveis, desde que o 

procedimento usado para chegar a tais resultados fosse considerado razoável. Essa 

forma de justiça inclui o nível de agilidade e flexibilidade demostrado durante o 

processo, exemplificado por Ayertey (2018): 

Por exemplo, uma empresa pode fornecer a um cliente um reembolso total 

como resultado da falha do serviço (ou seja, justiça distributiva). No entanto, 

se o cliente tiver que esperar uma hora para receber um reembolso porque a 

política da empresa exige que os funcionários da linha de frente compensem 

todas as ofertas de restituição com um gerente de departamento, o cliente 

pode não perceber um processo justo (ou seja, justiça processual). 

Amin e Piaralal (2020) e Ayertey (2018) descrevem que o cliente é mais propenso a 

ver justiça se percebe que tem o controle do processo. 

Estudos encontraram relação positiva entre a justiça processual e a satisfação (Amin 

e Piaralal, 2020; Ellyawati, 2017; Oflaç, 2016) e na redução de comunicações boca a 

boca negativas (Ayertey, 2018; Oflaç, 2016). Oflaç (2016) argumenta que a justiça 

processual não tem efeito significativo na intenção de recompra. 

Msosa e Govender (2020) dizem que alguns clientes aproveitam da falha para criar 

uma reivindicação oportunista, mas que uma recuperação de serviço configurada 

com processos e procedimentos justos tende a coibir tais reivindicações. 

Assim, é possível descrever a segunda hipótese do modelo hipotético desta 

dissertação: 
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Hipótese 2 – a percepção do nível de justiça processual pelos alunos influencia 

positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

2.3.3 Justiça interpessoal 

A justiça interpessoal está relacionada à forma como o cliente, envolvido em uma 

recuperação de serviço, é tratado, ou seja, consiste na percepção do cliente sobre a 

cortesia, sensibilidade, esforço, tratamento e empatia recebidos na interação de 

serviço (Radu et al., 2018). Chen e Kim (2019) incluem componentes de 

honestidade, interesse na justiça e esforço percebido pelo cliente. 

Um dos sucessos no tratamento de reclamações de clientes pode ser alcançado 

construindo interação interpessoal entre empresa e cliente no processo de 

recuperação de serviços, sendo o funcionário um dos agentes mais importantes 

neste processo, por estar em contato direto com o cliente.  

Segundo Ayertey (2018), um “sinto muito” melhora a satisfação porque as pessoas 

usam a empatia como referência para avaliar a justiça de uma interação. Além disso, 

ao demonstrar empatia, indica ao cliente que a empresa se preocupa com os 

problemas causados pela falha e que irá se esforçar para corrigir. Oflaç (2016) 

complementa que os elementos mais efetivos são a demonstração de respeito, 

demostrar interesse e empatia, aceitar a responsabilidade e pedir desculpas, 

explicando problemas e sendo sincero, educado e honesto. 

Chen e Kim (2019) dizem que vários pesquisadores descobriram que a justiça 

interpessoal influência significativamente a satisfação, intenção de recompra, 

intenções boca a boca positivas e respostas emocionais positivas (felizes, 

satisfeitos, alegres). Islam et al. (2019) colaboram ao dizer que a justiça interpessoal 

influencia os sentimentos dos clientes em relação ao prestador de serviços e faz 

com que eles fortaleçam seu relacionamento com a empresa. 

Assim, tem-se a seguinte hipótese: 

Hipótese 3 – a percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos influencia 

positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

2.3.4 Justiça informacional 

A justiça informacional refere-se à precisão e qualidade da informação transmitida 

ao cliente durante o processo de recuperação de serviço, definida como a justiça 
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sobre as informações dadas e fornecidas, que têm de ser confiáveis. A confiança 

dada aos clientes será seguida pela satisfação dos clientes na percepção de 

recuperação do serviço (Badawi, Hartati e Muslichah, 2021). Amin e Piaralal (2020) 

descrevem a importância da justiça informacional, pois transmite as explicações 

sobre os procedimentos adotados na recuperação de serviço, mantendo o cliente 

informado sobre o andamento do processo.  

Fornecer uma explicação adequada, clara, detalhada e oportuna aumenta a 

percepção da justiça, porém a ausência de justiça informacional pode levar à 

incerteza, fazendo com que os clientes tenham uma percepção de injustiça.  

Gohary et al. (2016), citados em Kussusanti et al. (2019), apresentam que a justiça 

informacional está positivamente relacionada à satisfação pós-recuperação. 

Kussusanti et al. (2019) corroboram com Gohary et al. (2016) ao comprovarem em 

sua pesquisa que a justiça informacional está positivamente relacionada à satisfação 

pós-recuperação. Evidências também foram encontradas por Amin e Piaralal (2020), 

que estudaram e confirmaram a relação positiva das dimensões de justiça, incluindo 

a justiça informacional, na satisfação de recuperação de serviços e comportamentos 

do cliente.  

Por conseguinte, foi elaborada a seguinte hipótese: 

Hipótese 4 – a percepção do nível de justiça informacional pelos alunos influencia 

positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

2.4 Variáveis consequentes da satisfação após a recuperação de serviço 

Ao realizar a recuperação de serviço se pretende mitigar o impacto da falha do 

serviço. Os resultados são considerados como variáveis consequentes acerca do 

comportamento do cliente com base no aspecto das demais relações entre as 

variáveis. Portanto, as consequências analisadas foram o boca a boca positivo, 

intenção de troca e perdão do cliente. 

2.4.1 Boca a boca positivo 

Uma das formas mais antigas de marketing, segundo Vital (2017), é a troca de 

experiência de um cliente para outro, como forma de divulgação espontânea, sendo 

popularmente conhecida como word of mouth (WOM) ou, em português, boca a 

boca. 
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É possível identificar na literatura autores que conceituam o WOM, como Westbrook 

(1987), que definiu: “uma comunicação informal direcionada a outros consumidores 

sobre a propriedade, uso ou características de bens e serviços particulares e/ou 

seus vendedores”. Goyette, Ricard e Bergeron (2010) dizem que “o boca-a-boca é 

considerado como uma troca, fluxo de informação, comunicação ou conversa entre 

dois indivíduos”. 

De modo geral, as pessoas tendem a conversar com outras pessoas, principalmente 

do seu convívio (família, amigos, parentes, colegas de trabalho, entre outros), sobre 

sua experiência com o produto ou serviço, influenciando de forma significativa no 

processo de tomada de decisão sobre a aquisição do produto ou serviço. Além 

disso, de acordo com Goyette, Ricard e Bergeron (2010), para que haja de fato um 

WOM, a mensagem transmitida e o meio utilizado devem ser percebidos como 

independentes e sem influência da empresa.  

O WOM é resultante do grau de satisfação ou insatisfação após a compra, podendo 

influenciar tanto de forma positiva (p-WOM positive word of mouth) ou como de 

forma negativa (n-WOM negative word of mouth). Huang e Philp (2020) dizem que o 

resultado de uma falha no serviço é a insatisfação, que leva a comportamentos 

retaliatórios, como reclamações e compartilhamento de n-WOM. Porém, uma 

recuperação de serviço bem-sucedida é capaz de mudar a percepção do cliente 

insatisfeito para satisfeito (Bortoli e Santos, 2014; Bagherzadeh et al., 2020; Chao e 

Cheng, 2017; Miyagi et al., 2019) e disseminação de um WOM positivo (Azzahro et 

al., 2020; Ding e Lii, 2016; Nieman-Gonder et al.,2018; Singh e Crisafulli, 2014). 

Klering e Barcellos (2019) apresentam uma pesquisa da Nielsen Global Trust in 

Advertising Survey de 2015, em que se verificou que 83% dos clientes dizem confiar 

nas recomendações de pessoas que conhecem, 66% disseram confiar na opinião de 

outros consumidores postados na internet e 66% falaram que confiavam em 

conteúdos editoriais, como artigos de jornais.  

Lima et al. (2018) apontaram que 71% entre os clientes satisfeitos indicaram e 

recomendaram os serviços para pessoas próximas. 

Sivadas e Jindal (2017) descrevem que, com o crescimento do uso das mídias 

sociais, tem se tornado cada vez mais fácil o compartilhamento de experiências, 

alcançando diversas pessoas simultaneamente e, portanto, trazendo um boca a 
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boca renovado, podendo alcançar milhares ou até mesmo milhões de potenciais 

consumidores.  

Sendo o WOM uma comunicação não formal entre cliente e empresa, Harun et al. 

(2018) dizem ser difícil realizar um processo corretivo de recuperação de serviços, 

pois a reclamação, muitas vezes, não chega ao conhecimento da empresa. Porém, 

um compartilhamento de e-WOM é possível no monitoramento para identificar uma 

reclamação e agir de forma ativa. 

A partir do exposto, a seguinte hipótese foi elaborada: 

Hipótese 5 – a percepção do nível de satisfação pelos alunos com a recuperação da 

falha do serviço influencia positivamente a sua intenção de fazer o boca a boca 

positivo. 

2.4.2 Intenção de troca 

Entende-se por intenção de troca a saída ou a decisão do cliente de rescindir o 

contrato com uma determinada empresa. Ayertey (2018) define como um 

rompimento no relacionamento entre consumidores e empresa.  

Aslam e Frooghi (2018) colocam que, se a empresa não se atentar e resolver as 

reclamações dos consumidores de forma satisfatória, eles podem trocar de 

fornecedor. Thaicon et al. (2017) corroboram com a importância de se realizar uma 

recuperação de serviço eficaz ao afirmarem que os consumidores não troquem de 

prestadores de serviços por causa de um incidente isolado, mas sim se o problema 

persistir ou não for dada uma solução. Lim et al. (2018) acrescentam que as 

respostas ruins à falha nos serviços contribuem para a intenção de troca de 

consumidores. 

De acordo com Porral, Medín e Mengotti (2017), a satisfação do cliente influência 

positivamente a retenção de clientes, ao mesmo tempo em que afeta negativamente 

a intenção de comutação do cliente. Este efeito também pode ser visto em Mosavi, 

Sangari e Keramati (2018), ao afirmarem que, se os clientes não estiverem 

satisfeitos, isso prejudicará a lealdade e, muito provavelmente, levará à troca de 

fornecedor. 

Portanto, um consumidor insatisfeito com um serviço derivado de uma falha terá 

maior probabilidade em ponderar trocar de serviço. 
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Assim, a próxima hipótese trata da influência da satisfação dos alunos sobre a sua 

intenção de troca de IES. 

Hipótese 6 – a percepção do nível de satisfação pelos alunos com a recuperação da 

falha do serviço influencia negativamente a sua intenção em trocar de IES. 

2.4.3 Perdão do cliente 

O perdão tem sido estudado em diferentes áreas do conhecimento, como Teologia, 

Filosofia e Psicologia (Harrison-Walker, 2019; Moura, 2020; Muhammad, 2019), 

porém o conceito de perdão vem ganhando espaço em pesquisas no contexto 

empresarial, principalmente em estudos que envolvem recuperação de serviço 

(Muhammad, 2019).  

Oliveira (2002) define o perdão como a “capacidade de ultrapassar a mágoa, o 

ressentimento ou a vingança que o ofensor merecia, através da compaixão ou da 

benevolência”. Harrison-Walker (2019) diz que o perdão é uma resposta à injustiça 

que envolve a diminuição do ressentimento ou da raiva em relação ao ofensor, 

passando a sentimento, pensamento e comportamentos mais positivos. Portanto, o 

perdão é capaz de reduzir os sentimentos negativos e de afastamento do 

consumidor e, em contrapartida, aumentar o sentimento de benevolência. 

Wang e Kim (2019) debatem que devem ser utilizadas medidas de recuperação de 

serviço que atuem no estado emocional do cliente, de forma a acelerar o sentimento 

de perdão, em vez de focar apenas na satisfação do cliente. 

Quando acontece uma falha de serviço, além das emoções negativas, estremece o 

relacionamento entre cliente e empresa. O objetivo de qualquer ação de 

recuperação de serviço é reter o cliente, sendo o perdão um dos elementos críticos 

para manter o relacionamento. Muhammad (2019) coloca que é possível identificar 

na literatura impactos do perdão do cliente sobre a intenção de recompra e no boca 

a boca. Da mesma forma, Moura (2020) diz que o perdão influencia na redução do 

boca a boca negativo e é o primeiro passo para a reconciliação com o cliente. 

São diversos os antecedentes do perdão do cliente: empatia por parte da empresa 

(Wei Liu e Keh, 2020), capital social relacional, cognitivo e estrutural (Muhammad, 

2019), confiança (Lu, Cai e King, 2020) e pedido de desculpas, compensação e tom 

da voz do empregado Harrison-Walker (2019). Alguns desses itens estão presentes 
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nos componentes que formam a satisfação dos consumidores com o processo de 

recuperação de serviços.  

Assim, foi elaborada a próxima hipótese: 

Hipótese 7 – a percepção do nível de satisfação pelos alunos com a recuperação da 

falha do serviço influencia positivamente a sua intenção em perdoar a IES. 

2.5 Variáveis moderadoras da satisfação após uma falha de serviço 

A variável moderadora é uma terceira variável que afeta a correlação de outras duas 

variáveis, ou seja, alteram o sentido ou a força da relação entre duas variáveis, que, 

no caso desta dissertação, a relação entre a variável satisfação e as variáveis 

direcionadores (justiça distributiva, justiça processual, justiça interpessoal e justiça 

informacional). Por sua vez, serão avaliadas como variáveis moderadoras a 

gravidade da falha, velocidade de resposta e esforço em resolver a falha. 

2.5.1 Gravidade da falha 

A gravidade da falha refere-se à intensidade percebida do cliente quanto ao 

problema apresentado na prestação do serviço, podendo variar conforme o grau de 

inconveniência que causa. Quanto mais intensa ou severa a falha de serviço, maior 

a perda percebida do cliente. 

Segundo Fan e Niu (2016), a gravidade da falha tem papel fundamental na 

expectativa do cliente quanto à recuperação e pode afetar, inclusive, a eficácia dos 

esforços de recuperação de serviço. Por isso, Harrison (2018) comenta que a 

gravidade da falha tem sido cada vez mais reconhecida como um elemento que 

afeta a resposta do cliente com a recuperação de serviço. 

O grau da gravidade da falha é uma avaliação cognitiva (Chebat, Roth e Chebat, 

2020) que tende a variar de acordo com o ponto de vista do cliente, portanto, não é 

possível controlar a avaliação do cliente sobre o grau da gravidade da falha e, logo, 

o mesmo tipo de falha pode ser avaliado de forma diferente por cada cliente.  

Em um experimento sobre a gravidade da falha de Webster e Sundaram (1998), 

citado em Fan e Niu (2016), 90% dos entrevistados tiveram classificação semelhante 

quanto ao grau da gravidade da falha, demonstrando que é possível que as 

empresas tenham estratégias preestabelecidas para os níveis de gravidade.  
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Kussusanti et al. (2019) apresentam que o grau da gravidade da falha afeta na 

justiça percebida, satisfação, confiança, comprometimento, n-WOM. Kussusanti et 

al. (2019) e Chatterjee (2018) também apresentam um efeito significativo na 

satisfação do cliente. 

Portanto, a percepção da gravidade da falha pelos clientes é um determinante 

significativo na expectativa quanto à recuperação do serviço e na satisfação e 

comprometimento pós-recuperação de serviço. 

Hipótese 8a – o nível da gravidade da falha do serviço aumenta a força do impacto 

da percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos sobre a sua satisfação com 

a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 8b – o nível da gravidade da falha do serviço aumenta a força do impacto 

da percepção do nível de justiça pessoal pelos alunos sobre a sua satisfação com a 

recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 8c – o nível da gravidade da falha do serviço aumenta a força do impacto 

da percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos sobre a sua satisfação 

com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 8d – o nível da gravidade da falha do serviço aumenta a força do impacto 

da percepção do nível de justiça informacional pelos alunos sobre a sua satisfação 

com a recuperação da falha do serviço. 

2.5.2 Velocidade de resposta  

A velocidade de resposta refere-se ao tempo/prazo em que a empresa responde à 

reclamação de um cliente e está relacionada à eficiência da empresa em realizar 

uma bem-sucedida recuperação de serviço, porém Fan e Niu (2016) argumentam 

que as empresas não registram o tempo de resposta do processo de recuperação 

de serviço. 

Segundo Gomes (2015), uma resposta rápida é o ponto inicial de uma boa 

recuperação de serviço e ajuda a melhorar a taxa de retenção ao cliente. Já Sciarelli 

et al. (2017) descrevem que realizar uma resposta rápida é uma forma de reduzir as 

dificuldades caudadas aos clientes devido à falha, além de ajudar a criar um 

atendimento mais positivo.  
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A literatura apresenta que a velocidade de resposta contribui com a satisfação do 

cliente (Fan e Niu, 2016; Fagulha, 2013; Gomes, 2015; Odoom, Agbemabiese e 

Hinson, 2019), ajuda a melhorar o relacionamento com o cliente (Sciarelli, 2017), 

nas intenções de compra (Gomes, 2015; Li, Liu e Chen, 2017) e contribui com 

avaliações positivas com a recuperação de serviço (Hübner, 2016; Hübner, Wagner 

e Kurpjuweit, 2018). Embora a resposta rápida seja vista como um resultado valioso, 

uma resposta demorada faz que o cliente perca a expectativa de resolver o 

problema (Gomes, 2015), influencia negativamente a percepção de qualidade do 

serviço (Sciarelli, 2017) e aumenta a insatisfação já afetada pela falha do serviço 

(Sciarelli, 2017).  

Foi sugerido que a velocidade da resposta possui um papel moderador da relação 

entre a resposta da empresa e a satisfação com a empresa e o processo de 

recuperação do serviço (Fan e Niu, 2016). Além disso, também pode ter um papel 

moderador nas relações entre as desculpas, a compensação, a explicação com a 

satisfação da recuperação (Odoom, Agbemabiese e Hinson, 2019). Por fim, também 

Sciarelli et al. (2017) consideraram que a velocidade da resposta influencia as 

relações entre o pedido de desculpas, a resolução do problema, explicação dada, 

compensação e acompanhamento pela empresa com a intenção de recompra e a 

qualidade do relacionamento entre a empresa e os seus clientes.  

Assim, foram elaboradas as seguintes hipóteses: 

Hipótese 9a – o nível da velocidade de resposta à falha do serviço aumenta a força 

do impacto da percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 9b – o nível da velocidade de resposta à falha do serviço aumenta a força 

do impacto da percepção do nível de justiça processual pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 9c – o nível da velocidade de resposta à falha do serviço aumenta a força 

do impacto da percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 9d – o nível da velocidade de resposta à falha do serviço aumenta a força 

do impacto da percepção do nível de justiça informacional pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 
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2.5.3 Esforço em resolver a falha 

O esforço em resolver a falha pode ser definido como a quantidade de energia e 

recursos alocada para se recuperar a falha de serviço. Os clientes têm clara 

consciência do nível do esforço (alto ou baixo) empregado na recuperação de 

serviço e que a discrepância nos dois níveis pode trazer diferentes efeitos sobre a 

percepção de justiça. 

Mody, Lu e Hanks (2020) apresentaram quatro dimensões (tempo relacionado, 

processual, cognitivo e afetivo) que contribuem para a percepção do cliente sobre o 

esforço de recuperação de serviço, explicando cada uma delas: 

O esforço relacionado ao tempo descreve o número de contatos necessários 

para resolver o problema e o tempo entre reclamação e recuperação. O 

esforço processual é o trabalho necessário para concluir o processo de 

reclamação, incluindo o incômodo de preenchimento de formulários, aguardar 

o atendimento e enviar documentação. O esforço cognitivo é a energia gasta 

para processar informações e tomar decisões, como entender o processo de 

reclamação, buscar as pessoas certas para conversar e organizar as 

informações sobre sua experiência. Finalmente, o esforço afetivo diz respeito 

aos sentimentos positivos ou negativos em torno desses processos. 

Abney et al. (2017) também corroboram com esta percepção ao explicar que, 

quando um cliente percebe o esforço da empresa em corrigir o problema, se sente 

especial e tratado de forma justa. Nesse mesmo sentido, Yani-de-Soriano et al. 

(2019) descrevem a relação entre a percepção de esforço e justiça percebida, em 

que, quanto maior o nível de esforço genuíno percebido para resolver a falha do 

serviço, é mais provável de o cliente perceber o resultado da recuperação como 

justa. 

É possível identificar na literatura evidências dos impactos positivos do esforço em 

resolver a falha percebida pelo cliente, como nos artigos de: Mostafa, Lages e 

Sääksjärvi (2014), que descrevem o aumento da satisfação pós-recuperação, 

fidelização de clientes e ajuda na percepção de justiça; Cai e Qu (2017) apresentam 

que a percepção do esforço fortalece o relacionamento do cliente com a empresa de 

serviço, aumenta a intenção de recompra e proporciona uma disseminação de p-

WOM; Ruiz-Molina, Fayos-Gardo e Moliner-Velazquez (2019) trazem evidências nos 
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impactos diretos do esforço de recuperação na satisfação do cliente, na lealdade e 

em comentários positivos. 

Assim, o esforço em resolver falhas é um elemento importante na recuperação de 

serviço, contanto que o cliente perceba esse esforço de recuperação como uma 

ação legítima e sincera.  

Hipótese 10a – o nível do esforço em resolver a falha do serviço aumenta a força do 

impacto da percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 10b – o nível do esforço em resolver a falha do serviço aumenta a força do 

impacto da percepção do nível de justiça pessoal pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 10c – o nível do esforço em resolver a falha do serviço aumenta a força do 

impacto da percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 10d – o nível do esforço em resolver a falha do serviço aumenta a força do 

impacto da percepção do nível de justiça informacional pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

3 Modelo hipotético 

O modelo hipotético proposto para esta dissertação visa identificar a percepção do 

aluno quanto a sua satisfação após uma recuperação de serviço, bem como as 

possíveis atitudes em termo de um boca a boca positivo, intenção de troca e perdão. 

A definição dos construtos fora pautada nos trabalhos dos autores relacionados na 

Tabela 1: 

Tabela 1 – Relação de trabalhos utilizados na definição dos construtos. 
Construto Autores 

Satisfação do cliente Amin e Piaralal, 2020; Ayertey, 2018; Balaji, Roy e Quazi, 
2017; Chang e Hung, 2018; Díaz et al., 2017; Hur e Jang, 
2016; Ibrahim, Abdallahamed e Adam, 2018; Jung e Seock, 
2017; Sciarelli, 2017. 

Justiça distributiva Amin e Piaralal, 2020; Ayertey, 2018; Badawi, Hartati e 
Muslichah, 2021; Cai e Qu,2017; Chao e Cheng, 2017; Ding, 
Ho e Lii, 2016; Ellyawati, 2017; Nadiri, 2016; Radu et al., 2018. 

Justiça processual Ayertey, 2018; Amin e Piaralal, 2020; Chao e Cheng, 2017; 
Ellyawati, 2017; Cai e Qu, 2017; Oflaç, 2016; Msosa e 
Govender, 2020. 

Justiça interpessoal Ayertey, 2018; Badawi, Hartati e Muslichah, 2019; Chen e Kim, 
2019; del Río-Lanza, Vázquez-Casielles e Díaz-Martín, 2009; 
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Islam et al., 2019; Nadiri, 2016; Oflaç, 2016; Ogonu e 
Hamilton-Ibama, 2020; Radu et al., 2018. 

Justiça informacional Amin e Piaralal, 2020; Badawi, Hartati e Muslichah, 2019; 
Badawi, Hartati e Muslichah, 2021; Barcelos, 2018; Kussusanti 
et al., 2019; Lee, 2021; Lee, Ha e Lim, 2020. 

Gravidade da falha Chebat, Roth e Chebat, 2020; Fan e Niu, 2016; Harrison, 2018; 
Jung e Seock, 2018; Kussusanti et al., 2019; Kussusanti et al., 
2019; e Chatterjee, 2018; Kussusanti et. al., 2019; La e Choi 
2019; Lorenz, Johnson e Barakat, 2017; Radu et al., 2019; 
Sembada, Tsarenko e Tojib, 2016. 

Velocidade de resposta Fagulha, 2013; Fan e Niu, 2016; Gomes, 2015; Hübner, 2016; 
Hübner, Wagner e Kurpjuweit, 2018; Li, Liu e Chen, 2017; 
Mahmoud e Gesto, 2021; Odoom, Agbemabiese e Hinson, 
2019; Sciarelli et al., 2017. 

Esforço em resolver a falha Abney et al., 2017; Cai e Qu, 2017; Mostafa, Lages e 
Sääksjärvi, 2014; Ruiz-Molina, Fayos-Gardo e Moliner-
Velazquez, 2019; Yani-de-Soriano et al., 2019. 

Boca a boca positivo Azzahro et al., 2020; Bagherzadeh et al., 2020; Battaglia e 
Borchardt, 2010; Bortoli e Santos, 2014; Chao e Cheng, 2017; 
Ding e Lii, 2016; Harun et al., 2018; Huang e Philp, 2020; 
Klering e Barcellos, 2019; Konuk, 2019; Lima et al., 2018; 
Miyagi et al., 2019; Nieman-Gonder et al., 2018; Singh e 
Crisafulli, 2014; Wang, Tran e Tran, 2017. 

Intenção de troca Antunes, 2017; Aslam e Frooghi, 2018; Ayertey, 2018; 
Chigwende e Govender, 2021; Halima e Gayatri, 2018; Lim et 
al., 2018; Lu, Cai e King, 2020; Malhotra e Batra, 2019; 
Mosavi, Sangari e Keramati, 2018; Porral, Medín e Mengotti, 
2017; Thaicon et al., 2017. 

Perdão do cliente Oliveira, 2002; Casidy e Shin, 2015; Harrison-Walker, 2019; 
Moura, 2020; Wang e Kim, 2019; Muhammad, 2019. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A partir dos construtos apresentados e considerando as hipóteses desenvolvidas no 

referencial teórico, foi elaborado o modelo hipotético a ser testado nesta dissertação 

(Figura 1). 

 
Figura 1 – Relação hipotética dos construtos. 
Fonte: elaborada pelo autor. 
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Percebe-se que o modelo hipotético é composto por três construtos moderadores 

(H8, H9 e H10) que influenciam na percepção de justiça (H1, H2, H3 e H4) do aluno 

na recuperação de serviço recebida. Tais percepções de justiça resultam na 

satisfação do aluno e, consequentemente, em suas ações posteriores (H5, H6 e H7). 

Abaixo, apresenta-se novamente a relação das hipóteses testadas nesta 

dissertação.  

Hipótese 1 – a percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos influencia 

positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 2 – a percepção do nível de justiça processual pelos alunos influencia 

positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 3 – a percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos influencia 

positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 4 – a percepção do nível de justiça informacional pelos alunos influencia 

positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 5 – a percepção do nível de satisfação pelos alunos com a recuperação da 

falha do serviço influencia positivamente a sua intenção de fazer o boca a boca 

positivo. 

Hipótese 6 – a percepção do nível de satisfação pelos alunos com a recuperação da 

falha do serviço influencia negativamente a sua intenção em trocar de IES. 

Hipótese 7 – a percepção do nível de satisfação pelos alunos com a recuperação da 

falha do serviço influencia positivamente a sua intenção em perdoar a IES. 

Hipótese 8a – o nível da gravidade da falha do serviço aumenta a força do impacto 

da percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos sobre a sua satisfação com 

a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 8b – o nível da gravidade da falha do serviço aumenta a força do impacto 

da percepção do nível de justiça pessoal pelos alunos sobre a sua satisfação com a 

recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 8c – o nível da gravidade da falha do serviço aumenta a força do impacto 

da percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos sobre a sua satisfação 

com a recuperação da falha do serviço. 
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Hipótese 8d – o nível da gravidade da falha do serviço aumenta a força do impacto 

da percepção do nível de justiça informacional pelos alunos sobre a sua satisfação 

com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 9a – o nível da velocidade de resposta à falha do serviço aumenta a força 

do impacto da percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 9b – o nível da velocidade de resposta à falha do serviço aumenta a força 

do impacto da percepção do nível de justiça processual pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 9c – o nível da velocidade de resposta à falha do serviço aumenta a força 

do impacto da percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 9d – o nível da velocidade de resposta à falha do serviço aumenta a força 

do impacto da percepção do nível de justiça informacional pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 10a – o nível do esforço em resolver a falha do serviço aumenta a força do 

impacto da percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 10b – o nível do esforço em resolver a falha do serviço aumenta a força do 

impacto da percepção do nível de justiça pessoal pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 10c – o nível do esforço em resolver a falha do serviço aumenta a força do 

impacto da percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

Hipótese 10d – o nível do esforço em resolver a falha do serviço aumenta a força do 

impacto da percepção do nível de justiça informacional pelos alunos sobre a sua 

satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

4 Metodologia 

Neste capítulo, são apresentados os procedimentos metodológicos que foram 

seguidos no decorrer da pesquisa. 
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Gil (2019, pág. 9) define método “como um caminho para se chegar a um 

determinado fim. Refere-se, portanto, ao conjunto de regras básicas a desenvolver 

uma investigação com vistas a produzir novos conhecimentos ou corrigir e integrar 

conhecimentos existentes”. Marconi e Lakatos (2017a, pág. 79) destacam que a 

metodologia “é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que permite 

alcançar o objetivo”. Portanto, este capítulo tem como objetivo descrever as 

metodologias adotadas neste estudo, incluindo o procedimento para a coleta e 

análise dos dados, através da qual se buscou alcançar os objetivos propostos desta 

dissertação. 

4.1 Caracterização da pesquisa 

A pesquisa classifica-se, quanto aos fins, como descritiva, por ser um estudo de 

relação de várias variáveis envolvendo a falha e recuperação de serviço em uma 

IES (Köche, 2017, pág. 125). Neste tipo de pesquisa, não há interferência do 

pesquisador. Segundo Gil (2019), a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou fenômeno ou relações entre variáveis, permitindo, assim, 

detalhar o desenvolvimento de um evento (falha de serviço) e correlacioná-lo com 

diversas variáveis (Vergara, 2016). 

O estudo caracteriza-se como quantitativo, sendo que o uso desta abordagem 

permite demostrar, de forma quantificada, a importância dos dados coletados 

(Proetti, 2018) através de procedimentos estatísticos (Verdara, 2016). Dalforo, Lana 

e Silveira (2018) colocam como diferencial da pesquisa quantitativa a intenção de 

garantir a precisão do estudo, com poucas chances de distorções.  

4.2 Unidade de análise, população e amostra 

O modelo proposto foi testado no Claretiano – Centro Universitário, IES com mais de 

50 anos e atuação em todo o território brasileiro, além de alguns polos 

internacionais, ofertando cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades 

presencial e a distância. 

A coleta de dados para este estudo considerou a população de 23.215 alunos 

(20.353 da graduação e 2.862 da pós-graduação), sendo a totalidade de alunos 

regularmente matriculados em 26 de novembro de 2021 nos cursos de graduação 

ou pós-graduação, nas modalidades a distância. O questionário contou com 1.849 
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respostas, porém, devido às perguntas filtros, a amostra contou com 525 respostas 

validadas, sendo suficientemente representativas para se aplicar a análise. 

4.2.1 Claretiano – Centro Universitário: breve histórico 

O Claretiano – Centro Universitário de Batatais faz parte do grupo educacional 

Claretiano – Rede de Educação, que é administrado pelos Missionários Claretianos 

do Brasil, instituição religiosa católica com atuação no Brasil desde 1895. 

Atualmente, o Claretiano – Rede de Educação é composto por 2 centros 

universitários (Batatais/SP e Rio Claro/SP), 4 faculdades (Boa Vista/RR, Curitiba/PR, 

São Paulo/SP e Taguatinga/DF) e 10 colégios (Batatais/SP, Belo Horizonte/MG, Boa 

Vista/RR, Ji-Paraná/RO, Rio Claro/SP, São Paulo/SP e Taguatinga/DF). 

Os Missionários Claretianos iniciaram suas atividades na educação no Brasil em 

1925, ano em que assumiram o Colégio Diocesano São José de Batatais, mas foi no 

ano de 1970 que iniciaram suas atividades na educação superior, com a fundação 

da Escola Superior de Educação Física de Batatais (Claretiano, 2019 pág. 15). Em 

1973, decidiram ampliar a atuação na educação superior, sendo, portanto, 

constituída a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras “José Olímpio”, ampliando a 

ofertas de cursos presenciais em Matemática, Pedagogia e Letras (Claretiano, 2019 

pág. 16), além da Educação Física. Dez anos depois, em 1984, foi criada a 

Faculdade de Reabilitação: Fisioterapia e Terapia Ocupacional e, em 1988, o curso 

de Filosofia. Daí em diante, houve a consolidação do Ensino Superior, com a criação 

de diversos outros cursos. 

Devido a sua qualidade e experiência, foi credenciada em 25 de abril de 2001 como 

centro universitário, passando, então, a se denominar como Centro Universitário 

Claretiano, e, em 2004, conquistou o credenciamento para ofertar cursos na 

modalidade a distância (EaD). A partir desse credenciamento, o Claretiano passa a 

ampliar suas atividades na modalidade a distância nos cursos de graduação e pós-

graduação, consolidando sua atuação geográfica. Em 2013, a partir da criação do 

Claretiano – Rede de Educação, a instituição passou a chamar-se Claretiano – 

Centro Universitário. 

Conforme o PDI 2020-2024 da IES (Claretiano, 2019 pág. 17; Claretiano, 2020 pág. 

1-3), o Claretiano conta com 14 cursos de graduação presencial, 49 cursos de 

graduação a distância (incluindo os programas especiais de formação) e 125 cursos 
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de pós-graduação lato sensu. Além disso, o Claretiano conta com 125 polos de 

Educação a Distância, sendo 120 polos no Brasil e 5 (cinco) polos internacionais. 

(Claretiano, 2019 pág. 157). 

4.3 Procedimento e instrumento de coleta de dados 

O instrumento de coleta de dados – questionário – foi elaborado considerando os 

construtos presentes no modelo hipotético e aplicado a partir de escalas já validadas 

em trabalhos utilizados na construção dos construtos e com contribuição da revisão 

teórica. Sua aplicação se deu de forma rígida e padronizada, ou seja, aplicado 

sempre da mesma forma (Marconi e Lakatos, 2017b). Foi utilizada a escala 

intervalar de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, tendo como âncora o 0 (zero) 

correspondente por discordo totalmente e o 10 (dez) com o concordo totalmente. 

Esse tipo de escalonamento foi o empregado em diversos estudos citados como 

auxiliares para a definição dos itens das escalas. 

Para tanto, segue abaixo os questionamentos e a relação direta com o construtos 

propostos nesta pesquisa: 

Tabela 2 – Relação dos construtos e as perguntas do questionário. 
Construto Perguntas 

Satisfação do cliente  
(Adaptado de Huang e Há, 2020; 
Mathew, Jose, Rejikumar e Chacko, 
2020; La e Choi, 2019; Yoo, 2020; Yani-
de-Soriano, Hanel, Vazquez-Carrasco, 
Cambra-Fierro, Wilson e Centeno, 2019; 
Ruiz-Molina, Fayos-Gardo e Moliner-
Velazquez, 2019). 

− No geral, estou satisfeito com a forma como a 
falha do serviço foi resolvida. 

− Para mim, a solução dada pelo Claretiano para 
a falha do serviço foi boa. 

− No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado 
pelo Claretiano a respeito da falha do serviço. 

− A resolução da falha do serviço pelo Claretiano 
foi compatível com a minha expectativa.  

Justiça Distributiva 
(Adaptado de Yoo, 2020; La e Choi, 
2019; Mohd-Any, Mutum, Ghazali e 
Mohamed-Zulkifli, 2019; Ding e Lii, 2016; 
Sengupta, Ray, Trendel e Vaerenbergh, 
2018). 

− A solução oferecida pelo Claretiano em relação 
à falha do serviço foi justa.  

− A recuperação da falha do serviço executada 
pelo Claretiano foi correta. 

− O Claretiano encontrou a solução certa para a 
falha do serviço que ocorreu. 

− Considerando os problemas causados e o 
tempo perdido pela falha do serviço, a 
compensação oferecida pelo Claretiano foi 
aceitável. 

− Em geral, o resultado que recebi do Claretiano 
em resposta à falha do serviço foi adequado. 

Justiça Processual 
(Adaptado de Yoo, 2020; La e Choi, 
2019; Mohd-Any, Mutum, Ghazali e 
Mohamed-Zulkifli, 2019; Ding e Lii, 2016; 
Sengupta, Ray, Trendel e Vaerenbergh, 
2018). 

− Acho que meu problema foi resolvido da 
maneira certa. 

− Apesar do incômodo causado pela falha do 
serviço, o atendimento do Claretiano foi capaz 
de responder de forma adequada. 

− Com relação aos seus procedimentos, o 
Claretiano tratou o meu problema de forma justa 
comigo. 
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− O Claretiano foi flexível e capaz de se adaptar 
às minhas necessidades ao lidar com meu 
problema causado pela falha do serviço. 

Justiça Interpessoal 
(Adaptado de Yoo, 2020; La e Choi, 
2019; Mohd-Any, Mutum, Ghazali e 
Mohamed-Zulkifli, 2019; Ding e Lii, 2016; 
McQuilken, Robertson, Abbas, e 
Polonsky, 2020; Sengupta, Ray, Trendel 
e Vaerenbergh, 2018). 

− Os funcionários do Claretiano me trataram com 
educação ao tentar resolver a falha do serviço.  

− Os funcionários do Claretiano se preocuparam 
em resolver a falha do serviço.  

− Os funcionários do Claretiano mostraram 
interesse sobre o meu problema. 

− Os funcionários do Claretiano foram respeitosos 
comigo no processo de recuperação da falha do 
serviço.  

Justiça Informacional  
(Adaptado de Yoo, 2020; Ding e Lii, 
2016; McQuilken, Robertson, Abbas e 
Polonsky, 2020; Sengupta, Ray, Trendel 
e Vaerenbergh, 2018). 

− Os funcionários do Claretiano que me 
atenderam deram boas explicações sobre os 
procedimentos para resolver a falha nos 
serviços. 

− As explicações dadas pelos funcionários do 
Claretiano que me atenderam por causa das 
minhas reclamações sobre a falha no serviço 
foram boas. 

− Os funcionários do Claretiano que me 
atenderam foram sinceros na explanação de 
como a minha reclamação sobre a falha no 
serviço do Claretiano seria atendida.  

− Os funcionários do Claretiano que me 
atenderam esclareceram de forma adequada 
sobre a resolução da falha do serviço.  

Gravidade da Falha 
(Adaptado de Yoo, 2020; La e Choi, 
2019; Trianasari, Butcher e Sparks, 2017; 
Lorenz, Johnson e Barakat, 2017; 
Chatterjee, 2018; Bougoure, Russell-
Bennett, Fazal-E-Hasan e Mortimer, 
2016. 

− A falha do serviço me gerou um grande 
problema. 

− A falha do serviço me causou um grande 
aborrecimento. 

− A falha do serviço que me atingiu é grave. 

− Foi muito desagradável a falha do serviço 
prestado.  

Esforço em resolver a falha  
(Adaptado de Abney, Pelletier, Ford e 
Horky, 2017; Mostafa, Lages e 
Sääksjärvi, 2014; Ruiz-Molina, Fayos-
Gardo e Moliner-Velazquez, 2017; Yani-
de-Soriano, Hanel, Vazquez-Carrasco, 
Cambra-Fierro, Wilson e Centeno, 2019). 

− O Claretiano se esforçou ao máximo para 
resolver a falha do serviço cometida. 

− O Claretiano se empenhou para resolver o meu 
problema. 

− O Claretiano foi atencioso para que a falha do 
serviço fosse resolvida.  

Velocidade de resposta  
(Adaptado de Mostafa, Lages e 
Sääksjärvi, 2014; Harun, Rokonuzzaman, 
Prybutok e Prybutok, 2018; Odoom, 
Agbemabiese e Hinson, 2020; Park e 
Park, 2016). 

− O Claretiano agiu para resolver a falha do 
serviço rapidamente.  

− O Claretiano respondeu à minha reclamação 
imediatamente. 

− O Claretiano foi rápido para tentar resolver a 
falha do serviço. 

− Não demorou muito tempo para o Claretiano 
responder à minha reclamação sobre a falha do 
serviço.  

Boca a boca  
(Adaptado de Bagherzadeh, Rawal, Wei 
e Torres, 2020; Cai e Qu, 2017; Ding e 
Lii, 2016; Fernandes, Morgado e 
Rodrigues, 2018; Harun, Rokonuzzaman, 
Prybutok e Prybutok, 2018; Ruiz-Molina, 
Fayos-Gardo e Moliner-Velazquez, 
2019). 

− Eu recomendo o Claretiano para outras 
pessoas. 

− Quando me perguntam, eu falo coisas positivas 
sobre o Claretiano para as outras pessoas.  

− Apesar do problema que ocorreu, eu digo 
coisas boas sobre o Claretiano para as outras 
pessoas, seja pessoalmente ou pela internet.  

Intenção de troca  − Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar 
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(Adaptado de Grégoire e Fisher, 2006; 
Lu, Cai e King, 2020; Singh e Crisafulli, 
2016). 

de faculdade/universidade. 

− Tenho a intenção de mudar para outra 
faculdade/universidade. 

− Se eu for fazer outro curso no futuro, escolherei 
outra instituição devido ao problema que 
ocorreu comigo. 

Perdão do cliente  
(Adaptado de Harrison-Walker, 2019; 
Muhammad, 2019; Lu, 2020) 

− Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha 
do serviço que ocorreu. 

− Não vou guardar mágoa do Claretiano em 
função do aborrecimento que eu tive.  

− Apesar da falha do serviço que ocorreu, não 
tenho ressentimentos pelo Claretiano. 

− Não há motivos para eu ter raiva do Claretiano 
ao longo do tempo pela falha do serviço que 
ocorreu comigo. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

O modelo do questionário utilizado está disponível no Apêndice A. 

4.4 Coleta de dados 

Para poder validar o questionário e evitar possíveis problemas em sua aplicação, foi 

realizado um pré-teste com 20 alunos, através de reuniões on-line em grupos, tendo 

em vista o distanciamento social em virtude da pandemia do Covid-19. Com o pré-

teste, verificou-se a necessidade de ajustar a questão 3, por apresentar um 

entendimento dúbio (texto anterior: “O Claretiano tentou de alguma forma resolver 

esse problema ou essa falha na prestação de serviço ficou sem resposta?”. Texto 

ajustado: “O Claretiano tentou de alguma forma resolver esse problema ou lhe deu 

uma resposta sobre essa falha na prestação de serviço?”). O pré-teste também 

trouxe questões como “muitas perguntas”, “teste grande”, porém foram mantidas 

todas as demais questões. Os resultados do pré-teste estão no Apêndice B. 

Os participantes responderam ao questionário que foi elaborado exclusivamente 

para o presente estudo de acordo com os objetivos da pesquisa. O questionário foi 

estruturado de forma eletrônica por meio da Ferramenta Forms, do Google, que 

possibilitou o seu preenchimento pelos respondentes utilizando a internet. 

Devido a regras institucionais, a comunicação com os alunos para a coleta de dados 

deveria ser realizada pelo próprio Claretiano, no qual foi elaborado um plano de 

comunicação em conjunto ao Setor de Marketing e Comunicação do Claretiano, 

sendo divulgado por e-mail e push no portal de acesso dos alunos. O plano 

contemplava quatro comunicação, sendo a primeira com o propósito de apresentar 

os objetivos da pesquisa e esclarecer a participação do Claretiano. Os demais com o 

propósito convidar os alunos a responderem o questionário. A comunicação ocorreu 
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entre os meses de novembro e dezembro de 2022, sendo disparados 80.126 e-mail, 

alcançando, ao todo, 22.054 alunos.  

A amostragem da pesquisa foi feita por conveniência, ou seja, é formada por 

aqueles que responderem o questionário até que se atinja a quantidade de resposta 

necessária (Barros e Lehfeld, 2007). Considerando os objetivos da dissertação, as 

respostas obtidas do questionário passaram por uma análise multivariada, que são 

técnicas estatísticas aplicadas para analisar um conjunto de variáveis (Loesch, 

2012), utilizando a modelagem de equações estruturais. Neves e Barbosa (2018, 

pág. 8) dizem que este modelo “é, fundamentalmente, uma técnica de análise 

estatística confirmatória. Ou seja, ela não se presta à exploração de dados”. 

Inicialmente, houve o tratamento dos dados – verificação de dados faltantes, 

verificação da normalidade da amostra, identificação de dados atípicos –, a 

descrição da amostra, análise fatorial exploratória, verificação da confiabilidade das 

escalas, verificação da validade convergente, discriminante e monológica. 

4.5 Common Method Bias  

Um dos aspectos trabalhados pelo método de pesquisa é sobre o Common Method 

Bias (CMB), o qual ocorre quando existe uma inflação do valor das relações entre os 

indicadores de um construto e entre os construtos em geral (Conway & Lacey, 

2010). 

As causas para a sua ocorrência são devidas, principalmente, em virtude de que os 

respondentes são os responsáveis por avaliar os antecedentes da satisfação – no 

caso, os quatro tipos de justiça – são os mesmos respondentes por avaliar a própria 

satisfação e as suas consequências comportamentais, mais especificamente em 

termos de perdoar da IES, trocar de IES ou ainda fazer o boca a boca positivo sobre 

a IES.  

Assim, o CMB ocorre principalmente em estudos em que os respondentes são os 

responsáveis por avaliar tanto os fatores antecedentes, quanto as consequências 

das suas avaliações. Além disso, os dados foram coletados no mesmo contexto, da 

mesma forma e por itens com as mesmas características (Podsakoff, MacKenzie, & 

Lee, 2003). Essa etapa metodológica buscou adequar as práticas e técnicas de 

pesquisa com o objetivo de minimizar a possível ocorrência do CMB.  
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Complementarmente, foi feita, ainda, uma modelagem de equações estruturais 

usando somente um para verificar se todos os construtos e seus respectivos 

indicadores seriam passíveis de formarem um modelo com os índices de ajuste 

adequados (Kim e Park, 2020). 

Diversas técnicas e procedimentos metodológicos foram usadas neste estudo para 

tentar diminuir a possível ocorrência da CMB, os quais foram detalhados por 

Conway e Lacey (2010), MacKenzie e Podsakof (2012) e por Podsakoff, MacKenzie 

e Lee (2003), apesar de esses últimos autores afirmarem que não é possível 

eliminar todo o efeito do CMB. A seguir, são descritos alguns procedimentos 

utilizados nesta dissertação: 

• O preenchimento do formulário de pesquisa – via Google Docs – não coletou 

nenhuma informação capaz de identificar o respondente. Dessa forma, os 

respondentes preencheram o questionário de forma anônima, evitando a 

“pressão” para que ofereçam respostas “politicamente corretas” ou ainda que se 

pareçam mais inteligentes ou bem-informados do que eles são.  

• A realização do pré-teste foi um instrumento útil para assegurar que o 

questionário não apresentasse problemas de conteúdo dúbio, de difícil 

interpretação, além de que todas as opções e respostas disponíveis fossem 

mutuamente excludentes. Isso diminui a possibilidade de que os respondentes 

tenham dificuldades em interpretar as questões e respondê-las.  

• Outro ponto a ser considerado foram as três perguntas filtro usadas para garantir 

que os respondentes, ao preencherem o questionário, realmente pudessem 

avaliar tanto os antecedentes da satisfação com a recuperação do serviço, 

quanto a própria recuperação do serviço e as suas consequências em termos de 

intenções comportamentais e de atitude. As perguntas filtro foram:  

o As instituições de ensino superior (IESs) são prestadoras de serviços. O 

Claretiano, como IES, apresentou alguma falha na prestação de serviços 

nos últimos 12 meses? Sim ou não. 

o O(a) senhor(a) comunicou ou reclamou dessa falha com o Claretiano? 

Entrou em contato com algum funcionário, com o coordenador do curso, 

diretor ou com a Central de Atendimento ao Aluno? Sim ou não.  
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o O Claretiano tentou de alguma forma resolver esse problema ou lhe deu 

uma resposta sobre essa falha na prestação de serviço? Sim ou não. 

• Além disso, as instruções para o preenchimento do questionário ressaltaram a 

importância da participação do respondente e o quão importante é a sua opinião, 

reforçando a relevância da sua participação de forma consciente.  

• Por fim, há, ainda, o agradecimento antecipado pela participação do 

respondente, destacando o seu altruísmo em relação à sua participação, 

buscando aumentar o nível de engajamento e atenção sobre as suas respostas. 

5 Análise de dados 

Neste capítulo, apresenta os resultados e as análises estatísticas multivariadas 

obtidos por meio do questionário aplicado no Claretiano – Centro Universitário. Este 

capítulo tem por objetivos: identificar determinadas características da amostra; retirar 

os elementos que causam vieses nas análises estatísticas multivariadas; identificar 

diversos pré-requisitos exigidos pelas técnicas estatísticas multivariadas; e examinar 

alguns pré-requisitos teóricos.  

Para atingir os objetivos do estudo, este capítulo foi estruturado nas seguintes 

seções: 5.1 - Análise de outliers, 5.2 - Avaliação de normalidade, 5.3 - 

Características da amostra, 5.4 - Estatística descritiva, 5.5 - Análise de 

unidimensionalidade, 5.6 - Teste de confiabilidade, 5.7 - Avaliação de validade 

convergente, 5.8 - Avaliação de validade discriminante, 5.9 - Verificar existência de 

common method bias (CMB) e 5.10 - Avaliação de validade nomológica. 

5.1 Análise de outliers 

Em todos os dados estatísticos podem surgir valores discordantes. A primeira etapa 

da análise de dados é relativa ao tratamento dos dados. No caso desta dissertação, 

em virtude do formulário eletrônico utilizado para a coleta de dados, o qual não 

permitia questões em branco, a análise de dados ausentes não precisou ser 

executada. 

Também foi realizada uma inspeção visual sobre cada uma das respostas contidas 

no formulário em planilha. Buscou-se identificar registros de respondentes que não 

apresentaram variabilidade entre as respostas. Nesse caso, foram retirados 43 

elementos, e a amostra passou de 525 para 482 elementos.  
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A etapa seguinte diz respeito à identificação e remoção dos outliers multivariados ou 

dados atípicos. A escolha pelos outliers multivariados é em função das principais 

análises realizadas nesta dissertação, as quais se utilizam de técnicas de estatística 

multivariada.  

Os outliers multivariados são identificados a partir da comparação entre os valores 

da Distância D2 de Mahalanobis e o valor do Teste do X2 (Qui-Quadrado), cujos 

parâmetros são a significância de 0,001 e com o número de graus de liberdade igual 

ao número de variáveis paramétricas a serem utilizadas na análise de dados 

multivariada.  

O modelo testado nesta dissertação possui 42 variáveis paramétricas (indicadores 

que representam os construtos). Os valores da Distância D2 de Mahalanobis que 

estejam acima do valor do Teste do Qui-Quadrado são considerados outliers 

multivariados.  

O valor encontrado para o teste do Qui-Quadro é de 76,08, e esse valor é 

considerado o parâmetro de referência. 

Os resultados alcançados são exibidos na Tabela 3, a seguir, a qual apresenta o 

número do caso da amostra e o valor da Distância D2 de Mahalanobis. Todos os 

outliers multivariados são aqueles com valor acima de 76,08 e estão sublinhados 

para facilitar a sua visualização. 

Tabela 3 – Elementos da Amostra e a Distância D2 de Mahalanobis. 
Elemento 

da 
Amostra 

Valor do 
Teste do 

X2 

Elemento 
da 

Amostra 

Valor do 
Teste do 

X2 

Elemento 
da 

Amostra 

Valor do 
Teste do 

X2 

Elemento 
da 

Amostra 

Valor do 
Teste do 

X2 

1 97,54246 122 4,61716 243 40,86708 364 79,68415 
2 19,09590 123 51,69256 244 33,21491 365 6,72023 
3 54,22277 124 16,56509 245 107,15661 366 32,11079 
4 32,63819 125 6,59973 246 10,06317 367 65,98517 
5 25,49373 126 4,31226 247 7,34923 368 37,27652 
6 86,49385 127 21,91360 248 69,03481 369 58,56041 
7 20,40732 128 32,55496 249 54,41022 370 7,27698 
8 37,67765 129 5,62362 250 9,36076 371 4,41866 
9 27,90127 130 7,50934 251 12,75983 372 31,05600 
10 21,37180 131 9,68257 252 62,90884 373 21,23222 
11 17,97030 132 4,31226 253 141,92643 374 49,71523 
12 61,44172 133 10,02923 254 65,75388 375 21,41688 
13 56,56932 134 27,53369 255 53,74376 376 16,09797 
14 40,34162 135 95,87876 256 38,62962 377 11,68729 
15 26,01858 136 8,83358 257 76,51676 378 10,17187 
16 10,18963 137 38,52421 258 17,14752 379 42,29795 
17 21,13009 138 124,88041 259 29,42876 380 7,63402 
18 12,35155 139 34,47318 260 14,86444 381 71,70031 
19 21,91782 140 8,21264 261 2,78082 382 10,67342 
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20 65,02740 141 19,90333 262 221,68402 383 30,24092 
21 3,42561 142 5,03721 263 4,11856 384 6,40004 
22 15,73808 143 30,50881 264 5,05874 385 3,20876 
23 40,91677 144 12,29490 265 16,22671 386 89,99529 
24 6,99267 145 33,11545 266 10,54282 387 122,24946 
25 41,28697 146 96,05304 267 65,04698 388 113,65388 
26 54,17753 147 14,48747 268 16,57988 389 10,59524 
27 97,50546 148 20,68082 269 2,23683 390 52,60617 
28 16,81164 149 11,01347 270 16,54484 391 13,06866 
29 143,61737 150 9,05391 271 58,58010 392 28,59509 
30 75,92225 151 3,37252 272 49,92138 393 62,34708 
31 15,20332 152 25,84350 273 122,93300 394 8,09428 
32 76,11774 153 29,17052 274 24,23212 395 11,37709 
33 9,92493 154 53,86933 275 106,09644 396 20,70144 
34 106,34708 155 134,51898 276 13,52835 397 108,85442 
35 3,83487 156 14,53789 277 45,77934 398 14,82204 
36 10,39560 157 7,03726 278 45,70054 399 28,99186 
37 43,81017 158 8,46045 279 2,11986 400 4,31226 
38 3,96941 159 9,23082 280 7,99164 401 6,36319 
39 83,60241 160 9,72503 281 3,59527 402 54,76747 
40 30,60062 161 10,45830 282 24,80776 403 57,73391 
41 94,66279 162 22,46736 283 15,08960 404 82,33452 
42 53,93420 163 18,35989 284 29,21374 405 68,06004 
43 18,01766 164 86,42446 285 5,15773 406 7,17295 
44 112,97283 165 4,31226 286 18,45486 407 86,69710 
45 35,88820 166 128,25259 287 27,74802 408 8,88202 
46 8,71265 167 98,38277 288 11,08800 409 39,03866 
47 52,75586 168 33,78564 289 44,15597 410 163,96059 
48 14,73094 169 7,80417 290 4,95218 411 4,31226 
49 11,66662 170 6,29196 291 17,79671 412 81,32371 
50 39,05792 171 45,27074 292 201,71066 413 11,75365 
51 29,29507 172 4,15074 293 10,26693 414 24,61836 
52 17,99575 173 66,63643 294 24,44210 415 17,62221 
53 114,70201 174 28,53457 295 8,86108 416 65,37235 
54 113,44201 175 9,14436 296 17,43317 417 18,60605 
55 10,48782 176 53,59914 297 32,00851 418 62,88955 
56 118,93635 177 7,81301 298 12,69302 419 42,76451 
57 22,69266 178 9,11910 299 27,46444 420 10,95765 
58 24,51343 179 3,06679 300 29,70792 421 8,20730 
59 103,51015 180 13,54128 301 128,88817 422 57,17928 
60 13,98163 181 6,03329 302 33,30048 423 47,16215 
61 101,04620 182 68,01701 303 26,50215 424 73,56083 
62 2,88762 183 7,14574 304 24,50053 425 43,74678 
63 67,33904 184 36,53145 305 4,00082 426 2,44143 
64 100,63403 185 2,90317 306 20,08821 427 159,90682 
65 37,85565 186 128,75638 307 71,91701 428 98,46227 
66 52,97827 187 6,85716 308 24,45919 429 168,54313 
67 53,20588 188 14,78176 309 56,62680 430 11,94115 
68 65,31022 189 52,24151 310 30,38654 431 18,27836 
69 3,40418 190 68,65446 311 25,86446 432 36,11539 
70 25,71187 191 12,15833 312 49,52652 433 34,72989 
71 31,87002 192 76,84229 313 21,23454 434 7,37757 
72 5,51982 193 9,05921 314 108,21691 435 12,30468 
73 23,27511 194 27,55595 315 105,70154 436 4,23064 
74 31,84305 195 83,96828 316 42,50452 437 171,42629 
75 24,99844 196 169,76731 317 10,12152 438 76,76016 
76 129,43970 197 12,11749 318 60,81841 439 19,18980 
77 28,39920 198 82,09294 319 20,66254 440 48,69278 
78 2,98736 199 48,55691 320 28,87280 441 8,70119 
79 7,82670 200 96,32147 321 29,39899 442 31,33258 
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80 2,61642 201 18,64632 322 7,44124 443 41,65363 
81 4,31226 202 49,32794 323 14,42084 444 5,57929 
82 37,55290 203 77,77800 324 5,76522 445 22,27595 
83 24,09725 204 45,16335 325 52,13796 446 49,99776 
84 19,73911 205 120,56632 326 78,02010 447 9,00321 
85 78,32541 206 26,79099 327 47,09533 448 10,64115 
86 54,75671 207 15,04557 328 7,50447 449 113,14638 
87 3,73496 208 115,14973 329 118,83409 450 16,71370 
88 28,76761 209 106,16583 330 87,06761 451 13,24537 
89 4,92414 210 192,65811 331 39,89192 452 13,81771 
90 25,02389 211 86,98353 332 18,24988 453 46,50623 
91 4,33278 212 48,04873 333 104,81558 454 8,02765 
92 4,31226 213 14,57144 334 98,10905 455 4,31226 
93 4,31226 214 3,97145 335 61,89172 456 50,11713 
94 15,28319 215 13,49373 336 30,86506 457 37,94583 
95 104,65507 216 56,48009 337 4,31226 458 18,49146 
96 46,36439 217 29,67460 338 24,28469 459 78,67249 
97 51,90624 218 62,00835 339 21,88930 460 17,84523 
98 19,76543 219 12,56197 340 4,31226 461 37,32173 
99 4,84529 220 7,78672 341 7,05518 462 23,76862 
100 12,71584 221 3,94906 342 127,15826 463 7,98845 
101 133,19035 222 1,97623 343 16,01374 464 19,56062 
102 5,25978 223 73,36374 344 134,24576 465 219,50246 
103 9,57372 224 61,26153 345 91,75713 466 17,31333 
104 45,88855 225 75,44998 346 42,61469 467 70,39548 
105 3,63600 226 116,89343 347 56,43055 468 170,02336 
106 8,32219 227 111,53263 348 42,61472 469 11,63433 
107 71,98926 228 23,85730 349 120,49116 470 18,22342 
108 70,81406 229 109,66780 350 132,34607 471 19,21665 
109 23,27720 230 19,23236 351 13,89876 472 13,19833 
110 31,94125 231 12,90199 352 69,64705 473 17,01597 
111 42,89549 232 66,36788 353 48,68981 474 6,47587 
112 69,67695 233 78,35880 354 48,30606 475 73,71945 
113 41,12881 234 27,54701 355 54,10768 476 56,08785 
114 48,83533 235 18,55277 356 49,38277 477 20,19659 
115 5,11374 236 10,98343 357 26,23135 478 28,90468 
116 10,43552 237 34,50037 358 62,30883 479 39,23568 
117 4,32412 238 33,76150 359 78,56021 480 56,47780 
118 37,41985 239 6,25385 360 79,47224 481 17,84971 
119 89,94414 240 7,43107 361 87,67791 482 129,99485 
120 6,33949 241 103,20305 362 7,81884   
121 20,73750 242 85,87540 363 108,91946   

Fonte: dados da pesquisa. 

Observando-se a Tabela 3, é possível concluir que existem 88 observações atípicas, 

que correspondem aos seguintes casos da amostra: observações 1, 6, 27, 29, 32, 

34, 39, 41, 44, 53, 54, 56, 59, 61, 64, 76, 85, 95, 101, 119, 135, 138, 146, 155, 164, 

166, 167, 186, 192, 195, 196, 198, 200, 203, 205, 208, 209, 210, 211, 226, 227, 229, 

233, 241, 242, 245, 253, 257, 262, 273, 275, 292, 301, 314, 315, 326, 329, 330, 333, 

334, 342, 344, 345, 349, 350, 359, 360, 361, 363, 364, 386, 387, 388, 397, 404, 407, 

410, 412, 427, 428, 429, 437, 438, 449, 459, 465, 468, 482. 

Por conseguinte, com a retirada desses 88 outliers, a amostra passou a contar com 

394 elementos. 



50 
 

 

5.2 Avaliação de normalidade  

Ainda em relação ao tratamento dos dados, outro exame a ser realizado é sobre a 

condição de normalidade ou não da amostra. Para essa etapa, foi realizado Teste de 

Kolmogorov–Smirnov, já que a amostra possui mais de 50 elementos (Pestana e 

Gageiro, 2000). Assim, foi realizado o teste para todas as 42 variáveis paramétricas, 

as quais serão utilizadas nas análises estatísticas multivariadas.  

Os resultados alcançados estão presentes na Tabela 4, a seguir. 

Tabela 4 – Resultados do teste de Kolmogorov-Smirnov. 
Código Questão Estatística Sig. 

GRF1 A falha do serviço me gerou um grande problema. 0,123 0,000 
GRF2 A falha do serviço me causou um grande aborrecimento. 0,134 0,000 
GRF3 A falha do serviço que me atingiu é grave. 0,146 0,000 
GRF4 Foi muito desagradável a falha do serviço prestado. 0,133 0,000 
JUD1 A solução oferecida pelo Claretiano em relação à falha do serviço foi 

justa. 
0,251 0,000 

JUD2 A recuperação da falha do serviço executada pelo Claretiano foi 
correta. 

0,263 0,000 

JUD3 O Claretiano encontrou a solução certa para a falha do serviço que 
ocorreu. 

0,259 0,000 

JUD4 Considerando os problemas causados e o tempo perdido pela falha 
do serviço, a compensação oferecida pelo Claretiano foi aceitável. 

0,235 0,000 

JUD5 Em geral, o resultado que recebi do Claretiano em resposta à falha do 
serviço foi adequado. 

0,237 0,000 

JUP1 Acho que meu problema foi resolvido da maneira certa. 0,257 0,000 
JUP2 Apesar do incômodo causado pela falha do serviço, o atendimento do 

Claretiano foi capaz de responder de forma adequada. 
0,252 0,000 

JUP3 Com relação aos seus procedimentos, o Claretiano tratou o meu 
problema de forma justa comigo. 

0,246 0,000 

JUP4 O Claretiano foi flexível e capaz de se adaptar às minhas 
necessidades ao lidar com meu problema causado pela falha do 
serviço. 

0,245 0,000 

JUI1 Os funcionários do Claretiano me trataram com educação ao tentar 
resolver a falha do serviço. 

0,313 0,000 

JUI2 Os funcionários do Claretiano se preocuparam em resolver a falha do 
serviço. 

0,282 0,000 

JUI3 Os funcionários do Claretiano mostraram interesse sobre o meu 
problema. 

0,273 0,000 

JUI4 Os funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no processo 
de recuperação da falha do serviço. 

0,296 0,000 

JUINF1 Os funcionários do Claretiano que me atenderam deram boas 
explicações sobre os procedimentos para resolver a falha nos 
serviços. 

0,262 0,000 

JUINF2 As explicações dadas pelos funcionários do Claretiano que me 
atenderam por causa das minhas reclamações sobre a falha no 
serviço foram boas. 

0,257 0,000 

JUINF3 Os funcionários do Claretiano que me atenderam foram sinceros na 
explanação de como a minha reclamação sobre a falha no serviço do 
Claretiano seria atendida. 

0,275 0,000 

JUINF4 Os funcionários do Claretiano que me atenderam esclareceram de 
forma adequada sobre a resolução da falha do serviço. 

0,255 0,000 

ESF1 O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha do serviço 
cometida. 

0,257 0,000 

ESF2 O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema. 0,262 0,000 
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ESF3 O Claretiano foi atencioso para que a falha do serviço fosse resolvida. 0,270 0,000 
VER1 O Claretiano agiu para resolver a falha do serviço rapidamente. 0,249 0,000 
VER2 O Claretiano respondeu à minha reclamação imediatamente. 0,207 0,000 
VER3 O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do serviço. 0,226 0,000 
VER4 Não demorou muito tempo para o Claretiano responder à minha 

reclamação sobre a falha do serviço. 
0,222 0,000 

SAT1 No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do serviço foi 
resolvida. 

0,241 0,000 

SAT2 Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a falha do serviço foi 
boa. 

0,249 0,000 

SAT3 No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo Claretiano a 
respeito da falha do serviço. 

0,255 0,000 

SAT4 A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi compatível com a 
minha expectativa. 

0,244 0,000 

WOM1 Eu recomendo o Claretiano para outras pessoas. 0,291 0,000 
WOM2 Quando me perguntam, eu falo coisas positivas sobre o Claretiano 

para as outras pessoas. 
0,279 0,000 

WOM3 Apesar do problema que ocorreu, eu digo coisas boas sobre o 
Claretiano para as outras pessoas, seja pessoalmente ou pela 
internet. 

0,290 0,000 

TRO1 Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 
faculdade/universidade. 

0,266 0,000 

TRO2 Tenho a intenção de mudar para outra faculdade/universidade. 0,284 0,000 
TRO3 Se eu for fazer outro curso no futuro, escolherei outra instituição 

devido ao problema que ocorreu comigo. 
0,306 0,000 

PER1 Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do serviço que 
ocorreu. 

0,300 0,000 

PER2 Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do aborrecimento 
que eu tive. 

0,327 0,000 

PER3 Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho ressentimentos 
pelo Claretiano. 

0,341 0,000 

PER4 Não há motivos para eu ter raiva do Claretiano ao longo do tempo 
pela falha do serviço que ocorreu comigo. 

0,349 0,000 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados do Teste de Kolmogorov-Smirnov para todas as variáveis 

apresentaram um p-valor significativo igual a zero. Isso significa que a Hipótese Ho é 

rejeitada, a qual indica que a amostra possui uma distribuição.  

Por conseguinte, todas as técnicas estatísticas multivariadas a serem utilizadas 

nesta dissertação devem ser robustas para amostras nas quais ocorre a violação da 

normalidade. 

5.3 Características da amostra 

Após a verificação da normalidade ou não da amostra, buscou-se apresentar as 

características descritivas da amostra, cujos resultados são exibidos na Tabela 5, a 

seguir. 

Tabela 5 – Características da Amostra I. 
Variável 
demográfica 

Característica da amostra Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

Tipo de curso Graduação 344 87,3% 
Pós-graduação 50 12,7% 

Gênero Feminino 247 62,7% 
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Masculino 143 36,3% 
Prefiro não dizer 4 1,0% 

Idade Entre 18 anos e menos de 30 anos 121 30,7 
Entre 30 anos e menos de 40 anos 131 33,2 
Entre 40 anos e menos de 50 anos 85 21,6 
Entre 50 anos e menos de 60 anos 47 11,9 
Mais de 60 anos 10 2,5 

Estado civil Casado(a) / União estável 195 49,5% 
Divorciado(a), desquitado(a) ou 
separado(a) judicialmente 

23 5,8% 

Solteiro(a) 172 43,7% 
Viúvo(a) 4 1,0% 

Renda familiar Até R$ 1.100,00 104 26,4% 
De R$ 1.100,01 até R$ 2.200,00 112 28,4% 
De R$ 2.200,01 até R$ 5.500,00 103 26,1% 
De R$ 5.500,01 até R$ 7.700,00 29 7,4% 
De R$ 7.700,01 até R$ 11.000,00 27 6,9% 
De R$ 11.000,01 até R$16.500,00 9 2,3% 
Acima de R$ 16.500,01 10 2,5% 

Fonte: dados da pesquisa 

Analisando a variável tipo de curso do aluno, apesar de possuir maior quantidade de 

resposta de alunos da graduação, observa-se que existe uma equidade ao 

compararmos a população aplicada: dos 23.215 alunos, 20.353 são alunos de 

graduação, perfazendo 87,7% e na amostra representou 87,3% das respostas 

obtidas e 2.862 alunos da pós-graduação, representando 12,3%, sendo que a 

amostra obteve 12,7% de resposta. 

Outro aspecto importante é quanto à variável demográfica do gênero, apresentando 

uma grande maioria de participantes do gênero feminino. Esse número chama a 

atenção ao verificar, juntos, os dados históricos (2018-2021) do Claretiano, sendo 

que o gênero feminino representa 52%, e o masculino, 48%. 

Nos dados demográficos, foi possível identificar que 80% dos participantes possuem 

até 50 anos, existindo uma distribuição entre as faixas etárias, e que 52% da 

amostra possui renda até R$5.500,00 reais. 

Por fim, identificou-se a participação de alunos de todos os estados federativos do 

Brasil, além de alunos dos países de Portugal, Holanda e Japão, com destaque ao 

estado de São Paulo, que representou 36,8% das respostas, e para o estado de 

Minas Gerais, com 11,4%. Abaixo, segue a Tabela 6, com a relação completa das 

respostas por estado. 

Tabela 6 – Características da Amostra II. 
Região Estado Frequência 

Absoluta 
Frequência 

Relativa 

Região Centro-Oeste 
DF - Distrito Federal 15 3,8% 
GO - Goiás 7 1,8% 
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MS - Mato Grosso do Sul 3 0,8% 
MT - Mato Grosso 9 2,3% 

Total Região Centro-Oeste: 34 8,7% 

Região Nordeste 

AL - Alagoas 2 0,5% 
BA - Bahia 12 3,0% 
CE - Ceará 5 1,3% 
MA - Maranhão 2 0,5% 
PB - Paraíba 2 0,5% 
PE - Pernambuco 7 1,8% 
PI - Piauí 1 0,3% 
RN - Rio Grande do Norte 2 0,5% 
SE - Sergipe 2 0,5% 

Total Região Nordeste: 35 8,9% 

Região Norte 

AC – Acre 9 2,3% 
AM - Amazonas 5 1,3% 
AP - Amapá 3 0,8% 
PA - Pará 5 1,3% 
RO - Rondônia 19 4,8% 
RR - Roraima 17 4,3% 
TO - Tocantins 2 0,5% 

Total Região Norte 60 15,3% 

Região Sudeste 

ES - Espírito Santo 14 3,6% 
MG - Minas Gerais 45 11,4% 
RJ - Rio de janeiro 21 5,3% 
SP - São Paulo 145 36,8% 

Total Região Sudeste 225 57,1% 

Região Sul 

PR - Paraná 17 4,3% 
RS - Rio Grande do Sul 8 2,0% 
SC - Santa Catarina 10 2,5% 

Total Região Sul 35 8,8% 

Internacional 

Holanda 1 0,3% 
Portugal 3 0,8% 
Japão 1 0,3% 

Total Internacional 5 1,4% 
Fonte: dados da pesquisa. 
 

A partir dessas características da amostra, verifica-se que ela, apesar de não ser 

probabilística, possui uma grande variabilidade em termos de cobertura geográfica, 

na qual todas as cinco regiões do Brasil e todos os 26 estados e o Distrito Federal 

apresentaram respondentes. 

5.4 Estatística descritiva 

A análise de dados continua com a descrição da frequência dos indicadores de cada 

um dos construtos. 

Primeiro, serão analisados os construtos que possuem ação moderadora na 

satisfação após uma falha de serviço (gravidade da falha, velocidade de resposta e 

esforço em resolver a falha) e, em seguida, os construtos direcionadores da 

satisfação do cliente (justiça distributiva, justiça processual, justiça interpessoal e 

justiça informacional). Na sequência, será apresentada a análise dos construtos da 
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satisfação do cliente e os construtos consequentes (boca a boca positiva, intenção 

de troca e perdão do cliente). 

5.4.1 Construtos moderadores 

A primeira análise apresentada é do construto gravidade da falha, cuja frequência 

pode ser observada na tabela abaixo. 

Tabela 7 – Frequência do construto gravidade da falha. 

Indicadores Opções Frequência % 

A falha do serviço me gerou um grande problema. 
 
Média = 4,64 

0 73 18,5% 

1 0 0,0% 

2 39 9,9% 

3 32 8,1% 

4 35 8,9% 

5 61 15,5% 

6 28 7,1% 

7 41 10,4% 

8 35 8,9% 

9 24 6,1% 

10 26 6,6% 

TOTAL GERAL  394 100% 

A falha do serviço me causou um grande aborrecimento. 
 
Média = 5,50 

0 46 11,7% 

1 0 0,0% 

2 41 10,4% 

3 42 10,7% 

4 23 5,8% 

5 39 9,9% 

6 33 8,4% 

7 32 8,1% 

8 50 12,7% 

9 29 7,4% 

10 59 15,0% 

TOTAL GERAL  394 100% 

A falha do serviço que me atingiu é grave. 
 
Média = 4,27 

0 98 24,9% 

1 0 0,0% 

2 41 10,4% 

3 37 9,4% 

4 35 8,9% 

5 40 10,2% 

6 20 5,1% 

7 39 9,9% 

8 29 7,4% 

9 25 6,3% 

10 30 7,6% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Foi muito desagradável a falha do serviço prestado. 
 

0 56 14,2% 

1 0 0,0% 
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Média = 5,26 2 37 9,4% 

3 48 12,2% 

4 24 6,1% 

5 48 12,2% 

6 27 6,9% 

7 34 8,6% 

8 27 6,9% 

9 27 6,9% 

10 66 16,8% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

As perguntas relacionadas a este construto teriam o intuito de verificar o grau de 

gravidade da falha na percepção do aluno. Demostrou-se que as falhas cometidas 

pelo Claretiano, na média, não foram classificadas com um grau elevado de 

gravidade (a média das respostas ficou entre 4,27 e 5,50 pontos). 

Analisando as perguntas “A falha do serviço me gerou um grande problema” e “A 

falha do serviço que me atingiu é grave”, elas apresentaram, respectivamente, 32% 

e 31% das respostas agrupadas entre os pontos 7 e 10 da escala, classificando o 

grau da falha como alto. Porém, a média das respostas ficou abaixo de 5 pontos 

(média de 4,64 e 4,27 pontos, respetivamente). 

Avaliando as respostas das perguntas “A falha do serviço me causou um grande 

aborrecimento” e “Foi muito desagradável a falha do serviço prestado”, com o intuito 

de avaliar o quanto o grau da falha influenciou nas emoções do aluno, é possível 

verificar que aproximadamente 40% dos alunos se sentiram aborrecidos e 

incomodados devido à gravidade da falha. A média das respostas ficou, 

respectivamente, em 5,50 e 5,26 pontos. 

O construto esforço em resolver a falha é o próximo a ser analisado, sendo 

demostrada a frequência das respostas na Tabela 8. 

Tabela 8 – Frequência do construto esforço em resolver a falha. 

Indicadores Opções Frequência % 

O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha do serviço 
cometida. 
 
Média = 8,20 

0 16 4,1% 

1 0 0,0% 

2 4 1,0% 

3 9 2,3% 

4 11 2,8% 

5 23 5,8% 

6 15 3,8% 

7 25 6,3% 



56 
 

 

8 40 10,2% 

9 57 14,5% 

10 194 49,2% 

TOTAL GERAL  394 100% 

O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema. 
 
Média = 8,20 

0 15 3,8% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 9 2,3% 

4 10 2,5% 

5 26 6,6% 

6 16 4,1% 

7 26 6,6% 

8 35 8,9% 

9 54 13,7% 

10 198 50,3% 

TOTAL GERAL  394 100% 

O Claretiano foi atencioso para que a falha do serviço fosse 
resolvida. 
 
Média = 8,29 

0 15 3,8% 

1 0 0,0% 

2 2 0,5% 

3 8 2,0% 

4 11 2,8% 

5 28 7,1% 

6 13 3,3% 

7 18 4,6% 

8 39 9,9% 

9 60 15,2% 

10 200 50,8% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

A intenção do construto esforço em resolver a falha era de verificar a percepção dos 

alunos quanto ao esforço do Claretiano em resolver a falha cometida. Na Tabela 8, 

verifica-se que a média apresentada foi superior a 8 pontos. Podemos destacar, 

ainda, que todos os indicadores apresentaram valores muito próximos e que, 

aproximadamente, 50% dos alunos aplicaram a pontuação máxima de 10 pontos 

nas perguntas referentes ao construto esforço em resolver a falha, demostrando que 

os alunos reconhecem o esforço na recuperação de serviço do Claretiano. 

Por fim, a Tabela 9 apresenta os dados do construto velocidade de resposta. 

Tabela 9 – Frequência do construto velocidade de resposta. 

Indicadores Opções Frequência % 

O Claretiano agiu para resolver a falha do serviço rapidamente.  
 
Média = 8,03 

0 18 4,6% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 11 2,8% 
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4 9 2,3% 

5 21 5,3% 

6 25 6,3% 

7 29 7,4% 

8 38 9,6% 

9 59 15,0% 

10 179 45,4% 

TOTAL GERAL  394 100% 

O Claretiano respondeu à minha reclamação imediatamente. 
 
Média = 7,81 

0 17 4,3% 

1 0 0,0% 

2 6 1,5% 

3 13 3,3% 

4 8 2,0% 

5 27 6,9% 

6 28 7,1% 

7 29 7,4% 

8 55 14,0% 

9 61 15,5% 

10 150 38,1% 

TOTAL GERAL  394 100% 

O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do serviço. 
 
Média = 7,87 

0 21 5,3% 

1 0 0,0% 

2 6 1,5% 

3 9 2,3% 

4 12 3,0% 

5 22 5,6% 

6 26 6,6% 

7 30 7,6% 

8 45 11,4% 

9 54 13,7% 

10 169 42,9% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Não demorou muito tempo para o Claretiano responder à minha 
reclamação sobre a falha do serviço.  
 
Média = 7,82 

0 19 4,8% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 13 3,3% 

4 11 2,8% 

5 24 6,1% 

6 23 5,8% 

7 34 8,6% 

8 47 11,9% 

9 64 16,2% 

10 154 39,1% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

O construto velocidade de resposta teve como objetivo verificar a percepção quanto 

ao tempo de resposta do Claretiano mediante uma falha de serviço. Na frequência 
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das respostas, apresenta na Tabela 9, é possível identificar uma média superior a 7 

pontos e uma concentração de 75% das respostas entre 7 e 10 pontos. Os dados 

evidenciam o reconhecimento dos alunos quanto à preocupação do Claretiano em 

acolher e responder aos alunos mediante uma falha de serviço. 

5.4.2 Construtos direcionadores 

Apresenta-se, na Tabela 10, a frequência das respostas referentes às questões do 

construto da justiça distributiva, primeiro construto dos direcionadores analisado. 

Tabela 10 – Frequência do construto justiça distributiva. 

Indicadores Opções Frequência % 

A solução oferecida pelo Claretiano em relação à falha do serviço foi 
justa. 
  
Média = 8,03 

0 15 3,8% 

1 0 0,0% 

2 7 1,8% 

3 6 1,5% 

4 14 3,6% 

5 29 7,4% 

6 18 4,6% 

7 31 7,9% 

8 35 8,9% 

9 65 16,5% 

10 174 44,2% 

TOTAL GERAL  394 100% 

A recuperação da falha do serviço executada pelo Claretiano foi 
correta. 
 
Média = 8,07   

0 14 3,6% 

1 0 0,0% 

2 6 1,5% 

3 8 2,0% 

4 18 4,6% 

5 26 6,6% 

6 17 4,3% 

7 29 7,4% 

8 30 7,6% 

9 65 16,5% 

10 181 45,9% 

TOTAL GERAL  394 100% 

O Claretiano encontrou a solução certa para a falha do serviço que 
ocorreu. 
 
Média = 8,02 

0 16 4,1% 

1 0 0,0% 

2 8 2,0% 

3 14 3,6% 

4 9 2,3% 

5 32 8,1% 

6 15 3,8% 

7 23 5,8% 

8 31 7,9% 

9 52 13,2% 

10 194 49,2% 
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TOTAL GERAL  394 100% 

Considerando os problemas causados e o tempo perdido pela falha 
do serviço, a compensação oferecida pelo Claretiano foi aceitável. 
 
Média = 7,71 

0 14 3,6% 

1 0 0,0% 

2 13 3,3% 

3 13 3,3% 

4 17 4,3% 

5 34 8,6% 

6 19 4,8% 

7 28 7,1% 

8 37 9,4% 

9 61 15,5% 

10 158 40,1% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Em geral, o resultado que recebi do Claretiano em resposta à falha 
do serviço foi adequado. 
 
Média = 7,94 

0 13 3,3% 

1 0 0,0% 

2 7 1,8% 

3 14 3,6% 

4 12 3,0% 

5 22 5,6% 

6 27 6,9% 

7 31 7,9% 

8 40 10,2% 

9 63 16,0% 

10 165 41,9% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

O construto de justiça distributiva tem como objetivo avaliar a percepção de justiça 

na resolução adotada pelo Claretiano quanto à falha de serviço. A frequência deste 

construto teve média acima dos 7 pontos e um agrupamento superior de 70% entre 

os pontos 7 e 10, demonstrando que os alunos entenderam como justa a 

recuperação de serviço recebida. 

Tabela 11 – Frequência do construto justiça processual. 

Indicadores Opções Frequência % 

Acho que meu problema foi resolvido da maneira certa. 
 
Média = 7,97 

0 18 4,6% 

1 0 0,0% 

2 4 1,0% 

3 17 4,3% 

4 10 2,5% 

5 27 6,9% 

6 17 4,3% 

7 29 7,4% 

8 29 7,4% 

9 60 15,2% 

10 183 46,4% 
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TOTAL GERAL  394 100% 

Apesar do incômodo causado pela falha do serviço, o atendimento do 
Claretiano foi capaz de responder de forma adequada. 
 
Média = 8,20 

0 13 3,3% 

1 0 0,0% 

2 2 0,5% 

3 9 2,3% 

4 13 3,3% 

5 26 6,6% 

6 24 6,1% 

7 20 5,1% 

8 39 9,9% 

9 58 14,7% 

10 190 48,2% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Com relação aos seus procedimentos, o Claretiano tratou o meu 
problema de forma justa comigo. 
 
Média = 8,14 

0 11 2,8% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 11 2,8% 

4 9 2,3% 

5 28 7,1% 

6 23 5,8% 

7 28 7,1% 

8 38 9,6% 

9 58 14,7% 

10 183 46,4% 

TOTAL GERAL  394 100% 

O Claretiano foi flexível e capaz de se adaptar às minhas 
necessidades ao lidar com meu problema causado pela falha do 
serviço. 
 
Média = 7,99 

0 14 3,6% 

1 0 0,0% 

2 8 2,0% 

3 9 2,3% 

4 13 3,3% 

5 32 8,1% 

6 19 4,8% 

7 34 8,6% 

8 29 7,4% 

9 51 12,9% 

10 185 47,0% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

A Tabela 11 apresenta a frequência das respostas quanto ao construto da justiça 

processual, que teve como proposta avaliar a percepção de justiça quanto aos 

procedimentos e critérios adotados pelo Claretiano na resolução da falha de serviço.  

O construto justiça processual apresentou uma média de 8 pontos e um 

agrupamento superior a 75% entre os pontos 7 e 10, revelando que os alunos 

entenderam o procedimento e os critérios adotados na recuperação de serviço. 
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Abaixo é apresentada a Tabela 12, com a frequência das respostas do construto da 

justiça interpessoal. 

Tabela 12 – Frequência do construto justiça interpessoal. 

Indicadores Opções Frequência % 

Os funcionários do Claretiano me trataram com educação ao tentar 
resolver a falha do serviço.  
 
Média = 8,95 

0 7 1,8% 

1 0 0,0% 

2 0 0,0% 

3 3 0,8% 

4 3 0,8% 

5 14 3,6% 

6 17 4,3% 

7 11 2,8% 

8 34 8,6% 

9 67 17,0% 

10 238 60,4% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Os funcionários do Claretiano se preocuparam em resolver a falha do 
serviço. 
  
Média = 8,51 

0 12 3,0% 

1 0 0,0% 

2 2 0,5% 

3 5 1,3% 

4 11 2,8% 

5 22 5,6% 

6 12 3,0% 

7 14 3,6% 

8 48 12,2% 

9 53 13,5% 

10 215 54,6% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Os funcionários do Claretiano mostraram interesse sobre o meu 
problema. 
 
Média = 8,53 

0 10 2,5% 

1 0 0,0% 

2 3 0,8% 

3 7 1,8% 

4 9 2,3% 

5 21 5,3% 

6 11 2,8% 

7 21 5,3% 

8 39 9,9% 

9 61 15,5% 

10 212 53,8% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Os funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no processo 
de recuperação da falha do serviço. 
 
Média = 8,91 

0 5 1,3% 

1 0 0,0% 

2 2 0,5% 

3 2 0,5% 

4 2 0,5% 

5 22 5,6% 

6 10 2,5% 
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7 14 3,6% 

8 35 8,9% 

9 74 18,8% 

10 228 57,9% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

A proposta do construto da justiça interpessoal foi de avaliar a percepção do aluno 

sobre a cortesia, sensibilidade, esforço, tratamento e empatia no atendimento e na 

recuperação de serviço. Neste item, foi possível identificar, na Tabela 12, uma média 

superior a 8 pontos e um agrupamento superior a 83% entre os pontos 7 e 10. Os 

dados de apontam para uma percepção de tratamento humano e justo do Claretiano 

na recuperação de serviço. 

Por fim, a Tabela 13 apresenta os dados do construto da justiça informacional. 

Tabela 13 – Frequência do construto justiça informacional. 

Indicadores Opções Frequência % 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam deram boas 
explicações sobre os procedimentos para resolver a falha nos 
serviços. 
 
Média = 8,39 

0 10 2,5% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 8 2,0% 

4 9 2,3% 

5 18 4,6% 

6 18 4,6% 

7 28 7,1% 

8 38 9,6% 

9 62 15,7% 

10 198 50,3% 

TOTAL GERAL  394 100% 

As explicações dadas pelos funcionários do Claretiano que me 
atenderam por causa das minhas reclamações sobre a falha no 
serviço foram boas. 
 
Média = 8,24 

0 13 3,3% 

1 0 0,0% 

2 7 1,8% 

3 9 2,3% 

4 9 2,3% 

5 18 4,6% 

6 20 5,1% 

7 26 6,6% 

8 40 10,2% 

9 63 16,0% 

10 189 48,0% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam foram sinceros na 
explanação de como a minha reclamação sobre a falha no serviço do 
Claretiano seria atendida. 
  
Média = 8,36 

0 13 3,3% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 8 2,0% 
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4 10 2,5% 

5 15 3,8% 

6 18 4,6% 

7 28 7,1% 

8 31 7,9% 

9 67 17,0% 

10 199 50,5% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam esclareceram de 
forma adequada sobre a resolução da falha do serviço. 
  
Média = 8,30 

0 11 2,8% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 8 2,0% 

4 11 2,8% 

5 17 4,3% 

6 23 5,8% 

7 28 7,1% 

8 38 9,6% 

9 60 15,2% 

10 193 49,0% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

O objetivo do construto da justiça informacional foi de analisar a percepção de 

justiça dos alunos quanto à qualidade e precisão de informação fornecida pelo 

Claretiano no processo de recuperação de serviço. É possível verificar, na Tabela 

13, que a frequência das respostas apresenta média superior a 8 pontos e um 

agrupamento superior a 80% entre os pontos 7 e 10. Os dados mostram que os 

alunos entendem como corretas as informações recebidas quanto à recuperação de 

serviço do Claretiano. 

De forma geral, as respostas apresentaram uma boa percepção do aluno quanto à 

justiça percebida da recuperação de serviço prestado pelo Claretiano. 

5.4.3 Satisfação do cliente 

Este construto tem como finalidade averiguar a satisfação do cliente, neste caso, do 

aluno, após a recuperação de serviço. A Tabela 14 apresenta a frequência das 

respostas apresentadas no questionário. 

Tabela 14 – Frequência do construto satisfação do cliente. 

Indicadores Opções Frequência % 

No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do serviço foi 
resolvida. 
 
Média = 8,09 

0 12 3,0% 

1 0 0,0% 

2 8 2,0% 

3 9 2,3% 
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4 10 2,5% 

5 29 7,4% 

6 22 5,6% 

7 23 5,8% 

8 44 11,2% 

9 56 14,2% 

10 181 45,9% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a falha do serviço foi 
boa. 
 
Média = 8,00 

0 12 3,0% 

1 0 0,0% 

2 12 3,0% 

3 11 2,8% 

4 15 3,8% 

5 19 4,8% 

6 26 6,6% 

7 21 5,3% 

8 41 10,4% 

9 60 15,2% 

10 177 44,9% 

TOTAL GERAL  394 100% 

No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo Claretiano a 
respeito da falha do serviço. 
 
Média = 8,12 

0 12 3,0% 

1 0 0,0% 

2 9 2,3% 

3 9 2,3% 

4 10 2,5% 

5 25 6,3% 

6 24 6,1% 

7 21 5,3% 

8 39 9,9% 

9 65 16,5% 

10 180 45,7% 

TOTAL GERAL  394 100% 

A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi compatível com a 
minha expectativa. 
 
Média = 7,85 

0 19 4,8% 

1 0 0,0% 

2 10 2,5% 

3 11 2,8% 

4 13 3,3% 

5 27 6,9% 

6 15 3,8% 

7 28 7,1% 

8 40 10,2% 

9 63 16,0% 

10 168 42,6% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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É possível verificar, na Tabela 14, que a média das respostas foi superior a 7 pontos 

e um agrupamento superior a 75% entre os pontos 7 e 10, demostrando que os 

alunos ficaram satisfeitos com a recuperação de serviço recebida do Claretiano.  

A questão “No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo Claretiano a 

respeito da falha do serviço” foi a que recebeu a maior média, 8,12 pontos, enquanto 

a questão “A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi compatível com a 

minha expectativa” recebeu a menor média, de 7,85 pontos. Outro ponto que chama 

a atenção é o percentual superior a 42% de alunos que classificaram a recuperação 

recebida com a pontuação máxima. 

5.4.4 Construtos consequentes 

O primeiro construto consequente analisado é o de boca a boca positivo, cuja 

frequência das respostas é apresentada na Tabela 15. 

Tabela 15 – Frequência do construto boca a boca positivo. 

Indicadores Opções Frequência % 

Eu recomendo o Claretiano para outras pessoas. 
 
Média = 8,66 

0 9 2,3% 

1 0 0,0% 

2 2 0,5% 

3 4 1,0% 

4 3 0,8% 

5 19 4,8% 

6 17 4,3% 

7 28 7,1% 

8 37 9,4% 

9 55 14,0% 

10 220 55,8% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Quando me perguntam, eu falo coisas positivas sobre o Claretiano 
para as outras pessoas. 
 
Média = 8,70 

0 6 1,5% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 5 1,3% 

4 2 0,5% 

5 18 4,6% 

6 12 3,0% 

7 28 7,1% 

8 42 10,7% 

9 61 15,5% 

10 215 54,6% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Apesar do problema que ocorreu, eu digo coisas boas sobre o 
Claretiano para as outras pessoas, seja pessoalmente ou pela 
internet.  

0 8 2,0% 

1 0 0,0% 

2 2 0,5% 
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Média = 8,77 

3 5 1,3% 

4 4 1,0% 

5 16 4,1% 

6 8 2,0% 

7 25 6,3% 

8 41 10,4% 

9 62 15,7% 

10 223 56,6% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

O construto boca a boca positivo teve como intuito verificar se, após a recuperação 

de serviço, os alunos falariam bem do Claretiano. Entre os construtos, o de boca a 

boca foi o que apresentou maior média, sendo superior a 8 pontos, e o maior 

agrupamento, em que a faixa de resposta entre 7 e 10 pontos representou mais de 

86%. Os dados demostram que, apesar da falha cometida pelo Claretiano e com a 

recuperação de serviço recebida, os alunos realizam um boca a boca positivo. 

Abaixo é apresentado o construto da intenção de troca, na Tabela 16. 

Tabela 16 – Frequência do construto intenção de troca. 

Indicadores Opções Frequência % 

Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de faculdade / 
universidade. 
 
Média = 2,85 

0 193 49,0% 

1 0 0,0% 

2 30 7,6% 

3 29 7,4% 

4 18 4,6% 

5 43 10,9% 

6 8 2,0% 

7 12 3,0% 

8 20 5,1% 

9 15 3,8% 

10 26 6,6% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Tenho a intenção de mudar para outra faculdade / universidade. 
 
Média = 2,53 

0 207 52,5% 

1 0 0,0% 

2 29 7,4% 

3 32 8,1% 

4 24 6,1% 

5 31 7,9% 

6 12 3,0% 

7 10 2,5% 

8 14 3,6% 

9 13 3,3% 

10 22 5,6% 

TOTAL GERAL  394 100% 
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Se eu for fazer outro curso no futuro, escolherei outra instituição 
devido ao problema que ocorreu comigo. 
 
Média = 2,51 

0 218 55,3% 

1 0 0,0% 

2 32 8,1% 

3 27 6,9% 

4 12 3,0% 

5 25 6,3% 

6 8 2,0% 

7 16 4,1% 

8 16 4,1% 

9 19 4,8% 

10 21 5,3% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

A proposta deste construto era de verificar se os alunos teriam interesse de trocar ou 

de voltar a fazer um curso no Claretiano, mediante a falha ocorrida. Conforme é 

possível verificar na Tabela 16, o construto ficou com média abaixo de 3 pontos e 

aproximadamente 65% das respostas concentradas entre 0 e 3 pontos. Apesar de o 

número indicar tendência da não trocar de IES, o percentual de 15% entre 8 e 10 

pontos chama a atenção negativamente pelo fato da não fidelização do cliente. 

Por fim, a Tabela 17 apresenta a frequência do construto perdão do cliente. 

Tabela 17 – Frequência do construto perdão do cliente. 

Indicadores Opções Frequência % 

Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do serviço que 
ocorreu. 
 
Média = 8,65 

0 11 2,8% 

1 0 0,0% 

2 3 0,8% 

3 7 1,8% 

4 5 1,3% 

5 20 5,1% 

6 13 3,3% 

7 14 3,6% 

8 34 8,6% 

9 57 14,5% 

10 230 58,4% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do aborrecimento 
que eu tive. 
  
Média = 8,70 

0 14 3,6% 

1 0 0,0% 

2 5 1,3% 

3 6 1,5% 

4 3 0,8% 

5 18 4,6% 

6 12 3,0% 

7 9 2,3% 

8 26 6,6% 
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9 56 14,2% 

10 245 62,2% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho ressentimentos 
pelo Claretiano. 
 
Média = 8,79 

0 11 2,8% 

1 0 0,0% 

2 7 1,8% 

3 4 1,0% 

4 1 0,3% 

5 19 4,8% 

6 11 2,8% 

7 12 3,0% 

8 24 6,1% 

9 52 13,2% 

10 253 64,2% 

TOTAL GERAL  394 100% 

Não há motivos para eu ter raiva do Claretiano ao longo do tempo 
pela falha do serviço que ocorreu comigo. 
 
Média = 8,81 

0 12 3,0% 

1 0 0,0% 

2 3 0,8% 

3 8 2,0% 

4 3 0,8% 

5 17 4,3% 

6 9 2,3% 

7 14 3,6% 

8 16 4,1% 

9 55 14,0% 

10 257 65,2% 

TOTAL GERAL  394 100% 
Nota: as âncoras utilizadas foram “0” para “Discordo Totalmente” e “10” para “Concordo Totalmente”. 
Fonte: dados da pesquisa. 

O objetivo do construto era de verificar, após a recuperação de serviço, se os alunos 

perdoaram o Claretiano pela falha ocorrida. Os dados apontam média superior a 8 

pontos e um agrupamento superior de 85% entre 7 e 10 pontos, indicando que os 

alunos perdoaram o Claretiano. 

5.5 Análise de unidimensionalidade 

Após apresentar os dados descritivos dos construtos que compõem o modelo, a 

próxima fase é examinar cada um dos construtos para verificar se realmente possui 

somente um fator ou dimensão, ou seja, testar a unidimensionalidade desses 

construtos. 

O procedimento da verificação da unidimensionalidade foi feito através da análise 

multivariada, sendo aplicada em cada um dos construtos proposto no questionário. 

Para tanto, foi utilizada a técnica Análise Fatorial Exploratória (AFE), que tem como 

objetivo identificar as relações subjacentes entre as variáveis medidas, como 
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potencialidade da identificação dos itens mais representativos do instrumento (da 

Silva et al. 2020).  

É necessária a existência de três pressupostos que necessitam ser acatados, da 

análise AFE, para se verificar a unidimensionalidade. 

O primeiro pressuposto é a carga fatorial, que é a correlação de cada variável com o 

fator, ou seja, diz o quanto uma variável contribui para o fator, indicando que 

algumas contribuem mais, e outras, menos (Matos e Rodrigues, 2019, pág. 22). Hair 

et al. (2009 pág. 119) afirmam que cargas fatoriais com valores a partir de 0,30 já 

podem ser consideradas com nível mínimo, mas valores maiores que 0,50 são tidos 

como significativos, principalmente para amostras maiores que 100 observações, 

caso deste estudo. 

O segundo pressuposto é o índice de KMO, que é conhecido como índice de 

adequação da amostra, o qual verifica a proporção de variância dos itens que pode 

estar sendo explicada por uma variável latente (Damásio, 2012). Hutcheson e 

Sofroniou (1999 pág. 225) sugerem a tabela abaixo como critério para a 

interpretação do KMO: 

Tabela 18 – Critério de interpretação dos valores do KMO. 
Valores Critério 

> 0,9 Excelente 
[0,8 - 0,9] Ótimo 
[0,7 - 0,8] Bom 
[0,6 - 0,7] Baixo 
[0,5 - 0,6] Ruim 
< 0,5 Inaceitável 
Fonte: adaptado de Hutcheson e Sofroniou (1999). 

O terceiro pressuposto é o teste de esfericidade de Bartlett, que, por sua vez, testa a 

significância geral de todas as correlações em uma matriz de correlação (Hair et al., 

2009, pág. 102), demostrando que a análise fatorial é apropriada ou não. Valores do 

teste de esfericidade de Bartlett com níveis de significância sig. < 0,05 indicam 

correlações suficientes entre as variáveis para se continuar a análise (Hair et al., 

2009, pág. 110). 

Outro parâmetro utilizado foi a comunalidade, que pode ser definida como a “quantia 

total de variância que uma variável original compartilha com todas as outras 

variáveis incluídas na análise” (Hair et al., 2009, pág. 101). Matos e Rodrigues (2019 

pág. 26) explicam que “uma variável que não apresente variância específica ou de 

erro, teria uma comunalidade de 1, enquanto uma variável que não compartilhe 



70 
 

 

variância com nenhuma outra variável teria uma comunalidade de valor 0”. Hair et al. 

(2009, pág. 121) indicam que um valor mínimo de 0,5 para a comunalidade é 

considerado satisfatório e deve ser mantido na análise. 

Na análise, foi verificada, ainda, a variância extraída, que é o percentual médio de 

variação explicada entre os itens, sendo que Hair et al. (2009, pág. 114) indicam o 

valor de 60% como satisfatório. 

Abaixo, serão demostrados os resultados das análises de cada um dos construtos.  

O primeiro construto verificado foi a gravidade da falha, para o qual foi realizada uma 

AFE. A Tabela 19, a seguir, contém os dados relativos aos valores dos indicadores 

para esse construto. 

Tabela 19 – Resultados da AFE para o construto gravidade da falha. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 
A falha do serviço me gerou um grande problema. 0,909 0,826 
A falha do serviço me causou um grande aborrecimento. 0,920 0,846 
A falha do serviço que me atingiu é grave. 0,876 0,768 
Foi muito desagradável a falha do serviço prestado. 0,915 0,837 

Variância Extraída 81,920% 
KMO 0,830 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 1.268,176 
df 6 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados para o construto gravidade da falha são considerados muito bons. Foi 

possível concluir que esse construto é unidimensional e que todos os pressupostos 

para o uso dos resultados da AFE foram atendidos. Mais especificamente, todas as 

correlações são estatisticamente significativas, como o valor para o KMO, de 0,830, 

e o sig. do Teste de Esfericidade de Bartlett, de 0,000. 

Todos os valores para a carga fatorial e comunalidade apresentaram-se acima de 

0,600. Por fim, a variância extraída do fator de 81,920% se mantém bem acima do 

valor mínimo exigido, de 60%. 

A seguir, são analisados os valores do construto esforço em resolver a falha, Tabela 

20. 

Tabela 20 – Resultados da AFE para o construto esforço em resolver a falha. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha do 
serviço cometida. 

0,988 0,977 

O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema. 0,991 0,981 
O Claretiano foi atencioso para que a falha do serviço fosse 
resolvida. 

0,988 0,976 

Variância Extraída 97,815% 
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KMO 0,792 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 2.260,549 
df 3 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

A partir dos dados contidos na Tabela 20, verifica-se que o construto esforço em 

resolver a falha gerou somente um fator, atendendo aos pressupostos da AFE com 

um KMO de 0,792 e um Bertlett sig. = 0,000. Além disso, os valores para a carga 

fatorial e para a comunalidade estão acima dos parâmetros indicados. O valor da 

variância extraída é de 97,815%, acima do mínimo indicado, de 60%.  

O próximo construto estudado é o da velocidade de resposta, cujos resultados estão 

presentes na Tabela 21, a seguir. 

Tabela 21 – Resultados da AFE para o construto velocidade de resposta. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

O Claretiano agiu para resolver a falha do serviço rapidamente. 0,954 0,911 
O Claretiano respondeu à minha reclamação imediatamente. 0,956 0,915 
O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do serviço. 0,979 0,959 
Não demorou muito tempo para o Claretiano responder à 
minha reclamação sobre a falha do serviço. 

0,945 0,894 

Variância Extraída 91,953% 
KMO 0,861 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 2.216,185 
Df 6 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

O construto velocidade de resposta foi formado por quatro indicadores e, ao final da 

AFE, foi gerado somente um fator. Todos os pressupostos para a realização da AFE 

foram atendidos, com o valor do Teste de Esfericidade de Bartlett com p-sig. = 0,000 

e valor para o KMO de 0,861. 

Ressalta-se que os valores relativos à carga fatorial e à comunalidade são 

adequados por apresentarem-se acima de 0,500 e que o valor da variância extraída 

de 91,953% pode ser considerado adequado, pois está acima do valor de 60%. 

Em relação ao construto justiça distributiva, a Tabela 22 demostra os resultados 

obtidos. 

Tabela 22 – Resultados da AFE para o construto justiça distributiva. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

A solução oferecida pelo Claretiano em relação à falha do 
serviço foi justa. 

0,932 0,868 

A recuperação da falha do serviço executada pelo Claretiano foi 
correta. 

0,966 0,933 

O Claretiano encontrou a solução certa para a falha do serviço 
que ocorreu. 

0,971 0,942 

Considerando os problemas causados e o tempo perdido pela 0,943 0,888 
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falha do serviço, a compensação oferecida pelo Claretiano foi 
aceitável. 
Em geral, o resultado que recebi do Claretiano em resposta à 
falha do serviço foi adequado. 

0,964 0,929 

Variância Extraída 91,225% 
KMO 0,890 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 3.089,336 
Df 10 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados alcançados foram significativos, sendo gerada somente uma 

dimensão, e todos os valores para a carga fatorial e para a comunalidade são 

adequados. 

Em relação aos pressupostos, verifica-se que todas as 10 correlações entre todos os 

indicadores são significativas. Além disso, os valores para o Teste de Esfericidade 

de Bartlett e para o KMO são compatíveis com o exigido com a literatura. 

O valor da variância extraída é de 91,225% e está acima do mínimo indicado. 

O construto justiça processual também foi analisado, e os resultados estão na 

Tabela 23, a seguir. 

Tabela 23 – Resultados da AFE para o construto justiça processual. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

Acho que meu problema foi resolvido da maneira certa. 0,970 0,940 
Apesar do incômodo causado pela falha do serviço, o 
atendimento do Claretiano foi capaz de responder de forma 
adequada. 

0,970 0,942 

Com relação aos seus procedimentos, o Claretiano tratou o meu 
problema de forma justa comigo. 

0,979 0,959 

O Claretiano foi flexível e capaz de se adaptar às minhas 
necessidades ao lidar com meu problema causado pela falha do 
serviço. 

0,957 0,916 

Variância Extraída 93,913% 
KMO 0,870 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 2.503,000 
df 6 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

O construto justiça processual é formado por somente um fator. Os resultados para 

a carga fatorial e para a comunalidade são adequados para todos os indicadores. 

Todas as seis correlações entre os quatro indicadores são estatisticamente 

significativas, e os valores do Teste de Esfericidade de Bartlett e do KMO são 

adequados. Por conseguinte, conclui-se que todos os pressupostos para a 

realização dessa AFE foram atendidos. 

Por fim, o valor da variância extraída é adequado, pois é de 93,913%. 
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O próximo construto a ser analisado é justiça interpessoal, cujos resultados estão 

presentes na Tabela 24, a seguir. 

Tabela 24 – Resultados da AFE para o construto justiça interpessoal. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

Os funcionários do Claretiano me trataram com educação ao 
tentar resolver a falha do serviço. 

0,944 0,892 

Os funcionários do Claretiano se preocuparam em resolver a 
falha do serviço. 

0,956 0,914 

Os funcionários do Claretiano mostraram interesse sobre o meu 
problema. 

0,967 0,935 

Os funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no 
processo de recuperação da falha do serviço. 

0,945 0,893 

Variância Extraída 90,858% 
KMO 0,793 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 2.313,041 
df 6 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados indicam que existe somente uma dimensão para o construto justiça 

interpessoal. É possível constatar que os quatro indicadores apresentam valores 

muito bons tanto para a carga fatorial, quanto para a comunalidade. Verifica-se que 

o valor de 90,858% para a variância extraída está bem acima dos critérios limites 

mínimos. 

Em relação aos pressupostos para a execução da AFE, verificou-se que a 

correlação existente entre os indicadores é estatisticamente significativa. Além disso, 

o valor do p-sig = 0,000 para o Teste de Esfericidade de Bartlett está dentro dos 

parâmetros considerados como adequados. O valor de 0,793 para o KMO é 

considerado bom. 

O próximo construto é justiça informacional. A Tabela 25, a seguir, contém os dados 

relativos aos valores dos componentes para esse construto. 

Tabela 25 – Resultados da AFE para o construto justiça informacional. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam deram boas 
explicações sobre os procedimentos para resolver a falha nos 
serviços. 

0,978 0,956 

As explicações dadas pelos funcionários do Claretiano que me 
atenderam por causa das minhas reclamações sobre a falha no 
serviço foram boas. 

0,974 0,949 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam foram sinceros 
na explanação de como a minha reclamação sobre a falha no 
serviço do Claretiano seria atendida. 

0,973 0,946 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam esclareceram 
de forma adequada sobre a resolução da falha do serviço. 

0,978 0,957 

Variância Extraída 95,189% 
KMO 0,866 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 2.755,269 
df 6 
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Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados para o construto justiça informacional são muito bons. É possível 

concluir que esse construto é unidimensional e que todos os pressupostos para o 

uso dos resultados da AFE foram atendidos. 

Mais especificamente, todas as seis correlações entre os quatro construtos são 

estatisticamente significativas, o valor para o KMO é de 0,866 e o sig do Teste de 

Esfericidade de Bartlett é de 0,000.  

Todos os valores para a carga fatorial e para a comunalidade dos quatro fatores 

estão acima de 0,900.  

Por fim, a variância extraída do fator é de 95,189%, bem acima do valor mínimo 

exigido, de 60%. 

A seguir, são analisados os resultados logrados pelo construto satisfação do cliente, 

apresentados na Tabela 26. 

Tabela 26 – Resultados da AFE para o construto satisfação do cliente. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do serviço foi 
resolvida. 

0,979 0,959 

Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a falha do serviço 
foi boa. 

0,984 0,969 

No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo Claretiano 
a respeito da falha do serviço. 

0,982 0,964 

A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi compatível 
com a minha expectativa. 

0,973 0,946 

Variância Extraída 95,963% 
KMO 0,885 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 2.943,810 
df 6 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados alcançados do construto satisfação do cliente pode bser considerados 

adequados. Foi gerado somente um fator, e todos os valores para a carga fatorial e 

para a comunalidade são adequados. 

Em relação aos pressupostos, verifica-se que a correlação entre os quatro 

indicadores foi significativa. Além disso, o valor do KMO e o valor para o Teste de 

Esfericidade de Bartlett foram compatíveis com o exigido com a literatura. O valor da 

variância extraída é de 95,963% e está acima do mínimo indicado. 

O outro construto analisado é sobre boca a boca positivo. A Tabela 27, a seguir, 

exibe os resultados alcançados. 
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Tabela 27 – Resultados da AFE para o construto boca a boca positivo. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

Eu recomendo o Claretiano para outras pessoas. 0,979 0,958 
Quando me perguntam, eu falo coisas positivas sobre o 
Claretiano para as outras pessoas. 

0,987 0,974 

Apesar do problema que ocorreu, eu digo coisas boas sobre o 
Claretiano para as outras pessoas, seja pessoalmente ou pela 
internet. 

0,983 0,967 

Variância Extraída 96,620% 
KMO 0,782 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 1.943,675 
df 3 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados indicam que existe somente uma dimensão para o construto boca a 

boca positivo. Todos os indicadores apresentam valores muito bons tanto para a 

carga fatorial, quanto para a comunalidade.  

É necessário destacar que o valor de 96,620% para a variância extraída está bem 

acima dos limites mínimos destacados por Hair et al. (2009). 

Em relação aos pressupostos para a execução da AFE, verificou-se que as três 

correlações existentes entre os 3 indicadores são estatisticamente significativas. 

Além disso, o valor do KMO de 0,782 e o sig = 0,000 para o Teste de Esfericidade 

de Bartlett também estão dentro dos parâmetros considerados como adequados.  

A Tabela 28 apresenta os resultados obtidos para o construto intenção de troca. 

Tabela 28 – Resultados da AFE para o construto intenção de troca. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 
faculdade/universidade. 

0,945 0,894 

Tenho a intenção de mudar para outra faculdade/universidade. 0,958 0,918 
Se eu for fazer outro curso no futuro, escolherei outra instituição 
devido ao problema que ocorreu comigo. 

0,895 0,800 

Variância Extraída 87,060% 
KMO 0,722 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 1.017,398 
df 3 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

A partir dos dados contidos na Tabela 28, conclui-se que o construto intenção de 

troca gerou somente um fator.  

Em relação aos pressupostos da AFE, todos eles foram atendidos, pois os valores 

do KMO e do Teste de Esfericidade de Bartlett são considerados bons. Há de se 

considerar, ainda, que todas as 3 correlações entre os indicadores que formam esse 

construto foram estatisticamente significativas. 
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A variância extraída do fator é de 87,060%, bem acima do valor mínimo exigido, de 

60%. 

Por fim, o último construto a ser analisado é perdão do cliente, e os resultados 

alcançados são apresentados na Tabela 29, a seguir. 

Tabela 29 – Resultados da AFE para o construto perdão do cliente. 
Indicadores Carga Fatorial Comunalidade 

Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do serviço que 
ocorreu. 

0,899 0,808 

Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do 
aborrecimento que eu tive. 

0,890 0,792 

Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho 
ressentimentos pelo Claretiano. 

0,954 0,909 

Não há motivos para eu ter raiva do Claretiano ao longo do 
tempo pela falha do serviço que ocorreu comigo. 

0,945 0,894 

Variância Extraída 85,088% 
KMO 0,842 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
X2 1.544,811 
df 6 

Sig. 0,000 
Fonte: dados da pesquisa. 

O construto perdão do cliente possui somente uma dimensão. Os valores da carga 

fatorial e da comunalidade são adequados para os quatro indicadores que formam 

esse construto. Além disso, o valor da variância extraída de 85,088% também é 

satisfatório. 

Todos os pressupostos para a utilização dos resultados da AFE são atendidos. O 

valor do KMO é de 0,842, e o Teste de Esfericidade de Bartlett possui um sig = 

0,000. Além disso, todas as 6 correlações que existem entre os 4 indicadores do 

construto campus são estatisticamente significativas. 

Em relação ao valor da variância extraída para esse construto, verifica-se que ele 

atende ao valor padrão de pelo menos 60%. 

5.6 Teste de confiabilidade 

Além da unidimensionalidade, os construtos devem apresentar escalas confiáveis 

para a sua mensuração.  

A confiabilidade nada mais é do que a capacidade da escala em apresentar valores 

distintos para pessoas que realmente possuem percepções diferentes em relação ao 

conceito que o construto representa e que está sendo medido. Para Hair et al. 

(2009, p. 126): “Qualquer escala múltipla deve ter sua confiabilidade analisada para 

garantir sua adequação antes de se proceder a uma avaliação de sua validade”. 
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A confiabilidade é averiguada por meio do cálculo do valor do Alpha de Cronbach 

(AC), que apresenta valores entre zero e um. Quanto maior o valor do AC, maior é a 

confiabilidade da escala usada para medir o construto.  

O parâmetro para o valor do AC é que ele seja de, pelo menos, 0,700. Para escalas 

que estão em desenvolvimento e que não foram testadas anteriormente, o valor 

acima de 0,600 também é aceitável. Caso o valor do AC seja muito próximo de 1, 

pode ser que exista uma redundância dos indicadores ou mesmo um excesso deles 

(Pestana e Gageiro, 2000; Hair et al., 2009; Morgan e Griego, 1998).  

A Tabela 30, a seguir, apresenta os resultados obtidos. Ressalta-se que, além do 

valor do AC, também são apresentados os valores quando algum dos indicadores é 

retirado do construto. 

Tabela 30 – Valores do Alpha de Cronbach dos construtos da pesquisa. 
Construto Indicador AC AC se 

indicador 
for retirado 

Gravidade da 
falha 

A falha do serviço me gerou um grande problema. 0,926 0,902 
A falha do serviço me causou um grande aborrecimento. 0,895 
A falha do serviço que me atingiu é grave. 0,919 
Foi muito desagradável a falha do serviço prestado. 0,898 

Esforço em 
resolver a 
falha 

O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha do 
serviço cometida. 

0,999 0,984 

O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema. 0,981 
O Claretiano foi atencioso para que a falha do serviço fosse 
resolvida. 

0,985 

Velocidade de 
resposta 

O Claretiano agiu para resolver a falha do serviço 
rapidamente. 

0,971 0,964 

O Claretiano respondeu à minha reclamação imediatamente. 0,963 
O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do 
serviço. 

0,951 

Não demorou muito tempo para o Claretiano responder à 
minha reclamação sobre a falha do serviço. 

0,968 

Justiça 
distributiva 

A solução oferecida pelo Claretiano em relação à falha do 
serviço foi justa. 

0,976 0,975 

A recuperação da falha do serviço executada pelo Claretiano 
foi correta. 

0,967 

O Claretiano encontrou a solução certa para a falha do 
serviço que ocorreu. 

0,966 

Considerando os problemas causados e o tempo perdido 
pela falha do serviço, a compensação oferecida pelo 
Claretiano foi aceitável. 

0,973 

Em geral, o resultado que recebi do Claretiano em resposta 
à falha do serviço foi adequado. 

0,968 

Justiça 
processual 

Acho que meu problema foi resolvido da maneira certa. 0,978 0,970 
Apesar do incômodo causado pela falha do serviço, o 
atendimento do Claretiano foi capaz de responder de forma 
adequada. 

0,970 

Com relação aos seus procedimentos, o Claretiano tratou o 
meu problema de forma justa comigo. 

0,966 

O Claretiano foi flexível e capaz de se adaptar às minhas 
necessidades ao lidar com meu problema causado pela falha 

0,976 
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do serviço. 
Justiça 
interpessoal 

Os funcionários do Claretiano me trataram com educação ao 
tentar resolver a falha do serviço. 

0,963 0,957 

Os funcionários do Claretiano se preocuparam em resolver a 
falha do serviço. 

0,949 

Os funcionários do Claretiano mostraram interesse sobre o 
meu problema. 

0,941 

Os funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no 
processo de recuperação da falha do serviço. 

0,957 

Justiça 
informacional 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam deram 
boas explicações sobre os procedimentos para resolver a 
falha nos serviços. 

0,983 0,977 

As explicações dadas pelos funcionários do Claretiano que 
me atenderam por causa das minhas reclamações sobre a 
falha no serviço foram boas. 

0,978 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam foram 
sinceros na explanação de como a minha reclamação sobre 
a falha no serviço do Claretiano seria atendida. 

0,979 

Os funcionários do Claretiano que me atenderam 
esclareceram de forma adequada sobre a resolução da falha 
do serviço. 

0,976 

Satisfação do 
cliente 

No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do 
serviço foi resolvida. 

0,985 0,981 

Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a falha do 
serviço foi boa. 

0,978 

No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo 
Claretiano a respeito da falha do serviço. 

0,980 

A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi 
compatível com a minha expectativa. 

0,984 

Boca a boca 
positiva 

Eu recomendo o Claretiano para outras pessoas. 0,982 0,980 
Quando me perguntam, eu falo coisas positivas sobre o 
Claretiano para as outras pessoas. 

0,968 

Apesar do problema que ocorreu, eu digo coisas boas sobre 
o Claretiano para as outras pessoas, seja pessoalmente ou 
pela internet. 

0,973 

Intenção de 
troca 

Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 
faculdade/universidade. 

0,925 0,873 

Tenho a intenção de mudar para outra 
faculdade/universidade. 

0,850 

Se eu for fazer outro curso no futuro, escolherei outra 
instituição devido ao problema que ocorreu comigo. 

0,947 

Perdão do 
cliente 

Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do serviço 
que ocorreu. 

0,941 0,934 

Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do 
aborrecimento que eu tive. 

0,939 

Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho 
ressentimentos pelo Claretiano. 

0,906 

Não há motivos para eu ter raiva do Claretiano ao longo do 
tempo pela falha do serviço que ocorreu comigo. 

0,911 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados presentes na Tabela 30 apontam que todos os construtos possuem 

valor de AC acima de 0,70. Isso significa que as escalas utilizadas para medir todos 

os construtos são confiáveis. 

Porém, 8 dos 11 construtos (esforço em resolver a falha, velocidade de resposta, 

justiça distributiva, justiça processual, justiça interpessoal, justiça informacional, 
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satisfação do cliente, boca a boca positiva) apresentaram valores superiores a 0,97, 

ou seja, pode ser que exista uma redundância dos indicadores ou mesmo um 

excesso deles. 

Talvez para pesquisas futuras, alguns indicadores possam ser retirados para deixar 

os construtos “mais enxutos” e os modelos da modelagem de equações estruturais 

mais parcimoniosos. 

5.7 Avaliação de validade convergente 

A próxima etapa da análise de dados é referente à averiguação da validade 

convergente de cada um dos construtos presentes no modelo proposto.  

A validade convergente refere-se ao fato de que os indicadores que compõem um 

construto realmente devem apresentar valores para as cargas fatoriais condizentes 

com o fato de realmente formarem um construto. Assim, os indicadores de um 

construto têm de possuir altos valores para as correlações entre si, sendo um 

fenômeno esperado para a formação da validade convergente (Hair et al., 2009; 

Malhotra, 2001; Bagozzi, Yi e Phillips, 1991).  

Para o exame da validade convergente, é necessário calcular dois parâmetros – a 

validade média extraída (AVE) e a confiabilidade composta (CC) – e compará-los 

com os devidos valores de referência.  

No caso do primeiro parâmetro, a validade média extraída deve apresentar um valor 

de, pelo menos, 0,500. Ela é calculada a partir da soma do quadrado das cargas 

fatoriais de cada um dos indicadores dos construtos, dividida pelo número de 

indicadores do construto (Hair et al., 2009).  

Em relação à confiança composta, o seu valor de referência é de, pelo menos, 

0,700. A CC diz respeito à consistência dos indicadores do construto e é calculada 

também considerando os valores das cargas fatoriais, mas também considera o 

nível do erro presente na medição das cargas fatoriais de cada um dos indicadores 

(Hair et al., 2009). 

A Tabela 31, a seguir, apresenta os valores da AVE e da CC de todos os construtos.  

Tabela 31 – Valores da AVE e da CC dos construtos que compõem o modelo. 
Construtos AVE CC 

Gravidade da falha 0,758 0,926 
Esforço em resolver a falha 0,967 0,989 
Velocidade de resposta 0,893 0,971 



80 
 

 

Justiça distributiva 0,890 0,976 
Justiça processual 0,919 0,978 
Justiça interpessoal 0,865 0,962 
Justiça informacional 0,936 0,893 
Satisfação do cliente 0,946 0,986 
Boca a boca positiva 0,949 0,983 
Intenção de troca 0,813 0,928 
Perdão do cliente 0,803 0,942 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados presentes na Tabela 31 apontam que todos os construtos avaliados 

apresentam validade convergente, ou seja, os valores do AVE estão acima de 0,500, 

e os valores do CC, acima de 0,700. 

5.8 Avaliação de validade discriminante 

A próxima análise é referente à validade discriminante, que tem como proposta 

verificar o grau em que os construtos se diferenciam entre si. Segundo Moura 

(2010), a validade discriminante tem como objetivo “identificar até que ponto uma 

escala é distinta, mediante a verificação de que os itens de uma escala não se 

correlacionam com outros itens dos quais deva ser diferente”. Por exemplo, um 

construto que avalia a gravidade da falha deve apresentar baixa correlação com o 

construto que avalia a velocidade da resposta. Caso não haja a validade 

discriminante, os construtos envolvidos são redundantes entre si. 

Para avaliar a validade discriminante, utilizou-se o critério que compara a raiz 

quadrada da AVE com os valores de correlação entre os construtos. Para que exista 

validade discriminante, as raízes quadradas das AVE devem ser maiores do que a 

correlação entre os construtos (Silva et al., 2019; Veiga et. al., 2019). Segundo 

Brown (2015, pág. 166), dentro de pesquisa aplicada, valores iguais ou maiores que 

0,85 são frequentemente usados como critério de corte para validade discriminante 

problemática. 

A verificação da validade discriminante foi feita através da modelagem de equações 

estruturais com o intuito de calcular o valor das correlações entre cada um dos 11 

pares de construtos. Os resultados são apresentados na Tabela 32, a seguir, a qual 

contém os dados das correlações e a sua comparação com a raiz quadrada das 

AVEs. Os valores em negrito correspondem à raiz quadrada da AVE do respectivo 

construto.  
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Tabela 32 – Matriz da correlação entre os construtos e as suas respectivas AVEs. 
Construtos GF ER VR JDIS JPRO JINT JINF SC BBP IT PC 

GF 0,871           
ER -0,496 0,983          
VR -0,485 0,942 0,945         
JDIS -0,476 0,912 0,847 0,943        
JPRO -0,499 0,940 0,893 0,983 0,959       
JINT -0,446 0,919 0,868 0,836 0,877 0,930      
JINF -0,459 0,928 0,882 0,851 0,889 0,950 0,967     
SC -0,506 0,955 0,910 0,938 0,956 0,877 0,904 0,973    
BBP -0,418 0,765 0,714 0,667 0,725 0,775 0,755 0,749 0,974   
IT 0,324 -0,457 -0,409 -0,409 -0,435 -0,484 -0,454 -0,421 -0,607 0,902  
PC -0,350 0,620 0,581 0,559 0,601 0,669 0,634 0,602 0,683 -0,474 0,896 

Nota: GF = Gravidade da falha; ER = Esforço em resolver a falha; VR = Velocidade de resposta; JDIS = Justiça 
distributiva; JPRO = Justiça processual; JINT = Justiça interpessoal; JINF = Justiça informacional; SC = 
Satisfação do cliente; BBP = Boca a boca positiva; IT = Intenção de troca; PC = Perdão do cliente. 
Fonte: dados da pesquisa. 

Na Tabela 32, as relações que violaram a validade discriminante estão sublinhadas 

nas suas respectivas células. É possível perceber que, das 55 relações, 19 violam a 

validade discriminante entre o par de construtos.  

Entre as violações, destacam-se os construtos de esforço em resolver a falha, justiça 

processual, justiça informacional e de satisfação do cliente com maior conjunto de 

valores de relações violadas, seguidos pelos construtos velocidade de resposta, 

justiça interpessoal e justiça distributiva. Os construtos gravidade da falha, boca a 

boca positiva, intenção de troca e perdão do cliente não apresentaram nenhuma 

violação de validade discriminante.  

Os construtos relacionados aos tipos de justiça representam a maioria das violações 

da validade discriminante. Isso pode indicar que os quatro construtos de tipos de 

justiça podem ser, na verdade, construtos de primeira ordem que compõem um 

construto de segunda ordem, que poderia ser denominado “justiça geral”. 

Esses resultados devem ser considerados na avaliação do modelo, ficando como 

sugestões para futuras pesquisas a avaliação e execução de uma modelagem sem 

alguns dos construtos. 

5.9 Verificar existência de Common Method Bias (CMB) 

Um dos aspectos aos quais os pesquisadores devem se ater é referente ao 

Common Method Bias (CMB). Em função dos objetivos da pesquisa, do teste de um 

modelo formado por diversas relações entre os construtos e das análises 

multivariadas realizadas, é necessário que o pesquisador aja de forma a prevenir a 

ocorrência da CMB, como também verificar a ocorrência desse viés.  
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Existem duas formas principais para tratar desse aspecto. Uma delas é por meio de 

procedimentos metodológicos e técnicas de pesquisa que foram descritos na seção 

de metodologia.  

A outra forma de tratar desse aspecto é por meio de testes estatísticos. Essa 

dissertação utilizou o post-hoc Harman's single-factor test para verificar a ocorrência 

do CMB em relação aos dados coletados. Ressalta-se que esse teste é o mais 

usado com esse intuito (Fuller et al., 2016).  

O post-hoc Harman's single-factor test nada mais é do que a execução de uma 

análise fatorial exploratória configurada para extrair somente um fator com a 

inclusão de todos os indicadores de todos os construtos presentes no modelo. O 

parâmetro de referência é a variância média extraída, a qual deve apresentar um 

valor abaixo de 50% (Fuller et al., 2016; Podsakoff et al., 2003).  

O valor da variância explicada pelo único fator foi de 67,83%, o que indica a 

ocorrência do CMB. 

Além disso, foi executada uma modelagem de equações estruturais com somente 

um fator representando todos os construtos presentes no modelo (Kim e Park, 

2020).  

Os valores alcançados pelos índices de ajuste mostram que a solução formada por 

somente um fator não é viável, pois eles estão muito distantes dos valores 

considerados como referência. 

Mais precisamente, o Qui-Quadrado Normado (X²/df) apresentou o valor de 12,74, 

sendo que o valor de referência é de um a três, sendo permitido até cinco para 

modelos complexos. Há, ainda, os índices de comparativo de ajuste (CFI), índice 

incremental de ajuste (IFI) e o índice de Tucker-Lewis (TLI). Para todos eles, o valor 

de referência é de 0,900, mas os resultados obtidos são de 0,690; 0,689 e 0,674, 

respectivamente.  

Outro índice utilizado nesta dissertação é o erro quadrático médio de aproximação 

(RMSEA), cujo valor de referência aceitável é entre 0,03 e 0,08, e o valor obtido foi 

de 0,173. 

Há de se ressaltar que, quando as escalas – usadas para mensurar os construtos –

testadas pelo Harman’s single-factor test possuem um alto valor para a 
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confiabilidade, há um aumento da sensibilidade desse teste, o que pode resultar em 

um “falso positivo”, levando à conclusão de uma falsa ocorrência do CMB (Fuller et 

al., 2016). 

Todavia, como o valor obtido é bem superior aos 50% preconizados pelo Harman’s 

single-factor test, considera-se a existência do CMB. A existência do CMB reflete-se 

basicamente na inflação das cargas fatoriais dos indicadores de cada um dos 

construtos – o que gera impacto nas análises fatoriais exploratórias, nos valores do 

Alpha de Cronbach e, portanto, na confiabilidade e nos parâmetros da validade 

convergente – e no aumento artificial da relação entre os construtos, impactando na 

validade discriminante e no teste de hipóteses. 

5.10 Avaliação de validade nomológica 

O teste da validade nomológica representa a execução do teste da cadeia 

nomológica, representada por meio do modelo hipotético e as suas relações. Assim, 

é analisado o modelo estrutural, representado pelas relações entre os diversos 

construtos, relações estas que podem ocorrer por meio do papel de variáveis 

moderadoras e de variáveis mediadoras. Essa análise verifica se essas relações que 

representam as hipóteses são estatisticamente significativas (Malhotra, 2012). 

Em relação à validade nomológica, ela é verificada por meio da realização da 

técnica de estatística multivariada denominada de modelagem de equações 

estruturais (SEM). A SEM pode ser entendida como uma junção de diversas 

regressões lineares que são representadas pelas relações entre os construtos ou 

pelas hipóteses, com a análise fatorial exploratória. Nesse caso, a SEM também é 

conhecida como a análise fatorial confirmatória (AFC). É importante frisar que a 

realização da análise fatorial e das regressões lineares ocorre concomitantemente. 

Por conseguinte, é possível examinar se as hipóteses são apoiadas ou não, além de 

poder verificar se as teorias preconizadas pelas hipóteses são válidas ou não. 

Assim, caso todas as relações sejam averiguadas como verdadeiras, tem-se a 

validade nomológica total (Hair et al., 2009; Kline, 2005). 

A normalidade da amostra já foi verificada durante a análise de dados. Observou-se 

que a amostra utilizada viola a distribuição normal. Nesse caso, é importante 

escolher um método de estimação que seja adequado frente a essa situação. Dessa 
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forma, foi escolhido o Método do Maximum Likehhod (ML), o qual é resistente para 

amostras com essa característica (Hair et al., 2009).  

A Figura 2 e a Tabela 33, na sequência, exibem os resultados alcançados a partir da 

execução da modelagem de equações estruturais. 

 
Figura 2 – Validade nomológica do modelo proposto. 
Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 

** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

A partir da análise da Figura 2, é possível concluir que o modelo possui validade 

nomológica parcial. Das sete relações previstas para ocorrer, cinco delas são 

estatisticamente significativas, e duas não são.  

Verifica-se que as consequências advindas da satisfação com a recuperação do 

serviço foram significativas, mostrando que a satisfação do consumidor, mesmo 

após uma falha do serviço, pode apresentar resultados interessantes para a 

empresa no que tange à propaganda boca a boca positivo (e-WOM), fidelidade 

(intenção em trocar de IES) e em relação a perdoar a IES.  

Nota-se, ainda, que o valor da variância explicada é muito alto para a satisfação com 

a recuperação do serviço, mesmo que dois dos seus antecedentes não se 

mostraram estatisticamente significativos. Isso pode ser consequência da correlação 

entre os quatro tipos de justiça e de cada um deles com a satisfação.  

Os outros valores para a variância explicada podem ser considerados bons. 

Somente no caso da intenção de troca é que a variância explicada ficou abaixo de 



85 
 

 

20%, indicando que existem outros fatores capazes de explicar a lealdade dos 

alunos em relação ao Claretiano.  

A seguir, os testes de hipóteses são exibidos – ver Tabela 33. 

Tabela 33 – Análise do teste de hipóteses. 

Hipótese 
Coeficiente de 
Caminho 

Significância Resultado 

Hipótese 1 – a percepção do nível de justiça 
distributiva pelos alunos influencia positivamente a 
sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

0,077 0,548 Rejeitada 

Hipótese 2 – a percepção do nível de justiça 
processual pelos alunos influencia positivamente a 
sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

0,645 *** Apoiada 

Hipótese 3 – a percepção do nível de justiça 
interpessoal pelos alunos influencia positivamente a 
sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

-0,026 0,644 Rejeitada 

Hipótese 4 – a percepção do nível de justiça 
informacional pelos alunos influencia positivamente a 
sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

0,294 *** Apoiada 

Hipótese 5 – a percepção do nível de satisfação pelos 
alunos com a recuperação da falha do serviço 
influencia positivamente a sua intenção de fazer o 
boca a boca positivo. 

0,757 *** Apoiada 

Hipótese 6 – a percepção do nível de satisfação pelos 
alunos com a recuperação da falha do serviço 
influencia negativamente a sua intenção em trocar de 
IES. 

-0,435 *** Apoiada 

Hipótese 7 – a percepção do nível de satisfação pelos 
alunos com a recuperação da falha do serviço 
influencia positivamente a sua intenção em perdoar a 
IES. 

0,614 *** Apoiada 

Nota:  *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Os resultados presentes na Tabela 33 apontam que a maioria das hipóteses é 

verdadeira, corroborando com a conclusão de que o modelo possui validade 

nomológica parcial.  

As hipóteses rejeitadas são a H1 e a H3, as quais descrevem que a justiça 

distributiva e a justiça interpessoal influenciam positivamente a percepção de 

satisfação dos alunos do Claretiano em relação ao processo de recuperação de 

serviços.  

O próximo passo da análise nomológica é apresentar os valores das cargas fatoriais 

de cada um dos indicadores sobre os seus respectivos construtos cujas relações de 

mediação e de moderação formam as hipóteses testadas. Os resultados são 

exibidos na Tabela 34, a seguir. 
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Tabela 34 – Valor das cargas fatoriais dos indicadores em relação aos seus 
construtos. 
Construto Indicador Valor Sig. 

Gravidade da 
falha 

SAT1 – No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do 
serviço foi resolvida. 

0,856 *** 

SAT2 – Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a falha do 
serviço foi boa. 

0,913 *** 

SAT3 – No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo 
Claretiano a respeito da falha do serviço. 

0,806  

SAT4 – A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi 
compatível com a minha expectativa. 

0,902 *** 

Esforço em 
resolver a falha 

JUD1 – A solução oferecida pelo Claretiano em relação à falha do 
serviço foi justa. 

0,982 *** 

JUD2 – A recuperação da falha do serviço executada pelo 
Claretiano foi correta. 

0,988 *** 

JUD3 – O Claretiano encontrou a solução certa para a falha do 
serviço que ocorreu. 

0,981 *** 

Velocidade de 
resposta 

JUD4 – Considerando os problemas causados e o tempo perdido 
pela falha do serviço, a compensação oferecida pelo Claretiano foi 
aceitável. 

0,939 *** 

JUD5 – Em geral, o resultado que recebi do Claretiano em resposta 
à falha do serviço foi adequado. 

0,938 *** 

JUP1 – Acho que meu problema foi resolvido da maneira certa. 0,987 *** 
JUP2 – Apesar do incômodo causado pela falha do serviço, o 
atendimento do Claretiano foi capaz de responder de forma 
adequada. 

0,914 *** 

Justiça 
distributiva 

JUP3 – Com relação aos seus procedimentos, o Claretiano tratou o 
meu problema de forma justa comigo. 

0,903 *** 

JUP4 – O Claretiano foi flexível e capaz de se adaptar às minhas 
necessidades ao lidar com meu problema causado pela falha do 
serviço. 

0,952 *** 

JUI1 – Os funcionários do Claretiano me trataram com educação ao 
tentar resolver a falha do serviço. 

0,965 *** 

JUI2 – Os funcionários do Claretiano se preocuparam em resolver a 
falha do serviço. 

0,931 *** 

JUI3 – Os funcionários do Claretiano mostraram interesse sobre o 
meu problema. 

0,965 *** 

Justiça 
processual 

JUI4 – Os funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no 
processo de recuperação da falha do serviço. 

0,965 *** 

JUINF1 – Os funcionários do Claretiano que me atenderam deram 
boas explicações sobre os procedimentos para resolver a falha nos 
serviços. 

0,961 *** 

JUINF2 – As explicações dadas pelos funcionários do Claretiano 
que me atenderam por causa das minhas reclamações sobre a falha 
no serviço foram boas. 

0,971 *** 

JUINF3 – Os funcionários do Claretiano que me atenderam foram 
sinceros na explanação de como a minha reclamação sobre a falha 
no serviço do Claretiano seria atendida. 

0,94 *** 

Justiça 
interpessoal 

JUINF4 – Os funcionários do Claretiano que me atenderam 
esclareceram de forma adequada sobre a resolução da falha do 
serviço. 

0,872 *** 

GRF1 – A falha do serviço me gerou um grande problema. 0,980 *** 
GRF2 – A falha do serviço me causou um grande aborrecimento. 0,983 *** 
GRF3 – A falha do serviço que me atingiu é grave. 0,877 *** 

Justiça 
informacional 

GRF4 – Foi muito desagradável a falha do serviço prestado. 0,971 *** 
ESF1 – O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha 
do serviço cometida. 

0,966 *** 

ESF2 – O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema. 0,961 *** 
ESF3 – O Claretiano foi atencioso para que a falha do serviço fosse 
resolvida. 

0,971 *** 
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Satisfação do 
cliente 

VER1 – O Claretiano agiu para resolver a falha do serviço 
rapidamente. 

0,975 *** 

VER2 – O Claretiano respondeu à minha reclamação 
imediatamente. 

0,981 *** 

VER3 – O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do 
serviço. 

0,976 *** 

VER4 – Não demorou muito tempo para o Claretiano responder à 
minha reclamação sobre a falha do serviço. 

0,957 *** 

Boca a boca 
positiva 

WOM1 – Eu recomendo o Claretiano para outras pessoas. 0,963 *** 
WOM2 – Quando me perguntam, eu falo coisas positivas sobre o 
Claretiano para as outras pessoas. 

0,986 *** 

WOM3 – Apesar do problema que ocorreu, eu digo coisas boas 
sobre o Claretiano para as outras pessoas, seja pessoalmente ou 
pela internet. 

0,974 *** 

Intenção de 
troca 

TRO1 – Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 
faculdade/universidade. 

0,928 *** 

TRO2 – Tenho a intenção de mudar para outra 
faculdade/universidade. 

0,968 *** 

TRO3 – Se eu for fazer outro curso no futuro, escolherei outra 
instituição devido ao problema que ocorreu comigo. 

0,802 *** 

PER1 – Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do serviço 
que ocorreu. 

0,850 *** 

PER2 – Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do 
aborrecimento que eu tive. 

0,829 *** 

Perdão do 
cliente 

PER3 – Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho 
ressentimentos pelo Claretiano. 

0,956 *** 

PER4 – Não há motivos para eu ter raiva do Claretiano ao longo do 
tempo pela falha do serviço que ocorreu comigo. 

0,946 *** 

Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001.1. Os valores foram obtidos a 
partir da SEM executada individualmente para o cálculo da AVE e da CC para o teste da validade convergente. 
Fonte: dados da pesquisa. 

No caso dos indicadores de cada um dos construtos, os resultados são bastante 

positivos. Da mesma forma que havia ocorrido anteriormente na execução da 

análise fatorial exploratória, todos os indicadores possuem um valor para a carga 

fatorial acima de 0,800. Por conseguinte, todos os indicadores e seus respectivos 

construtos apresentam relações que são estatisticamente significativas.  

Quando é aplicada a SEM para a análise de dados, é necessário não somente 

verificar se as relações entre os construtos são estatisticamente significativas. A 

SEM possui índices de ajuste, os quais atestam a validade ou não do modelo que 

está sendo representado pela cadeia nomológica.  

Nesta dissertação, são usados os seguintes índices: o X²/df (Qui-quadrado 

Normado), o valor do índice comparativo de ajuste (CFI), o valor do índice 

incremental de ajuste (IFI), o valor do índice de Tucker-Lewis (TLI) e o valor da raiz 

do erro quadrático médio de aproximação (RMSEA).  

A Tabela 35 mostra os resultados alcançados para cada um desses índices.  
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Tabela 35 – Índices de ajuste do modelo proposto. 
Índice de ajuste Valor obtido Valor de referência (Hair et al., 2009) 

X2/df 3,99 >1 até 3 e para modelos mais complexos até 5 
CFI 0,95 ≥ 0,90 
IFI 0,95 ≥ 0,90 
TLI 0,94 ≥ 0,90 

RMSEA 0,087 > 0,03 e < 0,08 
Fonte: dados da pesquisa. 

Analisando-se a Tabela 35, verifica-se que os índices para o CFI, para o IFI e para o 

TLI apresentam valores adequados, considerando-se os valores de referência.  

No caso do X2/df (Qui-quadrado Normado), o valor está abaixo do valor de 

referência para modelos complexos. Considerando que o modelo testado apresenta 

8 construtos e 31 indicadores, o modelo então pode ser considerado como complexo 

em virtude do número de construtos e indicadores envolvidos em sua análise.  

Por fim, o RMSEA apresentou um valor um pouco acima do máximo recomendando, 

sendo que a diferença entre 0,080 e 0,087 é de menos de 10%. 

Considerando os objetivos desta dissertação, bem como o modelo a ser testado, a 

análise nomológica prossegue a partir do teste das hipóteses referente ao papel de 

variáveis moderadoras assumidas pelos construtos gravidade da falha, velocidade 

de resposta e esforço em resolver a falha.  

O teste dessas hipóteses ocorreu por meio da realização de modelagens de 

equações estruturais por meio de análise multigrupos, uma SEM para cada um dos 

construtos.  

Assim, a amostra foi dividida em duas partes – com 197 elementos cada uma delas 

–, com uma metade formada pelos registros nos quais os respondentes foram 

classificados com a percepção de baixa gravidade da falha, baixa velocidade de 

resposta e baixo esforço para resolver o problema. A outra amostra foi composta 

pelos respondentes com a percepção de alta gravidade da falha, alta velocidade de 

resposta e alto esforço em resolver o problema ocorrido.  

O método para a construção de um único índice que representou os três construtos 

ocorreu da mesma forma.  

O construto gravidade da falha é formado por quatro indicadores: GRF1 (0,909); 

GRF2 (0,920); GRF3 (0,876); GRF4 (0,915), cujas cargas fatoriais geradas como 

resultado da análise fatorial exploratória são os valores apresentados entre 

parênteses. 
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Ao somar a carga fatorial dos quatro indicadores obtém-se o valor de 3,62, que 

equivale a 100% do peso fatorial. Considerando a proporcionada advinda do peso 

de cada um deles, o indicador GRF1 é responsável pelo peso de 0,251, o indicador 

GRF2 é responsável pelo peso de 0,254, o indicador GRF3 é responsável pelo peso 

de 0,242, e o indicador GRF4 é responsável pelo peso de 0,253 do indicador 

gravidade da falha geral, que representa a percepção da gravidade da falha dos 

respondentes a partir de somente um indicador, considerando a proporcionalidade 

do peso das cargas fatoriais de cada um dos seus quatro indicadores.  

A partir disso, buscou-se a mediana desse indicador e dividiu-se a amostra em duas 

metades, que representam a baixa percepção da gravidade da falha e a alta 

percepção da gravidade da falha.  

O mesmo ocorreu em relação aos outros dois construtos.  

O construto velocidade da resposta é formado por quatro indicadores: VER1 (0,954); 

VER2 (0,956); VER3 (0,979); VER4 (0,945), cujas cargas fatoriais geradas como 

resultado da análise fatorial exploratória são os valores apresentados entre 

parênteses. 

Ao somar a carga fatorial dos quatro indicadores, obtém-se o valor de 3,83, que 

equivale a 100% do peso fatorial. Considerando a proporcionada advinda do peso 

de cada um deles, o indicador VER1 é responsável pelo peso de 0,249, o indicador 

VER2 é responsável pelo peso de 0,250, o indicador VER3 é responsável pelo peso 

de 0,256, e o indicador VER4 é responsável pelo peso de 0,247 do indicador 

velocidade de resposta geral, que representa a percepção da velocidade de 

resposta por parte dos respondentes a partir de somente um indicador, 

considerando proporcionalidade do peso das cargas fatoriais de cada um dos seus 

quatro indicadores.  

A partir disso, buscou-se a mediana desse indicador e dividiu-se a amostra em duas 

metades que representam a baixa percepção da velocidade de resposta e a alta 

percepção da velocidade de resposta.  

O construto esforço em resolver o problema é formado por três indicadores: ESF1 

(0,988), ESF2 (0,991) e ESF (0,988), cujas cargas fatoriais geradas como resultado 

da análise fatorial exploratória são os valores apresentados entre parênteses. 
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Ao somar a carga fatorial dos três indicadores, obtém-se o valor de 2,97, que 

equivale a 100% do peso fatorial. Considerando a proporcionada advinda do peso 

de cada um deles, o indicador ESF1 é responsável pelo peso de 0,333, o indicador 

ESF2 é responsável pelo peso de 0,334, e o indicador ESF3 é responsável pelo 

peso de 0,333 do indicador esforço em resolver o problema geral, que representa a 

percepção do esforço empreendido pelo Claretiano em resolver o problema ocorrido 

por parte dos respondentes a partir de somente um indicador, considerando 

proporcionalidade do peso das cargas fatoriais de cada um dos seus três 

indicadores.  

A partir disso, buscou-se a mediana desse indicador e dividiu-se a amostra em duas 

metades, que representam a baixa percepção de esforço em resolver o problema e 

a alta percepção de esforço em resolver o problema.  

Apesar de dividir a amostra em duas partes a partir das percepções de baixo e alto 

dos respondentes, a modelagem de equações estruturais multigrupo somente é 

válida se realmente os dois grupos forem diferentes entre si.  

Assim, procedeu-se ao teste de comparação das médias para os três construtos a 

serem testados como variáveis moderadoras – gravidade da falha, velocidade de 

resposta e esforço em resolver o problema.  

Para tal, foi realizado o Teste de Mann-Whitney para cada um dos três construtos. 

Buscou-se verificar se a diferença das médias entre os respondentes que foram 

classificados com problemas de baixa gravidade (�̅� = 2,37) e de alta gravidade (�̅� = 

7,48) são estatisticamente diferentes. O mesmo ocorreu entre os respondentes que 

classificaram a velocidade de resposta da recuperação de serviço como de baixa 

velocidade (�̅� = 6,03) e de alta velocidade (�̅� = 9,77) e os respondentes que 

classificaram o esforço do Claretiano em resolver o problema como de baixo esforço 

(�̅� = 6,50) e de alto esforço (�̅� = 9,96). Há de se lembrar que o escalonamento 

variou entre 0 e 10 pontos. 

Os resultados para os três testes de Mann-Whitney definem que a diferença entre as 

médias dos três construtos é estatisticamente significativa, ou seja, que os três 

grupos são diferentes entre si. Assim, a modelagem de equações estruturais pode 

ser realizada. 
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Os resultados alcançados para a modelagem de equações estruturais multigrupo 

podem ser visualizados a partir da Figura 3. Os valores que estão na parte de cima 

dos resultados dos coeficientes de caminho são aqueles obtidos para a amostra 

formada pelos respondentes com a percepção de baixa gravidade da falha, baixa 

velocidade de resposta e baixo esforço para resolver o problema. 

De outro lado, os valores que estão na parte de baixo dos resultados dos 

coeficientes de caminho são os resultados obtidos para os respondentes com a 

percepção de alta gravidade da falha, alta velocidade de resposta e alto esforço para 

resolver o problema. 

Os valores que estão entre parênteses indicam o nível de significância do teste da 

variável moderadora e o nível de significância do seu teste como variável 

moderadora no que concerne às relações entre os construtos.  

A Figura 3, a seguir, exibe os resultados da modelagem de equações estruturais 

multigrupo para os construtos gravidade da falha, velocidade da resposta e esforço 

em resolver o problema. 

 
Figura 3 – Efeitos dos construtos moderadores gravidade da falha, velocidade de 
resposta e esforço em resolver a falha 
Nota:  *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 

** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 

NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Os dados presentes na Figura 3 indicam que metade do papel de variável 

moderadora ocorre plenamente para o construto gravidade da falha, de forma parcial 

para o construto velocidade de resposta e de forma alguma para o construto esforço 

em resolver o problema.  

No caso da variância explicada da satisfação com a recuperação do serviço, os 

resultados são os seguintes: 

• Construto gravidade da falha – apresenta o valor de 89,07% para o grupo de 

baixa gravidade da falha e de 92,89% para o grupo de alta gravidade da falha.  

• Construto velocidade da resposta – alcançou um valor de 93,09% para o grupo 

com percepção de baixa de velocidade de recuperação e de 50,30% para o 

grupo com avaliação de alta velocidade de recuperação.  

• Construto esforço em resolver o problema – obteve o valor de 90,27% para o 

grupo com percepção de baixo esforço em resolver a falha e de 46,64% para o 

grupo com a percepção de alto esforço em resolver o problema por parte do 

Claretiano.  

Assim, verifica-se que a variância explicada para a satisfação com a recuperação de 

serviços apresenta resultados melhores para a variável moderadora gravidade da 

falha.  

No caso das variáveis moderadores velocidade de resposta e esforço em resolver o 

problema, os resultados são bem melhores para os grupos de respondentes com 

percepção baixa de velocidade de resposta e percepção de baixo esforço em 

resolver o problema, apesar de apresentarem resultados com, aproximadamente, 

50% de variância explicada da satisfação com a recuperação do serviço para o outro 

grupo com percepção diferente.  

Abaixo, são apresentados os resultados alcançados no teste de hipóteses das 

variáveis moderadoras – ver Tabela 36. 

Tabela 36 – Análise do teste de hipóteses da variável moderadora. 
Hipótese Coeficiente 

de Caminho 
Significância Resultado 

Hipótese 8a – o nível da gravidade da falha do serviço 
aumenta a força do impacto da percepção do nível de 
justiça distributiva pelos alunos sobre a sua satisfação 
com a recuperação da falha do serviço. 

0,320** 
-0,158NS 

*** Apoiada 

Hipótese 8b – o nível da gravidade da falha do serviço 
aumenta a força do impacto da percepção do nível de 

0,398*** 
0,906** 

*** Apoiada 
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justiça processual pelos alunos sobre a sua satisfação 
com a recuperação da falha do serviço. 
Hipótese 8c – o nível da gravidade da falha do serviço 
aumenta a força do impacto da percepção do nível de 
justiça interpessoal pelos alunos sobre a sua 
satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

0,152* 
-0,143NS 

*** Apoiada 

Hipótese 8d – o nível da gravidade da falha do serviço 
aumenta a força do impacto da percepção do nível de 
justiça informacional pelos alunos sobre a sua 
satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

0,136* 
0,370** 

*** Apoiada 

Hipótese 9a – o nível da velocidade de resposta à 
falha do serviço aumenta a força do impacto da 
percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos 
sobre a sua satisfação com a recuperação da falha do 
serviço. 

-0,483NS 
0,359** 

0,024* Apoiada 

Hipótese 9b – o nível da velocidade de resposta à 
falha do serviço aumenta a força do impacto da 
percepção do nível de justiça processual pelos alunos 
sobre a sua satisfação com a recuperação da falha do 
serviço. 

0,521** 
0,301** 

0,867 Rejeitada 

Hipótese 9c – o nível da velocidade de resposta à 
falha do serviço aumenta a força do impacto da 
percepção do nível de justiça interpessoal pelos 
alunos sobre a sua satisfação com a recuperação da 
falha do serviço. 

-0,073NS 
0,035NS 

0,395 Rejeitada 

Hipótese 9d – o nível da velocidade de resposta à 
falha do serviço aumenta a força do impacto da 
percepção do nível de justiça informacional pelos 
alunos sobre a sua satisfação com a recuperação da 
falha do serviço. 

0,203NS 
0,141NS 

0,009** Apoiada 

Hipótese 10a – o nível do esforço em resolver a falha 
do serviço aumenta a força do impacto da percepção 
do nível de justiça distributiva pelos alunos sobre a sua 
satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

-0,254NS 
0,270** 

0,134 Rejeitada 

Hipótese 10b – o nível do esforço em resolver a falha 
do serviço aumenta a força do impacto da percepção 
do nível de justiça processual pelos alunos sobre a 
sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

0,986** 
0,456*** 

0,114 Rejeitada 

Hipótese 10c – o nível do esforço em resolver a falha 
do serviço aumenta a força do impacto da percepção 
do nível de justiça interpessoal pelos alunos sobre a 
sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

-0,105NS 
-0,022NS 

0,474 Rejeitada 

Hipótese 10d – o nível do esforço em resolver a falha 
do serviço aumenta a força do impacto da percepção 
do nível de justiça informacional pelos alunos sobre a 
sua satisfação com a recuperação da falha do serviço. 

0,335* 
0,098NS 

0,080 Rejeitada 

Nota: *** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,001. 
** indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,01. 
* indica que a relação é estatisticamente significativa em nível de 0,05. 
NS indica que a relação não é estatisticamente significativa. 

Fonte: dados da pesquisa. 

Analisando-se a Tabela 36, é possível concluir que os resultados alcançados foram 

muito díspares.  

No caso do papel de variável moderadora da gravidade da falha, verifica-se que este 

é extremamente relevante, haja vista que todas as quatro hipóteses foram apoiadas 
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e, assim, ela atua como variável moderadora nas relações entre todos os tipos de 

justiça (distributiva, processual, interpessoal e informacional) e a satisfação. 

Em relação ao construto esforço em resolver o problema, o resultado é 

completamente distinto. Por conseguinte, todas as quatro hipóteses foram rejeitadas 

e conclui-se que o esforço em resolver o problema não possui nenhum tipo de papel 

como variável moderadora entre os quatro tipos de justiça e a satisfação em relação 

à recuperação de serviço. Isso pode ser resultado da violação da validade 

discriminante desse construto em relação aos quatro construtos relativos aos tipos 

de justiça, pois não há variação mínima entre esses quatro construtos e o construto 

esforço em resolver o problema.  

Há, ainda, o construto velocidade da resposta. Novamente, apresenta um resultado 

distinto dos dois construtos anteriores. O papel de variável moderadora para a 

velocidade de resposta ocorre para duas das quatro relações entre os tipos de 

justiça e a satisfação. Assim, têm-se duas hipóteses que foram apoiadas e duas 

hipóteses que foram rejeitadas, mais precisamente, a velocidade de resposta possui 

um papel de variável moderadora na relação entre justiça distributiva e a satisfação 

e, também, entre a justiça informacional e a satisfação. 

6 Discussão dos resultados 

Os resultados alcançados mostram que a maioria das hipóteses foi apoiada e que o 

modelo elaborado possui uma validade nomológica parcial. 

A hipótese 1, que avaliou a percepção do nível de justiça distributiva pelos alunos na 

influência positiva da satisfação com a recuperação da falha do serviço, foi rejeitada, 

pois não apresentou resultados significativos. Isso significa que a percepção da 

justiça distributiva não foi um atributo que influencia positivamente a satisfação do 

aluno após uma recuperação de serviço. Este resultado também foi identificado em 

Amin et al. (2020) – em um estudo realizado na Universidade Aberta da Malásia – ao 

verificarem que a relação da hipótese da justiça distributiva com a satisfação da 

recuperação do serviço não foi apoiada em seus estudos.  

Esses resultados indicam que a compensação oferecida pela IES não é um fator que 

afeta significativamente a percepção da satisfação dos alunos em relação à 

recuperação de serviços que ocorreu.  
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A pesquisa de Badawi, Hartati e Muslichah (2021), aplicada em um banco rural na 

Indonésia, com o objetivo de analisar o efeito da justiça distribuição e justiça 

informacional na satisfação do tratamento de reclamações, apresenta resultado 

diferente. No artigo, os autores identificaram um aumento na satisfação sobre o 

tratamento de denúncias, significando que a resposta da empresa aplicando justiça 

distributiva na forma de recompensas aumentou a emoção positiva do cliente e 

reduziu a emoção negativa do cliente.  

Chao e Cheng (2017) realizaram estudos em centros médicos, hospitais regionais e 

hospitais distritais em Taiwan, avaliando os efeitos relativos da justiça distributiva, 

justiça processual e justiça interpessoal sobre a satisfação com a recuperação do 

serviço, e examinaram as relações entre satisfação de recuperação e três variáveis 

de desfecho de relacionamento: confiança, comprometimento e lealdade. Os 

resultados mostraram que a equidade percebida foi positivamente influenciada pela 

justiça distributiva, justiça processual e justiça interpessoal. 

A pesquisa feita por Ding, Ho e Lii (2016) sobre a recuperação de serviços on-line, 

em que examinaram a influência das quatro dimensões da justiça (distributiva, 

processual, interpessoal e informacional) sobre as reações atitudinais do consumidor 

(satisfação e confiança) e seus efeitos subsequentes sobre as intenções 

comportamentais (e-WOM e intenção de recompra) em jogos on-line em Taiwan, 

apontou que, das quatro dimensões da justiça percebida, a justiça distributiva 

exerceu o efeito mais forte tanto na satisfação e na confiança da recuperação, 

seguida pela justiça interpessoal, justiça informacional e justiça processual. 

A explicação para a ocorrência pode ser em virtude do seguimento de serviço desta 

pesquisa, uma vez que, devido aos poucos estudos identificados sobre recuperação 

de serviço no seguimento educacional, o modelo proposto foi adaptado a partir de 

estudos em diversos seguimentos. 

No caso da hipótese 2, verificou-se que ela influencia positivamente na percepção 

do nível de justiça processual pelos alunos na sua satisfação com a recuperação da 

falha do serviço. Essa hipótese foi apoiada. Isso significa que os alunos que 

perceberam justiça processual no processo de recuperação de serviço tiveram uma 

influência positiva na satisfação. Este resultado vai ao encontro do estudo de Ding, 

Ho e Lii (2016), em que mostraram que, quando os jogadores on-line de Taiwan 

percebem a justiça processual, a satisfação pós-recuperação e a confiança na 
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empresa aumentam. Os autores apontam que esse resultado positivo está 

relacionado ao fato de a população avaliada (jogadores de jogos on-line) estar ligada 

com a tecnologia da internet, facilitando a notificação e o progresso quanto à falha 

de serviço que deve ser resolvida. 

Chao e Cheng (2017), como citado anteriormente, mostraram uma influência positiva 

na satisfação pela percepção justiça distributiva, justiça processual e justiça 

interpessoal dos pacientes de centros médicos, hospitais regionais e hospitais 

distritais em Taiwan, conforme pesquisa realizada. O mesmo resultado pode ser 

visto no estudo de Oflaç (2016) – em estudo realizado entre estudantes de 

graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) matriculados na faculdade de 

administração de uma universidade conhecida em Izmir, terceira maior cidade da 

Turquia –, em que indicam, para uma falha no serviço de varejo on-line, que altos 

níveis de justiça processual aumentam o nível de satisfação de recuperação do 

consumidor e intenção de recompra. 

O resultado desta hipótese vai ao encontro dos estudos de Amin et al. (2020), que 

identificaram que a justiça processual e interpessoal afeta o nível de satisfação do 

serviço estudantil pós-recuperação da Universidade Aberta da Malásia. 

Em suma, os resultados mostram que os processos, os procedimentos, o 

atendimento e afins executados pelo Claretiano no processo de resolver a falha na 

prestação de serviços impactam significativamente a percepção de satisfação dos 

alunos e a recuperação de serviços. 

A hipótese 3, que descreve a percepção do nível de justiça interpessoal pelos alunos 

influenciando positivamente a sua satisfação com a recuperação da falha do serviço, 

foi rejeitada, ou seja, a percepção de justiça interpessoal não demostrou resultados 

significativos na satisfação do aluno após a recuperação dos serviços. Esse 

resultado contrasta com os estudos de Amin et al. (2020), Ding, Ho e Lii (2016) e 

Radu et al. (2018), em que a hipótese da percepção de justiça interpessoal sobre a 

satisfação após a realização da recuperação de serviço foram apoiadas.  

A rejeição da hipótese 3 significa que a interação dos funcionários da IES com os 

alunos durante o processo de recuperação de serviços não influencia de forma 

estatisticamente significativa o nível de percepção de satisfação dos alunos. 
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Oflaç (2016) apresenta que os resultados da pesquisa no varejo on-line demostram 

que os consumidores tratados com baixos níveis de justiça interpessoal têm níveis 

mais baixos de satisfação de recuperação. O autor conclui que o fornecimento de 

interação humana eficaz é mais propenso a transformar percepções negativas em 

positivas e reter consumidores. Achados semelhantes foram relatados por Ogonu e 

Hamilton-Ibama (2020) em um estudo com clientes em empresas de bebidas em 

Port Harcourt, Nigéria, onde se conclui que a justiça interpessoal influencia 

significativamente o comportamento dos clientes. 

Na pesquisa de Radu et al. (2018), que realizaram em um ambiente de varejo de 

sapato, identificaram que a justiça interpessoal desempenhou um papel secundário 

em comparação com a justiça distributiva em relação à satisfação pós-recuperação 

do serviço, indicando a importância do tangível sobre aspectos intangíveis. 

Quanto à hipótese 4, que preconiza a percepção do nível de justiça informacional 

pelos alunos na influência positiva da satisfação com a recuperação da falha do 

serviço, esta foi apoiada. Isso significa que a justiça informacional teve influência 

positiva significativa na satisfação do aluno após a realização da recuperação de 

serviço. Este resultado também foi identificado em Ding, Ho e Lii (2016), indicando 

que a justiça informacional – juntamente com as justiças distributiva, processual e 

interpessoal – teve efeitos positivos na satisfação e na confiança na recuperação 

dos serviços de jogos on-line. 

Assim, verifica-se que as explicações e esclarecimentos realizados pelos 

funcionários do Claretiano influenciaram, de forma estatisticamente significativa, a 

percepção de satisfação dos alunos. 

Este resultado é consistente com o estudo de Kussusanti et al. (2019), realizado 

com consumidores em Business to Consumer (B2C) on-line na Indonésia, em que a 

justiça informacional foi apoiada na relação com a satisfação do cliente após a 

recuperação de serviço. O autor avalia que a justiça informacional é considerada 

boa se as informações fornecidas forem razoáveis, apropriadas às necessidades, 

úteis e entregues por meio meios de comunicação de acordo com a escolha do 

cliente, como bate-papo on-line, e-mail ou telefone. A informação faz parte do 

processo de comunicação. 
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Porém este resultado contrasta com o estudo de Amin et al. (2020), que 

identificaram que a justiça informacional apresentou resultado insignificante 

associado à satisfação do aluno pós-recuperação de serviço. Da mesma forma, 

Badawi, Hartati e Muslichah (2021) identificaram que a justiça informacional não 

pode criar emoções positivas e negativas dos clientes em um banco rural na 

Indonésia, concluindo que as informações que são dadas e recebidas aos clientes 

não são avaliadas corretamente e, consequentemente, não reduzem a emoção 

negativa sobre a frustração no processo de recuperação do serviço. 

A hipótese 5 descreve que o nível de satisfação do aluno com a recuperação de 

serviço influencia positivamente na intenção de fazer um boca a boca positivo. Esta 

hipótese foi apoiada. Este resultado também foi visto no trabalho de Bagherzadeh et 

al. (2020) – estudo realizado com alunos de graduação em uma universidade do 

meio-oeste dos Estados Unidos –, que avaliou a relação entre satisfação e boca a 

boca positivo de clientes que realizaram reservas on-line em um hotel, o qual 

concluiu que, com maiores níveis de satisfação do cliente, há maior disposição para 

fornecer boca a boca positivo e menor disposição para oferecer WOM negativo, 

ressaltando que o fator chave para alcançar esses resultados é o nível de 

expectativa de recuperação do serviço do cliente. Ellyawati (2017) complementa 

esse resultado afirmando que, quando os clientes experimentam insatisfação após a 

recuperação do serviço, eles tendem a conter as recompras e espalhar boca a boca 

negativo.  

Esse achado corrobora com o resultado da pesquisa de Wang, Tran e Tran (2017), 

em que avaliaram a recuperação de serviços de turistas na cidade de Danang, 

Vietnã. Esse estudo constatou que a qualidade na recuperação de serviço percebida 

tem efeitos significativos, positivos e diretos na satisfação turística; o boca a boca é 

positivamente influenciado pela qualidade percebida e pela satisfação turística; e há 

relação significativa entre frequência de visita e o boca a boca positivo. Wang, Tran 

e Tran (2017) ainda constataram que o boca a boca é mais forte entre os turistas do 

sexo feminino do que do sexo masculino. 

Lima et al. (2018), avaliando a correlação entre os fatores que complementam o 

serviço, a satisfação, a propaganda boca a boca e a intenção de recompra de 

clientes de uma clínica de estética localizada na Serra Gaúcha, RS, apresentaram 

uma relação positiva entre os 3 construtos, devendo seguir uma linha de 
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subsequência entre eles. Ao restabelecer a satisfação, o cliente realiza o boca a 

boca positivo para outras pessoas, consequentemente, ampliando o número de 

clientes e atingindo o objetivo principal, que são o aumento e o equilíbrio do 

faturamento.  

A hipótese 6, que avaliou a percepção da satisfação do aluno pós-recuperação de 

serviço, influenciou negativamente na intenção de troca de IES, sendo esta hipótese 

apoiada, ou seja, os alunos restabeleceram a satisfação com a recuperação de 

serviço recebida e mostraram uma baixa intenção de trocar de IES. Assim, verifica-

se que a satisfação dos alunos com a recuperação do serviço aumenta o seu nível 

de lealdade em relação à IES. 

O achado desta dissertação vai ao encontro da conclusão da pesquisa de Antunes 

(2017), feita em Portugal, revelando que a satisfação dos pacientes de turismo 

médico pós-recuperação de serviço refletiu na lealdade com a instituição e a baixa 

intenção de troca. 

Em suma, Halima e Gayatri (2018) concluem que, entre clientes que utilizavam 

cartões pré-pagos de uma empresa de telecomunicação na Indonésia, uma boa 

recuperação de serviços criou uma visão de justiça percebida, influenciando 

proativamente a satisfação pós-recuperação e levando a uma maior confiança e 

reduzindo a intenção de mudar para outra empresas. Também no setor de 

telecomunicação, Malhotra e Batra (2019) concluíram que o nível de satisfação do 

cliente com seu provedor de serviços garantirá que os clientes não mudem para 

novos provedores de serviços, mas acrescentam que, devido ao baixo o custo de 

troca, é importante manter um bom relacionamento entre os clientes e a empresa 

para aumentar a satisfação, confiança e lealdade, para que os clientes se sintam 

incentivados a permanecer fiéis com o prestador de serviços. 

Mosavi, Sangari e Keramati (2018) abordaram o papel da satisfação, fidelização, 

confiança e valor percebido pelo cliente pós-recuperação de serviço dentro de um 

modelo conceitual para a intenção de troca de clientes nos serviços bancários no Irã. 

O artigo corrobora com o achado desta dissertação, oferecendo uma visão unificada 

das relações estruturais, entre elas, a satisfação, que contribuem para a redução da 

intenção de troca. 
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A hipótese 7 preconiza o nível da satisfação pelos alunos com a recuperação da 

falha do serviço, que influencia positivamente a sua intenção em perdoar a IES. 

Essa hipótese foi apoiada. Casidy e Shin (2015) destacam que a presença de 

recuperação de serviços leva a uma intenção mais forte de perdoar entre aqueles 

que são diretamente afetados pela falha do serviço do que os clientes afetados 

indiretamente. A pesquisa foi realizada com 332 pessoas, sendo 35% estudantes 

convidados de graduação matriculados em várias aulas de marketing em uma 

grande universidade estadual nos EUA, e o restante com não estudantes. 

Os resultados da pesquisa de Moura (2020), que verificou o impacto que a 

preocupação com a imagem pessoal tem na satisfação das ações de recuperação, 

no perdão do cliente e nos consequentes do perdão, corroboram mostrando que a 

satisfação da recuperação tem um impacto positivo no perdão, que, por sua vez, 

mostra que o perdão tem um papel de mediação entre a variável satisfação da 

recuperação e as suas variáveis consequentes (reconciliação e passa-a-palavra 

negativo). Moura (2020) realizou a pesquisa através das redes sociais (Linkedin e 

Facebook) e da plataforma de “crowdsourcing” Amazon Mturk, colhendo 613 

respostas oriundas de 28 países. 

Harrison-Walker (2019), em pesquisa com seis setores de serviços (restaurantes, 

saúde, transporte de passageiros, salões de beleza/barbeiros, clínicas de exercícios 

e aluguel de carros), demonstra que as estratégias de recuperação certas são 

aquelas que levam o cliente ao perdão, como, por exemplo, conforme pesquisa, os 

clientes que têm a oportunidade de contar sua história são mais propensos a 

perdoar. 

As hipóteses 8a, 8b, 8c e 8d descrevem o nível da gravidade da falha do serviço e o 

impacto da percepção de justiça, respectivamente, justiça distributiva, processual, 

interpessoal e informacional, sendo todas apoiadas, ou seja, o nível da gravidade 

influenciou nas relações entre esses quatro tipos de justiça e a satisfação pelos 

alunos. Na literatura, foram identificados diversos estudos da relevância do nível da 

gravidade da falha do serviço no sentimento e comportamento do cliente, porém 

apenas nos estudos de La e Choi (2019) foi verificado o efeito direto da gravidade da 

falha na relação entre justiça percebida e satisfação.  

La e Choi (2019) utilizaram como amostragem estudantes de uma universidade e de 

uma escola comunitária de adultos localizada na costa oeste dos EUA. Entre outros 
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achados, encontram efeitos significativos da gravidade na percepção de justiça 

distributiva e processual na recuperação de justiça, enquanto a justiça interacional 

(diversas literaturas propõem desmembrar a justiça interacional em justiça 

interpessoal e justiça informacional) não obteve resultados tão significativos. Os 

autores sugerem que isso ocorre porque o valor dos recursos sociais, como empatia 

e cortesia, difere do valor dos recursos financeiros e de tempo, principalmente 

quando a gravidade da falha de serviço é elevada. 

Outro achado importante em La e Choi (2019) é quanto às percepções de justiça; 

não apenas determinam quanto esforço é necessário para satisfazer o cliente, mas 

também como um cliente percebe a dimensão ética das operações da empresa após 

a recuperação do serviço. 

Porém, outros autores reforçam a importância de considerar o nível da gravidade na 

recuperação de serviço, como em Fan e Niu (2016), que, estudando a estratégia de 

recuperação de serviços utilizando a abordagem das mídias sociais, identificaram 

níveis significativos na mudança de emoções e na satisfação quando uma falha é 

maior ou menor. Na pesquisa, Fan e Niu (2016) selecionaram mini casos reportados 

pelos clientes no Twitter das companhias aéreas: Delta, United Airlines, JetBlue, 

American Airlines e Air Canada. Jung e Seock (2018), ao investigarem os efeitos dos 

canais de comunicação sobre satisfação do consumidor, boca a boca e intenção de 

fidelidade, identificaram que a percepção da gravidade da falha no serviço dos 

clientes afeta significativamente sua percepção da qualidade da recuperação do 

serviço. Jung e Seock (2018) recrutaram os participantes por meio da qualtrics.com, 

sendo que 67,9% dos entrevistados eram americanos, enquanto os demais 

representavam outros grupos étnicos (por exemplo, afro-americanos ou hispânicos). 

Ambos os trabalhos avaliaram ser importante identificar o nível da gravidade, pois 

influenciam na justiça percebida. Por exemplo, a compensação monetária em uma 

grave falha de serviço tem um efeito positivo na satisfação, enquanto, para 

pequenas falhas, a compensação monetária pode realmente ser negativa, pois os 

clientes podem se sentir constrangidos devido à desigualdade (Fan e Niu, 2016; 

Jung e Seock, 2018). 

As pesquisas de Chatterjee (2018) e La e Choi (2019) colaboram com o tema da 

gravidade ao descreverem que a gravidade da falha também aumenta as 

expectativas de recuperação dos consumidores, sendo importante entender o 
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vínculo entre a percepção de gravidade da falha para os resultados sobre a 

satisfação da recuperação, devendo adaptar as estratégias de recuperação 

conforme a gravidade da falha no serviço. 

Em suma, os resultados alcançados reforçam os achados encontrados pelas 

hipóteses 1 a 4. Mais especificamente, quanto maior for a percepção da gravidade 

da falha pelos respondentes, maior é o impacto da justiça processual e da justiça 

informacional sobre a formação da percepção de satisfação com a recuperação dos 

serviços da IES. As diferenças entre a baixa gravidade e alta gravidade também 

ocorrem entre a justiça distributiva e a justiça processual. Todavia, as relações 

desses tipos de justiça com a satisfação dos alunos são estatisticamente 

significativas para os respondentes que consideram que a gravidade da falha é 

baixa. Para aqueles que classificam a gravidade da falha como alta, essas relações 

deixam de ser significativas. 

As hipóteses 9a, 9b, 9c e 9d avaliam a relação da velocidade da resposta à falha do 

serviço e o impacto na percepção de justiça, sendo, respectivamente, justiça 

distributiva, justiça processual, justiça interpessoal e justiça informacional. Dentre 

elas, as hipóteses 9a e 9d foram apoiadas, ou seja, os resultados demostraram uma 

relação significativa da velocidade da resposta à falha sobre a relação da justiça 

distributiva e da justiça informacional com a satisfação percebida pelos alunos. Já as 

hipóteses 9b e 9c foram rejeitadas, ou seja, não apresentaram resultados 

significativos da interferência da velocidade da resposta à falha sobre a relação da 

justiça processual e da justiça interpessoal com a satisfação percebida pelos alunos.  

Em uma leitura sobre a importância da velocidade de resposta na recuperação de 

serviço, foram identificadas pesquisas com diferentes achados. Hübner, Wagner e 

Kurpjuweit (2018) pesquisaram a recuperação de serviço no contexto B2B, que, 

além de compensar as perdas do cliente e a recuperação de serviço, precisa evitar 

as consequências negativas nas relações das cadeias empresariais envolvidas. 

Nesse sentido, uma resposta rápida exerce um efeito significativo para limitar a 

duração dos efeitos negativos, evitando danos a relações empresariais. Já a 

pesquisa de Fan e Niu (2016) encontrou que a velocidade da resposta não 

contribuiu para o alívio das emoções do cliente, mas acrescentam que a velocidade 

da resposta exerce efeito moderador na satisfação do cliente. 
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Quanto à relação da velocidade da resposta e às quatro percepções de justiça, 

foram identificados poucos trabalhos diretos. Entre eles, verificou-se, em Mostafa et 

al. (2015), que avaliaram a recuperação de serviço no contexto da imagem 

coorporativa no Egito, identificando um efeito positivo da velocidade na resposta 

sobre a justiça distributiva, processual e interacional, mas, quando comparados os 

resultados obtidos, chamou a atenção que os clientes tendem a ter maior satisfação 

com a recuperação de serviço quando decorre de uma compensação (ou seja, 

justiça distributiva) comparada à percepção de justiça por meio dos procedimentos e 

critérios adotados na recuperação do serviço (ou seja, justiça processual) e a 

percepção de justiça da forma como o cliente é tratado durante a recuperação (ou 

seja, justiça interacional). Portanto, esta dissertação demostrou consonância com a 

pesquisa de Mostafa et al. (2015) quanto aos resultados apurados sobre a relação 

da velocidade das respostas e as justiças distributiva e informacional, mas a relação 

com a justiça processual e interpessoal se apresentou em desacordo. 

Em outra pesquisa, Wirtz e Mattila (2004) analisaram como as três dimensões da 

equidade (distributiva, processual e interacional) influenciam a satisfação dos 

consumidores pós-recuperação e respostas comportamentais (intenção de recompra 

e boca a boca negativa) em um contexto de falha de serviço que não envolve custos 

monetários para o consumidor de Singapura. Seus achados apontam que as três 

dimensões de justiça têm efeitos conjuntos na satisfação pós-recuperação, ou seja, 

se as ações não forem articuladas entre si. Os autores sugerem que a compensação 

(justiça distributiva) pode não aumentar a satisfação se o processo não for bem 

executado, tendo uma resposta rápida e acompanhada com um pedido de 

desculpas. No mesmo estudo, indicaram que, na ausência de compensação, um 

pedido de desculpas (justiça interacional) é altamente eficaz quando combinado com 

uma recuperação imediata (velocidade de resposta), enquanto oferecer um pedido 

de desculpas com uma recuperação atrasada é menos poderoso. 

Outro achado importante sobre a relação da velocidade de resposta e a percepção 

de justiça está em Fagulha (2013). Fagulha (2013), após analisar o processo de 

gestão da reclamação em uma empresa de aluguel de carros em Portugal, 

identificou falhas na padronização dos processos (justiça processual) e apontou os 

pontos mais importantes a serem reestruturados: uma resposta imediata e 

automática à reclamação (velocidade da resposta), mitigar o enorme atraso no 
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tratamento da reclamação (justiça processual) e minimizar a diferença no tratamento 

das compensações (justiça distributiva). Nesse sentido, após a reestruturação, o 

autor identificou que a resposta imediata e padronizada continuava a ser um ponto 

negativo na satisfação do cliente, devido à sua impessoalidade e a ser pouco 

calorosa (justiça interpessoal). 

Por fim, as hipóteses 10a, 10b, 10c e 10d descrevem nível do esforço em resolver a 

falha do serviço como uma variável moderadora entre a justiça distributiva, justiça 

processual, justiça interpessoal e justiça informacional e a satisfação do aluno pós-

recuperação, sendo todas rejeitadas, ou seja, o nível do esforço percebido pelos 

alunos não influenciou as relações dos direcionadores (tipos de justiça) da 

satisfação.  

Pode se afirmar que este foi o resultado mais inesperado da dissertação, uma vez 

que se observaram diversos resultados positivos na literatura. Abney et al. (2017) 

colocam que o reconhecimento do esforço, empatia e adaptação pode tornar os 

consumidores mais tolerantes com a recuperação de serviço, pois sentem que a 

empresa se preocupa com seus problemas. Mostafa, Lages e Sääksjärvi (2014) 

revelam que o esforço em resolver a falha, entre outros elementos, é o que tem 

impacto na satisfação do cliente e, portanto, deve ser priorizado. Ruiz-Molina, 

Fayos-Gardo e Moliner-Velazquez (2019) apresentam o esforço em resolver a falha 

como o um dos elementos mais relevantes na satisfação com a recuperação de 

serviço, pois, quando os consumidores percebem que a loja investiu tempo e 

recursos para resolver o problema, tendem a ficar mais satisfeitos. Por fim, Yani-de-

Soriano et al. (2019) relatam que, quanto mais esforço ou energia do funcionário são 

percebidos para resolver uma falha, mais provável é que o cliente esteja satisfeito 

com a recuperação de serviço. 

Yani-de-Soriano et al. (2019) pesquisaram o relacionamento entre a percepção de 

justiça e o esforço do empregado e seus efeitos sobre a satisfação e lealdade no 

contexto da recuperação de serviço envolvendo reclamações com seus provedores 

de serviços de telefonia móvel no México, Reino Unido e Espanha. Segundo os 

autores, a pesquisa é a primeira que demonstra, empiricamente, a ligação direta 

entre o esforço percebido e a justiça percebida. Seus achados indicam que, quanto 

mais esforço um funcionário faz para resolver uma falha no serviço, maior a 
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probabilidade de o cliente considerar o resultado justo e, consequentemente, mais 

provável é que o cliente esteja satisfeito com a recuperação do serviço. 

A pesquisa de Abney et al. (2017), que examinaram como as empresas podem 

interagir efetivamente com seus clientes usando o Twitter em um contexto de 

recuperação de serviços, diz que os achados em seus estudos sugerem que os 

clientes percebem a diferença no esforço de recuperação de serviço, mesmo 

quando esses esforços são virtuais. Ruiz-Molina, Fayos-Gardo e Moliner-Velazquez 

(2019) corroboram com o tema ao avaliar que a utilização de tecnologia é útil para 

reforçar seus esforços, uma vez que possibilita uma comunicação mais eficaz e, 

consequentemente, influencia positivamente na percepção de qualidade da 

recuperação de serviço. 

Como se pode verificar, são várias as pesquisas que demostram a importância da 

percepção do esforço na recuperação de serviço. Uma das possíveis causas pode 

ser a dificuldade do cliente em perceber o quanto de esforço a empresa e o 

funcionário necessitam para resolver a falha (Yani-de-Soriano et al., 2019). Avaliar o 

envolvimento dos clientes no processo de recuperação de serviço é uma forma útil 

de mostrar como a empresa se esforça para resolver o problema (Mostafa, Lages e 

Sääksjärvi, 2014).  

7 Considerações finais 

Como objetivo principal, pretendeu-se identificar e analisar o comportamento dos 

alunos após uma falha na entrega do serviço educacional. O objetivo geral da 

pesquisa foi a elaboração de um modelo desenvolvido a partir da revisão da 

literatura que explique a satisfação dos alunos após a recuperação de serviço e a 

influência em aspectos comportamentais, como o boca a boca positivo, intenção de 

troca e perdão do cliente. O resultado foi um modelo teórico com 11 construtos e 19 

hipóteses testadas em uma IES. 

Quanto aos objetivos específicos, pretendeu-se identificar a percepção de justiça do 

aluno quanto à resposta recebida da IES após uma fala de serviço, sendo possível 

avaliar a justiça como direcionador da satisfação do cliente com a recuperação de 

serviço. Quanto ao segundo objetivo específico, este foi identificar na literatura 

aspectos comportamentais do aluno após receber uma recuperação de serviço. De 

forma semelhante, o terceiro objetivo específico foi de identificar elementos que 
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exercessem papéis moderadores sobre as relações entre os antecedentes e a 

satisfação dos alunos com a recuperação de serviço. 

Este trabalho buscou, durante seu desenvolvimento, indicar um modelo aderente a 

uma IES adaptado de diversos pesquisadores na temática do impacto da 

recuperação de serviço na satisfação do aluno. Verificou existir espaço para amplos 

debates acadêmicos e que novas contribuições são importantes para agregar mais 

conhecimentos e expandir estudos acerca da mensuração da satisfação em casos 

de falha no serviço.  

Dessa forma, conclui-se que todos os objetivos definidos nesta dissertação, tanto o 

principal quanto os específicos, foram atingidos.  

7.1 Contribuições teóricas 

Existem diversas pesquisas sendo desenvolvidas para entender as dimensões de 

justiça, satisfação e os aspectos comportamentais oriundos da recuperação de 

serviço em diversos setores. No entanto, poucos estudos foram identificados no 

setor educacional, sendo esta pesquisa a pioneira a avaliar o comportamento dos 

alunos após uma falha na entrega do serviço educacional nas IESs no Brasil. 

A principal contribuição teórica desta pesquisa é a elaboração e teste de um modelo 

inédito sobre o processo de recuperação de falha de serviços em uma IES. O 

ineditismo é consequência dos construtos utilizados para representar a cadeia 

nomológica e, por conseguinte, as relações entre os construtos. 

Assim, este estudo trata da importância das relações entre as dimensões de justiça 

(justiça distributiva, processual, interpessoal e informacional) e a satisfação, e incluiu 

a quarta dimensão da justiça informacional para melhor compreensão do efeito da 

justiça no comportamento dos resultados dos alunos. 

Os direcionadores da satisfação dos alunos com a recuperação dos serviços são a 

percepção da justiça distributiva, justiça processual, justiça interpessoal e justiça 

informacional. A satisfação dos alunos com a recuperação de serviços e as suas 

consequências e intenções comportamentais são boca a boca positivo, trocar de IES 

e perdoar a IES. 

Os achados sugerem que as quatro dimensões da justiça não contribuem 

igualmente para a satisfação do aluno após a recuperação dos serviços, ampliando 
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a literatura ao apresentar que a justiça processual e a justiça informacional são mais 

significativas no processo de recuperação de serviço em uma IES, pois têm um 

efeito direto sobre satisfação e, consequentemente, nos efeitos comportamentais 

dos alunos.  

Há de se considerar, ainda, o papel de variável moderadora de três construtos, que 

representam tanto as características dos respondentes – gravidade da falha – como 

as características do processo de recuperação de serviços – esforço em resolver o 

problema e velocidade de resposta.  

Quase todas as hipóteses relacionadas à cadeia nomológica foram apoiadas. Isso 

indica que o modelo representa, em grande medida, a teoria descrita por outros 

estudos a partir dos dados empíricos que formam a amostra desta pesquisa. Os 

altos valores encontrados para a variância explicada dos construtos endógenos, 

como a satisfação e a propaganda boca a boca, reforçam a importância do modelo 

desenvolvido, não somente em termos da sua validade nomológica, representada 

pelas hipóteses apoiadas, como também o seu alto nível de explicação para a 

formação da satisfação e da propaganda boca a boca pelos alunos.  

Além do desenvolvimento e teste de um modelo, outra contribuição teórica é 

referente ao papel dos tipos de justiça na formação da atitude dos alunos em termos 

da sua satisfação com a recuperação da falha do serviço.  

Mais especificamente, a justiça distributiva e a justiça interpessoal não colaboram 

para a formação da satisfação dos alunos da IES. Isso é uma contribuição 

importante em virtude de que, em geral, as pesquisas sobre recuperação de serviço 

são realizadas sobre produtos ou serviços presenciais. Neste caso, todos os 

respondentes são alunos de cursos na modalidade de ensino de educação a 

distância.  

Assim, uma das contribuições é a descoberta de que, na prestação de serviços na 

qual ocorre baixo contato pessoal, a justiça distributiva e a justiça interpessoal não 

são antecedentes da satisfação. Conforme já descrito, pode ocorrer que os alunos 

estejam mais interessados em resolver o problema causado pela falha do que 

efetivamente nas estratégias de compensação oferecidas pela IES. No caso da 

justiça interpessoal, o nível de interação entre os profissionais da IES e os alunos 

deve ser muito baixo, em virtude de a modalidade de ensino ser de educação a 
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distância. Por conseguinte, a importância da justiça interpessoal torna-se não 

significativa na formação da satisfação dos alunos com a recuperação da falha de 

serviços prestada pela IES. 

Outra contribuição teórica a ser destacada são as consequências da satisfação com 

a recuperação da falha de serviço em termos de intenção de troca de IES, perdão 

em relação à IES e a realização de propaganda boca a boca pelos alunos. Inclusive, 

a relação existente entre a satisfação e a intenção de troca de IES é negativa.  

A verificação das consequências da satisfação com a recuperação da falha de 

serviço pela IES em termos de propaganda boca a boca, perdão da IES e intenção 

de troca da IES é mais uma contribuição teórica deste estudo. Alguns trabalhos 

estudaram essas consequências de forma isolada, mas não foram encontrados 

estudos nos quais elas estavam presentes conjuntamente.  

Além disso, mais uma contribuição teórica ocorre em virtude da conclusão de que a 

gravidade da falha exerce papel de variável moderadora sobre todas as relações 

entre os quatro tipos de justiça e a percepção de satisfação do aluno em relação ao 

processo de recuperação da falha do serviço pela IES. 

A análise multigrupos – baixa gravidade e alta gravidade – identificou que, para os 

alunos que classificaram a gravidade da falha do serviço como sendo baixa, a justiça 

distributiva, a justiça processual, a justiça interpessoal e a justiça informacional, ou 

seja, todos os tipos de justiça interferem de forma significativa sobre a composição 

da satisfação dos alunos com a recuperação do serviço.  

No caso do grupo que considerou a falha de serviço como sendo de alta gravidade, 

os resultados são similares aos encontrados para a amostra em geral, ou seja, 

somente a justiça processual e a justiça informacional influem na formação da 

satisfação dos alunos com a recuperação de serviços.  

Assim, em termos teóricos, existe a descoberta de que, para falhas de baixa 

gravidade, todos os tipos de justiça influem na construção da satisfação dos alunos, 

o que não ocorre quando a falha é considerada de alta gravidade. 

No caso do construto velocidade, o seu papel de variável moderadora ocorre 

parcialmente, influenciando de forma significativa as relações da justiça distributiva e 

justiça informacional em relação à satisfação dos alunos. A descoberta, neste caso, 

é que, apesar de a justiça distributiva não influenciar de forma estatisticamente 
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significativa a formação da satisfação dos alunos para toda a amostra, para o grupo 

que percebe uma alta velocidade na recuperação de serviços, a justiça distributiva 

passa a impactar de forma significativa a satisfação dos alunos. Assim, temos a 

descoberta de que a velocidade de resposta mais rápida é capaz de tornar a justiça 

distributiva um antecedente da formação da satisfação dos alunos.  

No caso de a variável perdoar a IES, ela não possui papel de variável moderadora 

para nenhuma das relações entre os quatro tipos de justiça e a percepção de 

satisfação dos alunos. Talvez isso tenha ocorrido em virtude da falta de validade 

discriminante desse construto em relação a todos os quatro tipos de justiça.  

7.2 Implicações gerenciais 

Nesta dissertação, foi elaborado e testado um modelo para verificar a percepção da 

satisfação dos alunos de uma IES com a recuperação de serviços executada por 

uma IES.  

Os resultados indicam muitas hipóteses apoiadas, permitindo que o gestor tenha à 

sua disposição um instrumento gerencial capaz de medir diversos construtos, além 

de apresentar as relações entre eles por meio da cadeia nomológica, bem como 

construtos que também apresentam um alto valor para a sua variância explicada 

(R2), tais como a satisfação e a propaganda boca a boca.  

Outro ponto a ser ressaltado é que a amostra desta dissertação é formada por 

somente alunos que estudam na modalidade de cursos de ensino a distância, cujo 

crescimento de alunos matriculados é superior ao número de alunos matriculados 

nos cursos da modalidade presencial. Isso reforça a importância deste instrumento 

gerencial, pois ele é capaz de ajudar a IES na gestão de um grande segmento 

expressivo em relação ao total de alunos matriculados com tendência de 

crescimento desse segmento.  

Os resultados indicam que a percepção de satisfação dos alunos com o processo de 

recuperação da falha do serviço impacta de forma significativa as intenções 

comportamentais dos alunos em termos de fazer propaganda boca a boca e na 

intenção de troca de IES. Além disso, há a atitude do aluno em perdoar a IES em 

razão da falha ocorrida. 

Assim, verifica-se que uma maior capacidade da IES em gerar uma satisfação 

percebida em seus alunos – mesmo após uma falha do serviço – é muito importante 
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em termos da fidelização, comunicação e sentimento do aluno em relação à IES. Os 

resultados obtidos são extremamente uteis para o marketing das IES’s, colaborando 

na elaboração da estratégia de capitação de novos alunos e no posicionamento 

institucional, incentivando que os alunos que receberam uma recuperação de 

serviço e se demostraram satisfeitos, compartilharem suas impressões e opinião, 

principalmente através dos meios digitais. Esse tipo de marketing é a melhor 

maneira de incentivar outras pessoas. 

Assim, este estudo não só provê justificativas e compreensão acerca das 

consequências de uma recuperação de serviços adequada e efetiva por parte da 

IES, como também identifica os determinantes da satisfação – com mais de 93% de 

variância explicada – a partir da percepção de justiça processual e percepção da 

justiça informacional por parte dos alunos. 

Um ponto que merece atenção é o de que o nível de gravidade da falha influencia na 

relação de todos os quatro tipos de justiça na formação da percepção de satisfação 

dos alunos com a recuperação da falha de serviço efetuada pela IES. Isso significa 

que, caso a IES consiga melhorar o desempenho e, consequentemente, os tipos de 

justiça processual e de informação – os quais influenciam de forma estatisticamente 

significativamente a satisfação dos alunos –, a IES alcançará uma maior percepção 

da satisfação dos alunos, principalmente no que tange às falhas consideradas mais 

graves pelos alunos. Assim, verifica-se que a gestão da justiça processual e justiça 

informacional é fundamental para a satisfação dos alunos com a recuperação da 

falha de serviço pela IES, mesmo em problemas mais graves para os alunos. A 

consequência desse aumento da satisfação é a propaganda boca a boca positiva, 

baixa intenção de trocar de IES e o perdão dos alunos para a IES.  

Neste sentido, é recomendado que as instituições invistam da definição de 

procedimentos de recuperação de serviço, de forma a deixar claro o processo, as 

etapas, responsabilidades e o tempo de que a falha será atendida. Este processo 

deve estar alinhado com uma boa comunicação, mantendo o aluno constantemente 

informado. 

No caso de falhas consideradas de baixa gravidade, os gestores devem utilizar-se 

de todos os tipos de justiça – distributiva, processual, interpessoal e informacional –, 

que são capazes de impactar de forma positiva a formação da satisfação com a 

recuperação do serviço percebida pelo aluno.  
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No caso da velocidade de resposta, ela afeta a relação entre a justiça distributiva e a 

satisfação e a relação entre justiça informacional e satisfação do aluno. Todavia, 

somente a primeira relação passa a ser estatisticamente significativa. Assim, a 

rapidez na resolução da falha no serviço gera uma maior satisfação pelos alunos a 

partir da sua maior percepção de justiça distributiva. Por conseguinte, o gestor pode 

incrementar a percepção da satisfação dos alunos com a recuperação dos serviços, 

a partir do aumento da rapidez do processo de recuperação de serviços.  

Há de se ressaltar, ainda, que os valores encontrados para a variância explicada 

para o construto satisfação e propaganda boca a boca são muito altos. Os valores 

encontrados para a intenção de troca e perdão por parte do aluno também 

apresentam valores adequados.  

Assim, o modelo é capaz de explicar, em grande medida, o nível de satisfação dos 

alunos da IES, bem como a sua intenção comportamental em realizar a propaganda 

boca a boca.  

Do mesmo modo, verifica-se que o modelo adotado é adequado e útil para verificar 

sistematicamente esses construtos a partir da gestão de serviços e da experiência 

do aluno por parte da IES. Os resultados recomendam que esse questionário pode 

ser utilizado como um procedimento executado pelas IESs para todos aqueles 

alunos que fizeram alguma reclamação formal para a instituição, por meio dos seus 

canais de registro de reclamações. 

A importância desses dois construtos já foi descrita anteriormente no referencial 

teórico, e as suas implicações são muito importantes para os gestores de marketing, 

notadamente em relação à fidelização dos alunos.  

A partir do exposto, é possível concluir que esta dissertação apresenta resultados 

que geram importantes implicações gerenciais para os profissionais de marketing. O 

modelo desenvolvido pode ser utilizado como uma nova ferramenta gerencial, a qual 

permite aos gestores acompanhar os resultados acerca dos processos e atividades 

de recuperação de falhas nos serviços prestados aos alunos, bem como verificar as 

consequências de novos processos e atividades implementados ao longo do tempo. 

Em suma, este modelo é uma ferramenta gerencial extremamente útil para fazer o 

controle ao longo do tempo sobre o processo de recuperação de falhas do serviço 

da IES junto aos seus alunos. 
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7.3 Limitações do trabalho e sugestões de novos estudos 

A grande limitação deste trabalho é que a amostra não é aleatória, ou seja, não foi 

feito um sorteio para verificar quais alunos poderiam participar da pesquisa. Como 

ponto positivo, todos os alunos foram contatados mais de uma vez por e-mail. Por 

conseguinte, todos os alunos tiveram a mesma chance de participarem da pesquisa, 

sejam eles com problemas de alta gravidade ou não.  

Assim, para novas pesquisas, sugere-se um processo de amostragem aleatório ou 

que, pelo menos, contemple um vasto número de IESs para que diferentes formas 

de recuperação de serviço para problemas distintos ocasionados em IESs díspares 

sejam alcançadas e possam ser mais representativas.  

Outro aspecto a ser relatado é que provavelmente existem alunos da IES com 

problemas e que não preencheram o questionário. Essa não participação pode 

ocorrer por falta de tempo, grande frustração com a IES em virtude da gravidade do 

problema ocorrido, da falta de resposta da IES, demora de resposta da IES, 

insatisfação com a solução apresentada ou, ainda, com a grande recorrência do 

problema ao longo do tempo, entre outros motivos.  

Assim, pode ser que a opinião daqueles que participaram da pesquisa seja diferente 

daqueles que não participaram da pesquisa. 

A solução para esse aspecto seria – para pesquisas futuras –, após a divulgação da 

pesquisa, a verificação no “sistema de atendimento ao aluno” existente na IES 

daqueles alunos que abriram “chamados” para resolver problemas ou requerer 

serviços da IES – e que não foram atendidos. Assim, um grupo desses alunos – 

sorteados aleatoriamente – seria procurado e convidado a participar da pesquisa. 

Outra limitação desta pesquisa é a possível ocorrência da CMB. O One Factor 

Hamman Test indicou uma forte presença desse tipo de viés, e os próprios 

respondentes são os responsáveis por avaliar as suas crenças e percepções e, 

posteriormente, no mesmo questionário, avaliarem as suas atitudes e intenções 

comportamentais. Existem possíveis soluções para esse problema, e elas estão 

relacionadas a diferentes formas de coletar dados desses respondentes que não 

seja o questionário utilizado nesta pesquisa. 

Uma das formas seria a verificação, por meio dos sistemas da IES, a respeito da 

manutenção do respondente como aluno matriculado ou não na IES. Isso ajuda a 
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identificar a possibilidade de troca por outra IES – apesar da possibilidade do aluno 

também simplesmente parar de estudar. Uma alternativa seria verificar o nível de 

satisfação do aluno a partir das avaliações institucionais que ocorrem 

semestralmente na maioria das IESs – apesar de que o problema possa ocorrer 

depois do preenchimento da avaliação institucional pelo aluno. Há de se considerar, 

ainda, a utilização de ferramentas de análise sobre as mídias sociais. Nesse caso, 

seriam analisadas as mídias sociais utilizadas pelos alunos participantes da 

pesquisa, bem como os seus perfis, para identificar se eles fazem propaganda boca 

a boca positiva, negativa ou se não fazem nenhum tipo de propaganda boca a boca.  

Outra limitação desta pesquisa em relação aos resultados obtidos diz respeito à falta 

de validade discriminante entre alguns construtos, mais notadamente entre aqueles 

relacionados aos diversos tipos de justiça (distributiva, processual, interpessoal e 

informacional). Isso talvez possa ocorrer em virtude de que a justiça pode ser 

considerada como um construto de segunda ordem formado pelos quatro construtos 

de primeira ordem. Assim, isso pode explicar o alto nível de correlação entre esses 

quatro construtos.  

Dessa forma, uma sugestão de novos estudos é considerar os quatro construtos 

como de primeira ordem em relação ao construto de segunda ordem de “justiça 

geral”. Assim, novas pesquisas podem ser realizadas com essa configuração. Além 

disso, alguns indicadores poderiam ser reformulados para o alcance de melhores 

resultados, voltados mais especificamente para o setor de ensino superior.  

Como descrito anteriormente, a amostra desta pesquisa é formada exclusivamente 

por alunos que fazem cursos na modalidade de ensino a distância. Portanto, alguns 

dos problemas que eles enfrentam e, consequentemente, as soluções que devem 

ser empreendidas para a recuperação de serviço são distintos. Portanto, uma 

pesquisa realizada somente com alunos na modalidade de ensino presencial é 

importante para suprir essa lacuna do conhecimento, verificando se os resultados 

alcançados são os mesmos para ambas as modalidades de ensino. 

Neste caso, o objetivo não é somente testar o modelo proposto, como também 

buscar identificar todas as possíveis diferenças de percepção entre os alunos que 

formam essas duas amostras.  
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Por fim, a inserção de novos construtos que representem as intenções 

comportamentais, bem como outros construtos que representem as atitudes e 

percepções dos alunos da IES, pode contribuir para tornar o modelo ainda mais 

abrangente, trazendo novas abordagens e compreensões acerca dos fatores 

responsáveis pela satisfação dos alunos com a recuperação da falha do serviço, 

bem como com novas intenções comportamentais, as quais são extremamente úteis 

para os profissionais de marketing em seu processo de gestão.  
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Apêndice A – Questionário 

 

Fundação Pedro Leopoldo 
Mestrado Profissional em Administração 
Pesquisa sobre a satisfação com a recuperação de serviços 
educacionais 

Mestrando: Altino Teixeira da Rocha Neto 
altinonetodm@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/5317772106314511 

Orientador Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura 
luiz.moura.pesquisa@gmail.com 
http://lattes.cnpq.br/6868654122743345 

 

Prezado(a) senhor(a), 

Este questionário faz parte de uma pesquisa científica de conclusão de Mestrado da 

Fundação Pedro Leopoldo, cujo tema aborda a “satisfação com a recuperação dos serviços 

das Instituições de Ensino Superior (IES)”. 

Contamos com a sua colaboração para responder a este questionário, considerando os 

serviços educacionais prestados pelo Claretiano e eventuais falhas que possam ter ocorrido 

nesta prestação. Não há respostas certas ou erradas para as questões, o essencial é que 

sua avaliação seja sincera e que você preencha as questões na ordem em que elas 

aparecem, sem deixar nenhuma em branco. Leia atentamente as instruções e os 

enunciados abaixo antes de responder às questões. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Orientador da pesquisa: Prof. Dr. Luiz Rodrigo Cunha Moura (Fundação Pedro Leopoldo – 

FPL). 

Você está convidado a participar do estudo “Pesquisa sobre a satisfação com a recuperação 

de serviços educacionais”, por meio de um questionário disponibilizado por meio da 

ferramenta Google Forms com preenchimento em forma de formulário eletrônico. O objetivo 

deste trabalho é testar um modelo explicativo sobre a formação da satisfação dos alunos a 

partir do processo da falha de serviços e da sua recuperação por parte da instituição de 

ensino.  

Você poderá desistir de participar a qualquer momento sem que isso lhe traga qualquer 

prejuízo ou penalização, sem necessidade de justificativa. Os riscos decorrentes de sua 

participação na pesquisa podem estar relacionados ao constrangimento de responder 

alguma das questões. Esta pesquisa não apresenta nenhum benefício individual direto aos 

respondentes, mas as informações fornecidas pelos alunos auxiliarão no teste de um 

modelo explicativo sobre a satisfação com a recuperação de serviços, além de permitir a 

melhoria da prestação de serviços pelo Claretiano. 



135 
 

 

Todos os dados fornecidos são considerados confidenciais, sendo totalmente garantido o 

sigilo das informações e privacidade. Os dados serão analisados de forma agrupada e não 

de forma individual. 

A sua participação no projeto tem caráter voluntário e não lhe trará nenhum tipo de ônus ou 

remuneração. 

 

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Qualquer dúvida entre em contato com os pesquisadores: 

- Altino Teixeira da Rocha Neto: altinonetodm@gmail.com 

- Luiz Rodrigo Cunha Moura: luiz.moura.pesquisa@gmail.com 

Compreendi as informações que me 
foram repassadas e, portanto, aceito 
participar deste projeto de pesquisa. 

( ) 
( ) 

Sim, aceito participar da pesquisa 
Não aceito participar da pesquisa 

 

FORMULÁRIO 

PARTE 1 

Qual o tipo do curso? ( ) 
( ) 

Graduação 
Pós-Graduação 

 

As Instituições de Ensino Superior (IES) são prestadoras de serviços. O 
Claretiano, como IES, apresentou alguma falha na prestação de serviços nos 
últimos 12 meses? 

( ) 
( ) 

Sim 
Não 

O senhor(a) comunicou ou reclamou dessa falha com o Claretiano? Entrou em 
contato com algum funcionário, com o coordenador do curso, diretor ou com a 
Central de Atendimento ao Aluno? 

( ) 
( ) 

Sim 
Não 

O Claretiano tentou de alguma forma resolver esse problema ou lhe deu uma 
resposta sobre essa falha na prestação de serviço? 

( ) 
( ) 

Sim 
Não 

 

Se a sua reposta foi SIM para todas as 3 (três) questões anteriores, gostaríamos de saber a 

sua opinião quanto às afirmativas abaixo. Se, em alguma das 3 (três) questões anteriores, 

sua resposta foi NÃO, agradecemos sua participação e não será possível prosseguirmos 

com a pesquisa. 

 

Descreva sucintamente como ocorreu essa falha no serviço prestado pelo Claretiano. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

PARTE 2 

Responda entre 0 e 10 para os seguintes enunciados: 

Gravidade da falha: 

Discordo 
totalmente 

 

Concordo 
totalmente 

 
GF1 A falha do serviço me gerou um grande problema. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GF2 A falha do serviço me causou um grande 
aborrecimento. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GF3 A falha do serviço que me atingiu é grave. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

GF4 Foi muito desagradável a falha do serviço prestado.  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Em relação ao tratamento da falha do serviço: 

Discordo 
totalmente 

 

Concordo 
totalmente 

 
JD1 A solução oferecida pelo Claretiano em relação à 

falha do serviço foi justa.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JD2 A recuperação da falha do serviço executada pelo 
Claretiano foi correta. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JD3 O Claretiano encontrou a solução certa para a falha 
do serviço que ocorreu. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JD4 Considerando os problemas causados e o tempo 
perdido pela falha do serviço, a compensação 
oferecida pelo Claretiano foi aceitável. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JD5 Em geral, o resultado que recebi do Claretiano em 
resposta à falha do serviço foi adequado. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JP1 Acho que meu problema foi resolvido da maneira 
certa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JP2 Apesar do incômodo causado pela falha do serviço, 
o atendimento do Claretiano foi capaz de responder 
de forma adequada. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JP3 Com relação aos seus procedimentos, o Claretiano 
tratou o meu problema de forma justa comigo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JP4 O Claretiano foi flexível e capaz de se adaptar às 
minhas necessidades ao lidar com meu problema 
causado pela falha do serviço. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JIP1 Os funcionários do Claretiano me trataram com 
educação ao tentar resolver a falha do serviço.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JIP2 Os funcionários do Claretiano se preocuparam em 
resolver a falha do serviço.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JIP3 Os funcionários do Claretiano mostraram interesse 
sobre o meu problema. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JIP4 Os funcionários do Claretiano foram respeitosos 
comigo no processo de recuperação da falha do 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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serviço.  

JIF1 Os funcionários do Claretiano que me atenderam 
deram boas explicações sobre os procedimentos 
para resolver a falha nos serviços. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JIF2 As explicações dadas pelos funcionários do 
Claretiano que me atenderam por causa das 
minhas reclamações sobre a falha no serviço foram 
boas. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JIF3 Os funcionários do Claretiano que me atenderam 
foram sinceros na explanação de como a minha 
reclamação sobre a falha no serviço do Claretiano 
seria atendida.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

JIF4 Os funcionários do Claretiano que me atenderam 
esclareceram de forma adequada sobre a 
resolução da falha do serviço.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ES1 O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver 
a falha do serviço cometida. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ES2 O Claretiano se empenhou para resolver o meu 
problema. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ES3 O Claretiano foi atencioso para que a falha do 
serviço fosse resolvida.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VR1 O Claretiano agiu para resolver a falha do serviço 
rapidamente.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VR2 O Claretiano respondeu à minha reclamação 
imediatamente. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VR3 O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha 
do serviço. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

VR4 Não demorou muito tempo para o Claretiano 
responder à minha reclamação sobre a falha do 
serviço.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Em relação às minhas atitudes e comportamentos 
futuros: 

Discordo 
totalmente 

 

Concordo 
totalmente 

 
SAT1 No geral, estou satisfeito com a forma como a falha 

do serviço foi resolvida. 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SAT2 Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a 
falha do serviço foi boa. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SAT3 No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo 
Claretiano a respeito da falha do serviço. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SAT4 A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi 
compatível com a minha expectativa.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EW1 Eu recomendo o Claretiano para outras pessoas. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EW2 Quando me perguntam, eu falo coisas positivas 
sobre o Claretiano para as outras pessoas.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EW3 Apesar do problema que ocorreu, eu digo coisas 
boas sobre o Claretiano para as outras pessoas, seja 
pessoalmente ou pela internet.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TR1 Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 
faculdade/universidade. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

TR2 Tenho a intenção de mudar para outra 
faculdade/universidade. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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TR3 Se eu for fazer outro curso no futuro, escolherei 
outra instituição devido ao problema que ocorreu 
comigo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PE1 Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do 
serviço que ocorreu. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PE2 Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do 
aborrecimento que eu tive.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PE3 Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho 
ressentimentos pelo Claretiano. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PE4 Não há motivos para eu ter raiva do Claretiano ao 
longo do tempo pela falha do serviço que ocorreu 
comigo. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5- Informações demográficas 

Em qual Estado/UF você reside 
atualmente? 

R: 

Em qual cidade você reside 
atualmente? 

R: 

Qual é o seu gênero (sexo)? ( ) 
( ) 
( ) 

Feminino 
Masculino 
Outro ou prefiro não responder 

Qual é a sua idade? ( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Entre 18 anos e menos de 30 anos 
Entre 30 anos e menos de 40 anos 
Entre 40 anos e menos de 50 anos 
Entre 50 anos e menos de 60 anos 
Mais de 60 anos 

Qual é o seu estado civil? ( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Solteiro(a) 
Casado(a) / União estável 
Divorciado(a), desquitado(a) ou separado(a) 
judicialmente. 
Viúvo(a). 

Qual é a sua renda bruta mensal? ( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

Até R$ 1.100,00. 
De R$ 1100,01 até R$ 2.200,00 
De R$ 2.200,01 até R$ 5.500,00 
De R$ 5.500,01 até R$ 7.700,00 
De R$ 7.700,01 até R$ 11.000,00 
De R$ 11.000,01 até R$16.500,00 
Acima de R$ 16.500,01 

 

MUITO OBRIGADO!!! TERMINOU! AGRADEÇO A SUA COLABORAÇÃO! 
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Apêndice B – Resultados do Pré-teste 

Grupo 1  

- Participantes: 

Nathalia - Gestão de Recursos Humanos - Pós-Graduação  

Angélica - Gestão de Recursos Humanos - Pós-Graduação 

Rogério - Gestão de Recursos Humanos - Pós-Graduação 

- Data e hora: 08/10 às 10:30 

Avaliação quanto ao questionário: 

 

1.  

A terceira pergunta da pesquisa não achamos uma pergunta adequada para o tipo 

de resposta sim ou não. Pois tem duas perguntas contraditórias juntas (3 – O 

Claretiano tentou de alguma forma resolver esse problema ou essa falha na 

prestação de serviço ficou sem resposta?). 

 

2. Não achamos a pesquisa longa, mas achei que muitas perguntas são similares e 

tem o mesmo objetivo. Otimizando as perguntas similares o questionário ficaria mais 

sucinto e prático. 

 

Exemplos de perguntas similares:  

JIF1 Os funcionários do Claretiano que me atenderam deram boas 
explicações sobre os procedimentos para resolver a falha nos 
serviços. 

JIF2 As explicações dadas pelos funcionários do Claretiano que me 
atenderam por causa das minhas reclamações sobre a falha no 
serviço foram boas. 

 

VR1 O Claretiano agiu para resolver a falha do serviço rapidamente.  

VR2 O Claretiano respondeu à minha reclamação imediatamente. 

VR3 O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do serviço. 

VR4 Não demorou muito tempo para o Claretiano responder à minha 
reclamação sobre a falha do serviço.  
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JP1 Acho que meu problema foi resolvido da maneira certa. 

SAT1 No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do serviço foi 
resolvida. 

SAT2 Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a falha do serviço foi 
boa. 

 

TR1 Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 
faculdade/universidade. 

TR2 Tenho a intenção de mudar para outra faculdade/universidade. 

 

PE1 Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do serviço que 
ocorreu. 

PE2 Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do aborrecimento 
que eu tive.  

PE3 Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho ressentimentos 
pelo Claretiano. 

  

Grupo 2 

- Participantes:  

Marcelo – Geopolítica e Relações Internacionais - Pós-Graduação 

Kelly – Nutrição - Graduação 

- Data e hora: 08/10 às 09:00 

Avaliação quanto ao questionário: 

1) No primeiro bloco, acho que a quarta pergunta (GF4 - 'foi muito desagradável...') é 

desnecessária, por ser muito parecida com a segunda (GF2 - que termina em 

'aborrecimento'). 

2) No bloco “Em relação ao tratamento da falha do serviço”: a terceira (JD3) 

pergunta é muito igual à segunda (JD2). Nós tiraríamos uma delas. 

Também recomendamos tirar as seguintes (por serem muito parecidas a outras): 

JP2 - Apesar do incômodo causado pela falha do serviço, o atendimento do 

Claretiano foi capaz de responder de forma adequada. 

JIP3 - Os funcionários do Claretiano mostraram interesse sobre o meu problema. 

JIP4 - Os funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no processo de 

recuperação da falha do serviço.  
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JIF2 - As explicações dadas pelos funcionários do Claretiano que me atenderam por 

causa das minhas reclamações sobre a falha no serviço foram boas. 

JIF4 - Os funcionários do Claretiano que me atenderam esclareceram de forma 

adequada sobre a resolução da falha do serviço. 

ES2 - O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema. 

VR2 - O Claretiano respondeu à minha reclamação imediatamente. 

VR3 - O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do serviço. 

3) No bloco “Em relação às minhas atitudes e comportamentos futuros”, tiraríamos 

por serem semelhantes: 

SAT1 - No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo Claretiano a respeito 

da falha do serviço. 

EW3 - Apesar do problema que ocorreu, eu digo coisas boas sobre o Claretiano 

para as outras pessoas, seja pessoalmente ou pela internet.  

PE2 - Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do aborrecimento que eu 

tive.  

PE3 - Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho ressentimentos pelo 

Claretiano.  

 

Grupo 3 

- Participantes:  

Leticia – Pedagogia – Graduação 

Rodrigo – Administração – Graduação 

Renato - Gestão Pública – Pós-Graduação 

- Data e hora: 08/10 as 12:00 

Avaliação quanto ao questionário: 

Foram apontadas similaridades entre as questões:  

JIP1 Os funcionários do Claretiano me trataram com educação ao tentar 
resolver a falha do serviço.  

JIP4 Os funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no processo 
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de recuperação da falha do serviço.  

 

JIF1 Os funcionários do Claretiano que me atenderam deram boas 
explicações sobre os procedimentos para resolver a falha nos 
serviços. 

JIF2 As explicações dadas pelos funcionários do Claretiano que me 
atenderam por causa das minhas reclamações sobre a falha no 
serviço foram boas. 

 

ES1 O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha do serviço 
cometida. 

ES2 O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema. 

 

VR3 O Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do serviço. 

VR4 Não demorou muito tempo para o Claretiano responder à minha 
reclamação sobre a falha do serviço.  

 

SAT1 No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do serviço foi 
resolvida. 

SAT3 No geral, fiquei satisfeito com o tratamento dado pelo Claretiano a 
respeito da falha do serviço. 

 

Observação do autor: 

Os participantes não responderam à questão salarial. 

  

Grupo 4 

 

- Participantes:  

Julia – UX Design – Pós-Graduação 

Luiz Fernando – Banco de Dados - Pós-Graduação 

- Data e hora: 08/10 – 14h 

Avaliação quanto ao questionário: 

Sessão 1 

1. Retirar a obrigatoriedade de informar o e-mail. Alguns alunos podem evitar 

responder o questionário por medo de “represálias”. 
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2. A primeira sessão possui o “número” das questões, mas nas demais sessões não 

há números: 

  

Sessão 2 

1. Talvez seja interessante incluir um checkbox com palavras-chaves e, caso 

nenhuma das opções corresponda, o aluno pode informar com mais precisão o que 

ocorreu. Pois, levando em conta que será enviado para muitos usuários, será 

trabalhoso analisar a fundo as respostas: 

  

2. Dentre as questões apontadas, acredito que algumas possuam o mesmo teor de 

insatisfação pessoal para o aluno: 

(GF1) A falha do serviço me gerou um grande problema = (GF2) A falha do serviço 

me causou um grande aborrecimento = (GF4) Foi muito desagradável a falha do 

serviço prestado. 

 

Sessão 3 

1. Assim como na sessão anterior, algumas perguntas sejam redundantes na 

questão da visão do aluno sobre resolução do problema: 

a) A solução oferecida pelo Claretiano em relação à falha do serviço foi justa. = 

A recuperação da falha do serviço executada pelo Claretiano foi correta. 

b) (JD2) O Claretiano encontrou a solução certa para a falha do serviço que 

ocorreu / (JD4) Considerando os problemas causados e o tempo perdido pela 
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falha do serviço, a compensação oferecida pelo Claretiano foi aceitável / 

(JD5) Em geral, o resultado que recebi do Claretiano em resposta à falha do 

serviço foi adequado / (JP1) Acho que meu problema foi resolvido da maneira 

certa / (JP2) Apesar do incômodo causado pela falha do serviço, o 

atendimento do Claretiano foi capaz de responder de forma adequada / (JP3) 

Com relação aos seus procedimentos, o Claretiano tratou o meu problema de 

forma justa comigo / (JP4) O Claretiano foi flexível e capaz de se adaptar às 

minhas necessidades ao lidar com meu problema causado pela falha do 

serviço. São questões que poderiam ser resumidas a duas ou três 

questões distintas.  

c) (JIP1) Os funcionários do Claretiano me trataram com educação ao tentar 

resolver a falha do serviço / (JIP2) Os funcionários do Claretiano se 

preocuparam em resolver a falha do serviço / (JIP3) Os funcionários do 

Claretiano mostraram interesse sobre o meu problema / (JIP4) Os 

funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no processo de 

recuperação da falha do serviço / (JIF1) Os funcionários do Claretiano que me 

atenderam deram boas explicações sobre os procedimentos para resolver a 

falha nos serviços / (JIF2) As explicações dadas pelos funcionários do 

Claretiano que me atenderam por causa das minhas reclamações sobre a 

falha no serviço foram boas / (JIF3) Os funcionários do Claretiano que me 

atenderam foram sinceras na explanação de como a minha reclamação sobre 

a falha no serviço do Claretiano seria atendida / (JIF4) Os funcionários do 

Claretiano que me atenderam, esclareceram de forma adequada sobre a 

resolução da falha do serviço. Também poderiam ser resumidas em menos 

questões. 

d) (ES1) O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha do serviço 

cometida = (ES2) O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema 

= (ES3) O Claretiano foi atencioso para que a falha do serviço fosse 

resolvida. Podem ser tornar 1 única questão. 

e) (VR1) O Claretiano agiu para resolver a falha do serviço rapidamente / (VR2) 

O Claretiano respondeu à minha reclamação imediatamente / (VR3) O 

Claretiano foi rápido para tentar resolver a falha do serviço/ (VR4) Não 

demorou muito tempo para o Claretiano responder à minha reclamação 
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sobre a falha do serviço. Pode se tornar 1 única questão com o grau de 

rapidez da Claretiano para resolução do problema. 

 

Sessão 4 

1. Acredito que o título “Em relação às minhas atitudes e comportamentos futuros” 

possa soar errado, culpando o aluno, especialmente se o aluno estiver insatisfeito: 

  

2. Assim como na sessão anterior, algumas perguntas podem ser redundantes: 

a. (SAT1) No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do serviço foi 

resolvida / (SAT2) Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a falha do 

serviço foi boa / (SAT4) A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi 

compatível com a minha expectativa. Podem ser resumidas em uma única 

questão. 

3. As questões abaixo se enquadram no NPS (Net Promoter Score), entretanto 

também acreditamos que estejam redundantes. Talvez devessem ser aplicadas na 

sessão 1, pois para o aluno chegar até estas questões, tem que estar insatisfeito o 

que não corresponderá a totalidade dos alunos que responderão ao questionário: 

a) (EW1) Eu recomendo o Claretiano para outras pessoas / (EW2) 

Quando me perguntam, eu falo coisas positivas sobre o Claretiano 

para as outras pessoas / (EW3) Apesar do problema que ocorreu, eu 

digo coisas boas sobre o Claretiano para as outras pessoas, seja 

pessoalmente ou pela internet. 

4. As questões abaixo são muito interessantes e talvez pudessem ser mais 

aprofundadas. Por exemplo: envolver questões financeiras, identificação cultural 

com a instituição, satisfação com o corpo docente etc. Entretanto estas também 

poderiam ser resumidas em uma única pergunta: 
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a. (TR1) - Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 

faculdade/universidade/ Tenho a intenção de mudar para outra 

faculdade/universidade / (TR3) Se eu for fazer outro curso no futuro, 

escolherei outra instituição devido ao problema que ocorreu comigo. 

b. (PE1) Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do serviço que 

ocorreu / (PE2) Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do 

aborrecimento que eu tive / (PE3) Apesar da falha do serviço que ocorreu, 

não tenho ressentimentos pelo Claretiano/ (PE4) Não há motivos para 

eu ter raiva do Claretiano ao longo do tempo pela falha do serviço que 

ocorreu comigo. 

Sessão 5 

acreditamos que as questões desta sessão estão perfeitas, mas deveriam ser 

inclusas em conjunto com a primeira sessão. E, por serem dados sensíveis, não 

serem obrigatórias de resposta ou não ter que preencher o e-mail obrigatoriamente. 

Considerações finais 

Achamos o teste muito interessante. Entretanto, como mencionado acima, a 

quantidade de questões pode fazer com que boa parte dos alunos desistam de 

responder o questionário. Mas seria um bom indicador da satisfação e os motivos 

pelos quais os alunos evadem. 

 

Grupo 5 

- Participantes:  

Maira – Administração – Graduação 

Danilo - Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Graduação 

- Data e hora: 20/10 as 14:30 

Avaliação quanto ao questionário: 

1. Proposta de alteração na apresentação, onde, em conjunto com o autor, foi 

proposto a seguinte redação: 

Prezado(a) aluno(a), 
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Este questionário faz parte de uma pesquisa científica de conclusão de 

Mestrado da Fundação Pedro Leopoldo, cujo tema aborda a “satisfação com 

a recuperação dos serviços das Instituições de Ensino Superior (IES)”. 

Contamos com a sua colaboração para responder este questionário, 

considerando os serviços educacionais prestados pelo Claretiano e eventuais 

falhas que possam ter ocorrido nesta prestação. Não há respostas certas ou 

erradas para as questões, o essencial é que sua avaliação seja sincera e que 

você preencha as questões na ordem em que elas aparecem, sem deixar 

nenhuma em branco. Leia atentamente as instruções e os enunciados abaixo 

antes de responder às questões. 

2. Ajustar texto da questão 1. 

1 – As instituições de ensino superior (IES) são prestadoras de serviços. O 

Claretiano, como IES, apresentou alguma falha na prestação de serviços nos 

últimos 12 meses? 

3. a Pergunta 3 ficou confusa 

São duas perguntas na “3” que as duas podem ter a mesma resposta. 

- Sim, tentou resolver 

- Sim, ficou sem resposta 

4. Sugestão. 

Proposta de adicionar à solução proposta pelo Claretiano. 

5. Questões parecidas: 

ES1 O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha do serviço 
cometida. 

ES2 O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema.  

 

SAT1 No geral, estou satisfeito com a forma como a falha do serviço foi 
resolvida. 

SAT2 Para mim, a solução dada pelo Claretiano para a falha do serviço foi 
boa. 

SAT4 A resolução da falha do serviço pelo Claretiano foi compatível com a 
minha expectativa.  

 

TR1 Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 
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faculdade/universidade. 

TR2 Tenho a intenção de mudar para outra faculdade/universidade 

PE1 Eu acho que vou perdoar o Claretiano pela falha do serviço que ocorreu.  

PE2 Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do aborrecimento que 
eu tive.  

 

6. Dúvida na respostas: 

TR1 Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 
faculdade/universidade. (PELO MOTIVO DA FALHA?) 

TR2 Tenho a intenção de mudar para outra faculdade/universidade. (PELO 
MOTIVO DA FALHA? ACHEI PARECIDA COM A TR1) 

  

Grupo 6 

- Participantes:  

Sharlene - Gestão de Recursos Humanos - Pós-Graduação 

- Data e hora: 20/10 às 11h 

Avaliação quanto ao questionário: 

Não foi apontado falhas. 

 

Grupo 7 

- Participantes:  

Darlene - Produção de Conteúdos Digitais – Graduação 

Terezinha - Produção de Conteúdos Digitais – Graduação 

- Data e hora: 21/10 as 9h 

Avaliação quanto ao questionário: 

Achamos a pergunta número 3 um pouco confusa. São duas perguntas em uma, 

porém, são contrárias uma da outra. 

se a resposta for "sim" quer dizer que o Claretiano tentou resolver o 

problema? ou sim, essa falha na prestação de serviço ficou sem resposta?.  
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Grupo 8 

- Participantes:  

Gustavo - Administração – Graduação 

Rebeca – Fisioterapia – Graduação 

- Data e hora: 26/10 as 13h 

No nosso entendimento, não conseguimos diferenciar essas duas questões. Não sei 

se era para ter significados diferentes, mas eu entendi de forma igual. 

(JD2) A recuperação da falha do serviço executada pelo Claretiano foi correta. 

(JD3) O Claretiano encontrou a solução certa para a falha do serviço que 

ocorreu. O Claretiano encontrou a solução certa para a falha do serviço que 

ocorreu. 

Quando chegamos na segunda, tivemos o sentimento que já havíamos respondido 

algo do tipo 

(JD1) A solução oferecida pelo Claretiano em relação à falha do serviço foi 

justa. 

(JP3) Com relação aos seus procedimentos, o Claretiano tratou o meu 

problema de forma justa comigo. 

Mas perguntas abaixo, também: 

(JIP2) Os funcionários do Claretiano se preocuparam em resolver a falha do 

serviço. 

(JIP3) Os funcionários do Claretiano mostraram interesse sobre o meu 

problema. 

-------------------------- 

(JIP1) Os funcionários do Claretiano me trataram com educação ao tentar 

resolver a falha do serviço. 

(JIP4) Os funcionários do Claretiano foram respeitosos comigo no processo 

de recuperação da falha do serviço. 

--------------------------- 
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(ES1) O Claretiano se esforçou ao máximo para resolver a falha do serviço 

cometida. 

(ES2) O Claretiano se empenhou para resolver o meu problema. 

--------------------------- 

(VR2) O Claretiano respondeu à minha reclamação imediatamente. 

(VR4) Não demorou muito tempo para o Claretiano responder à minha 

reclamação sobre a falha do serviço. 

---------------------------- 

(EW2) Quando me perguntam, eu falo coisas positivas sobre o Claretiano 

para as outras pessoas. 

(EW3) Apesar do problema que ocorreu, eu digo coisas boas sobre o 

Claretiano para as outras pessoas, seja pessoalmente ou pela internet. 

---------------------- 

(TR1) Quando eu tiver a oportunidade, pretendo trocar de 

faculdade/universidade. 

(TR2) Tenho a intenção de mudar para outra faculdade/universidade. 

----------------------- 

(PE2) Não vou guardar mágoa do Claretiano em função do aborrecimento que 

eu tive. 

(PE3) Apesar da falha do serviço que ocorreu, não tenho ressentimentos pelo 

Claretiano. 

 

Grupo 9 

- Participantes:  

Gabriel – Contabilidade – Graduação 

Flavia - Contabilidade – Graduação 

Carina – Contabilidade - Graduação 

- Data e hora: 01/11 as 9h 
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Após analisarmos o questionário, compreendemos os conteúdos apresentados a 

serem respondidos, de forma clara, objetiva, com informações e linguagem 

adequadas ao que se quer saber. 

Apenas uma observação em relação a quantidade de questionamentos nos quadros:  

(Grupo) Em relação ao tratamento da falha do serviço. 

(Grupo) Em relação às minhas atitudes e comportamento futuro. 

Falamos isso por conta de um possível "desgaste" ou demora para quem está 

respondendo ao questionário, que pode se abster, responder de qualquer forma, ou 

abandonar o questionário por conta da extensão (quantidade) das questões com 

possível "mesmo conteúdo" em relação a avaliação. 

Uma sugestão, se possível, nos colocando como como AVALIANDO, seria enxugar 

as questões e tentar ser mais objetivo na quantidade de questionamentos e, ao 

mesmo tempo, atendendo aos dados e informações necessários que são precisos 

avaliar. 

Esperamos poder ter contribuído de alguma forma! 


