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RESUMO 

 
 
A competição existente entre as organizações no panorama atual exige que as 
mesmas empreendam esforços pela melhoria da gestão da qualidade, quer seja de 
serviços ou produtos. Essa ótica não se diferencia quando o assunto é educação. 
Necessário se faz que as instituições de ensino superior avaliem a qualidade do 
serviço prestado e identifiquem lacunas e melhorias, dada a crescente exigência do 
mercado de trabalho para com os atuais e futuros profissionais. A presente monografia 
apresenta a avaliação da qualidade percebida no curso de Engenharia de Produção 
da Faculdade de Ciências Educacionais Capim Grosso - FCG, realizada com base na 
aplicação da escala SERVQUAL adaptada para Educação Superior, a fim de examinar 
as oportunidades de melhorias no serviço oferecido pela referida instituição. Para 
tanto, realizou-se uma revisão teórica sobre educação superior, ensino e formação 
em Engenharia de Produção, Gestão de Serviços; Gestão da Qualidade e 
SERVQUAL, componentes teóricos fundamentais para o desenvolvimento deste 
trabalho. Identificadas as lacunas na qualidade do serviço em questão, fez-se a 
análise importância versus desempenho dos componentes, o que possibilitou oferecer 
a Instituição orientações estratégicas para a gestão da qualidade dos seus serviços, 
evidenciando, desse modo, a relevância da Gestão da Qualidade em Serviços para a 
sustentabilidade das organizações do setor educacional. 
 
Palavras-chaves: Qualidade em Serviços; SERVQUAL; Engenharia de Produção; 
Qualidade no Ensino; Instituição de Ensino Superior (IES); Ensino de Engenharia. 
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ABSTRACT 
 
 
The existing competition between organizations in the current scenario requires them 
to make efforts to improve quality management, be it services or products. This 
perspective does not differ when it comes to education. It is necessary that higher 
education institutions assess the quality of the service provided and identify gaps and 
improvements, given the increasing demand of the labor market towards current and 
future professionals. This monograph presents the evaluation of quality perceived in 
the Production Engineering course of the Faculty of Educational Sciences Capim 
Grosso - FCG, carried out based on the application of the SERVQUAL scale adapted 
to Higher Education, in order to examine the opportunities for improvements in the 
service offered by the institution concerned. Therefore, a theoretical review was carried 
out on higher education, teaching and training in Production Engineering, Service 
Management; Quality Management and SERVQUAL, fundamental theoretical 
components for the development of this work. Identified the gaps in the quality of the 
service in question, the importance versus performance of the components was 
analyzed, which enabled the Institution to offer strategic guidelines for the 
management of the quality of its services, thus highlighting the relevance of Quality 
Management in Services for the sustainability of educational sector organizations. 
 
Keywords: Quality in Services; SERVQUAL; Production engineering; Quality in 
Teaching; Institution of Higher Education (HEI); Engineering Teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 
 No Brasil, o número de ingressantes no ensino superior aumentou 3% em 2017, 

registrando neste ano 8,3 milhões de alunos, na modalidade presencial e a distância, 

contra 8,05 milhões em 2016. Nesse panorama, nota-se a expressiva busca pela 

formação em Engenharia de Produção, com 162.075 matrículas, no ano de 2017, 

conforme dados do Censo da Educação Superior de 2017. 

Certamente, o rol de competências ofertadas pelo curso em questão motiva a 

busca, pela grande similaridade ao perfil profissional desejado pelo mercado de 

trabalho, nos paradigmas atuais: “visão e atuação sistêmica, olhando o contexto de 

forma integral e capacitando-se para atividades que se complementam. Trata-se de 

um profissional mais completo, com uma visão generalista, mas ancorado na sua 

especialidade para gerar valor” (COUTINHO, 2017).  

Em consideração a esses aspectos, a oferta de ensino superior necessita 

constantemente de mudanças, acompanhamento das tecnologias e busca pela 

melhoria do serviço. 

O ensino de qualidade pode satisfazer as necessidades do aluno quanto ao 
mercado, e o mercado poderá reconhecer a Instituição de Ensino Superior 
(IES) como um centro de excelência se esta colocar no mercado alunos bem 
preparados, formando um círculo virtuoso. Sendo assim, é importante 
analisar as competências de um curso, e mensurar se as competências estão 
sendo percebidas de forma adequada pelos alunos (DAGNINO, 2008).   

 

A discussão alude a pluralidade de visões e interpretações acerca de serviço e 

qualidade: 

De um lado, serviço é essencialmente intangível, podendo ser avaliado 
somente quando combinado a outras funções, ou seja, com outros produtos 
e processos produtivos tangíveis. De outro, o trabalho realizado nas 
atividades de serviço depende de habilidades de interpretação e 
processamento de informações; portanto, são atividades de alto conteúdo 
informacional (MEIRELLES, 2006). 

 

 Kotler e Keller (2012) definem serviço como qualquer ato ou desempenho, 

essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na 

propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não ligada a um 

produto concreto”. No tocante à qualidade, acrescentam: “A qualidade do serviço de 

uma empresa é testada sempre que o serviço é prestado” (KOTLER e KELLER, 2012, 

p. 382). 
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Para Zeithaml, Parasuraman e Berry (2014), a chave para garantir uma boa 

qualidade em serviços é atender ou exceder as expectativas dos clientes. Trata-se da 

gestão da qualidade em serviço que, segundo Las Casas (2009) está ligada 

diretamente a satisfação, ou seja, um cliente perceberá qualidade, quando o serviço 

satisfizer as suas expectativas ou for além delas.  

Por essa ótica, a gestão das expectativas é um importante ponto na gestão da 

qualidade de serviços. Se um cliente tem elevada expectativa sobre um determinado 

serviço então a empresa deverá satisfazer ao mesmo nível para que haja satisfação 

por parte do cliente.  

A questão colocada pelo autor evidencia um desafio vivenciado pelas 

organizações que tem a prestação de serviço como atividade-fim: a superação das 

expectativas e a garantia da satisfação completa de clientes. Em 1985, Zeithaml, 

Parasuraman e Berry propuseram uma metodologia para mensurar a percepção dos 

clientes sobre a qualidade do serviço: a consagrada escala SERVQUAL.  

 Os conhecimentos elencados constituem o embasamento teórico necessário 

para realizar a avaliação da qualidade percebida no curso de Engenharia de Produção 

da Faculdade de Ciências Educacionais Capim Grosso (FCG), visando oferecer 

orientações estratégicas para gestão da qualidade do serviço oferecido pela referida 

instituição. 

A Faculdade de Ciências Educacionais Capim Grosso está localizada em 

Capim Grosso, Bahia, município localizado no cruzamento das BR 407 e 324 que 

fazem a ligação com a capital do Estado, com população estimada em 30 mil 

habitantes. A referida Instituição de Ensino Superior oferece cursos de graduação em 

Administração, Pedagogia, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço 

Social. 

 O curso de Engenharia de Produção oferecido pela FCG objetiva, 

principalmente, dar condições para aos egressos adquirirem uma formação 

competente e habilidades para promover a gestão dos recursos do processo de 

produção, buscando sempre integrar os recursos humanos, materiais, financeiros e 

tecnológicos para o desenvolvimento da organização e a eficiência ao menor custo, 

estando sempre atuando com os programas de melhoria contínua e responsabilidade 

socioambiental (FCG, 2018). 

 A competição existente entre as organizações no panorama atual, exige que as 

mesmas empreendam esforços pela melhoria da gestão da qualidade, quer seja de 
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serviços ou produtos. Essa ótica não se diferencia quando o assunto é educação. 

Necessário se faz que as instituições de ensino avaliem a qualidade do serviço 

prestado e identifiquem lacunas e melhorias, dada a crescente exigência do mercado 

de trabalho para com os atuais profissionais e ingressantes.  

 Para Oliveira e Ferreira (2008), a qualidade do ensino superior torna-se 

fundamental ao desenvolvimento de um país, pois são as universidades que formam 

os profissionais que irão atuar como gestores nas empresas e gerir os recursos 

públicos e privados e cuidarão da saúde e educação das novas gerações. 

 Nessa perspectiva, a questão motivadora é: na Faculdade de Ciências 

Educacionais Capim Grosso, qual a diferença entre a percepção do aluno concluinte 

do curso de Engenharia de Produção sobre o curso que lhes foi oferecido, e a 

expectativa do aluno que está no primeiro ano deste curso? 

 O ensino de Engenharia de Produção deve buscar formar profissionais capazes 

de criar valor para as organizações: 

A função do Engenheiro de Produção é organizar a configuração de sistemas 
produtivos para que a função produção ocorra de acordo com o previsto na 
definição: produzindo bens e/ou serviços de maneira econômica, respeitando 
os preceitos éticos e culturais (BATALHA, 2009, p. 2). 

  

 Isso posto, considera-se vital a análise da percepção de engenheiros em 

formação quanto à dimensão social no exercício da profissão em um país que, em 

fase de desenvolvimento, necessita desses profissionais que geralmente estão 

associados às atividades de inovação, pesquisa e desenvolvimento (DAGNINO, 

2008). 

  

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 
Avaliar a qualidade percebida do curso de Engenharia de Produção da Faculdade de 

Ciências Educacionais Capim Grosso, a fim de oferecer orientações para gestão da 

qualidade dos serviços da referida instituição. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 
 
 Apresentar os desdobramentos do ensino e formação em Engenharia de Produção; 
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 Elucidar os conceitos e práticas inerentes a qualidade em serviços, em face às 

concepções e critérios de qualidade aplicáveis no serviço de ensino superior; 

 Analisar a qualidade percebida pelos graduandos do referido curso, através da 

aplicação do SERVQUAL e da matriz importância versus desempenho; 

 Oferecer orientações estratégicas para a gestão da qualidade da referida 

instituição. 
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2 METODOLOGIA 

 
 
  Ralizou-se um estudo exploratório, descritivo com abordagem qualiquantitativa, 

pois permite uma melhor compreensão e dimensionamento do fenômeno em questão. 

  Para Botelho (2006), as pesquisas quantitativas podem ser utilizadas quando 

se pretende avaliar resultados que podem ser contados e expressos em números, 

taxas e proporções; conhecer a eficiência de uma ação, programa ou serviço; 

responder a questões relativas à quantidade, também quando o objeto a ser 

investigado possui diferenças de grau, exigindo uma lógica de mais ou de menos;  

ou quando se busca estabelecer relações significativas entre variáveis.  

  A pesquisa qualitativa, segundo Severino (2009), considera que há uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo 

objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números. A 

interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo 

de pesquisa qualitativa. 

  Quanto aos objetivos, atribuem a pesquisa caráter exploratório, conforme a 

afirmação de Gil (2010, p. 41), o qual define que a pesquisa exploratória “envolve 

levantamento bibliográfico; aplicação de questionários com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que 

estimulem a compreensão”.  

  Quanto aos meios de investigação, pode ser classificada como um estudo de 

caso, conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 60): 

 

O estudo de caso consiste em coletar e analisar informações sobre 
determinado indivíduo, uma família, um grupo ou uma comunidade, a fim de 
estudar aspectos variados de sua vida, de acordo com o assunto da pesquisa. 
É um tipo de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, entendido como uma 
categoria de investigação que tem como objeto o estudo de uma unidade de 
forma aprofundada, podendo tratar-se de um sujeito, de um grupo de 
pessoas, de uma comunidade etc. São necessários alguns requisitos básicos 
para sua realização, entre os quais, severidade, objetivação, originalidade e 
coerência (PRODANOV E FREITAS, 2013, p. 60). 

 

  Consoante às características supracitadas, o desenvolvimento do trabalho 

iniciou-se com a revisão teórica, coleta de informações na instituição e análise dos 

resultados, para o desenvolvimento das orientações, como sequenciado na Figura 1. 
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Figura 1. Etapas do trabalho 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

  A revisão teórica contou com fontes de pesquisa secundárias como livros, 

artigos, sites, para adquirir embasamento a respeito de Gestão da Qualidade em 

Serviços e sua aplicabilidade à Educação Superior e ao ensino e formação em 

Engenharia de Produção. 

  A unidade de investigação escolhida foi o curso de Engenharia de Produção da 

FCG, aos quais foi enviado o questionário SERVQUAL adaptado para educação 

superior, considerando o conjunto de graduandos no cursando o 1º ou 2º semestre, 

caracterizados como ingressantes, e os graduandos em curso do 9º ou 10º semestre, 

considerados concluintes.  

 Para a avaliação das afirmativas do questionário, utilizou-se uma escala Likert 

de 1 a 5, na qual os extremos significam concordância total e discordância total, 

conforme o Quadro 1. 

Quadro 1. Padrão Likert para respostas do SERVQUAL 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  Sequencialmente, os dados foram tabulados e analisados, utilizando o 

aplicativo Google Forms e o software Excel. Por fim, delineou-se orientações para 

gestão da qualidade do serviço em questão. 

 

 

REVISÃO 
TEÓRICA

APLICAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS

ANÁLISE DOS 
RESULTADOS

ORIENTAÇÕES 
PARA GESTÃO DA 

QUALIDADE DA 
IES                

DISCORDO 

TOTALMENTE

DISCORDO 

PARCIALMENTE

NÃO CONCORDO  

NEM DISCORDO

CONCORDO 

PARCIALMENTE

CONCORDO  

TOTALMENTE

1 2 3 4 5
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

3.1 O ENSINO E A FORMAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

 
 
 A transformação dos conhecimentos empíricos sobre a produção em 

conhecimentos formalmente estabelecidos tem registros no final do século XIX e 

meados do século XX. Trata-se do legado de Frederick Winslow Taylor e Henry Ford. 

Os métodos e técnicas desenvolvidos por esses autores, principalmente entre os anos 

de 1882 a 1912, tiveram grande impacto, inicialmente, nas práticas de gestão de 

empresas norte-americanas e, depois, ao redor do mundo.  

 A grande aplicabilidade dos seus estudos na indústria automobilística foi 

vivenciada por Henry Ford, que introduziu as propostas de Taylor no sistema de 

produção em massa através do conceito de linha de montagem seriada, sendo o 

primeiro a produzir automóveis em grande quantidade e baixo preço, colocando no 

mercado um produto de acordo com as expectativas e os recursos dos consumidores.  

 A experiência vivida por esses solenes nomes da História apresentou enorme 

repercussão no plano empresarial, imperando mudanças na forma de organização da 

indústria com a concepção da racionalidade econômica aplicada aos sistemas de 

produção. Esse conjunto de conhecimentos sobre redução dos custos de produção, 

elevação de taxas de produtividade e consequentemente dos lucros, constituíram as 

bases para a construção de uma área do conhecimento em Engenharia Industrial, 

assim chamada pelos norte-americanos, ou, como chamada pelos ingleses, 

Engenharia de Produção.   

 A Associação Americana de Engenharia Industrial, propõe a seguinte definição:  

 

A Engenharia de Produção trata do projeto, aperfeiçoamento e implantação 
de sistemas integrados de pessoas, materiais, informações, equipamentos e 
energia, para a produção de bens e serviços, de maneira econômica, 
respeitando os princípios éticos e culturais. Tem como base os 
conhecimentos específicos e as habilidades associadas às ciências físicas, 
matemáticas e sociais, assim como aos princípios e métodos de análise da 
engenharia de projeto para especificar, predizer e avaliar os resultados 
obtidos por tais temas (American Industrial Engeneering Association, 2018). 

 

 No Brasil, o surgimento e a consolidação desta área estão relacionados ao 

crescimento da indústria e da economia do país. Nesse contexto, Oliveira et al. (2013) 

afirmam:  
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O grande crescimento do número de cursos de Engenharia de Produção pode 
estar relacionado à necessidade de melhoria geral das organizações em 
termos de competitividade e qualidade dos produtos (entre outros fatores), 
além dos sistemas logísticos e demais aspectos relacionados à produção de 
uma maneira geral, o que é do escopo do perfil profissional do Engenheiro de 
Produção (OLIVEIRA et al., 2013). 

 

 A Engenharia é vista como um campo dinâmico e variado, que se adapta 

constantemente para atender às necessidades da sociedade, ademais Brockman 

(2016) explica que tal prática consiste em usar a criatividade humana para resolver 

problemas técnicos, sendo o objetivo da formação de um engenheiro: “permitir que 

estudantes se tornem engenheiros competentes. Reconhecemos as pessoas que são 

competentes em uma determinada área pela capacidade de encontrar rapidamente 

soluções eficazes para problemas difíceis”. (BROCKMAN, 2016, p. 50).  

 A ideia de competência e pessoas competentes estão presentes na Lei 

9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, tratando no 

capítulo IV da finalidade da Educação Superior:  

 

Art. 43. II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação 
contínua; V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os 
conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual 
sistematizadora do conhecimento de cada geração. (LDB – Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional, 1996) 

 

 No tocante a Engenharia de Produção, as Instituições de Ensino Superior tem 

a seguinte diretriz como referência:  

 

O Curso de Graduação em Engenharia tem como perfil do formando 
egresso/profissional o engenheiro,  com formação generalista, humanista, 
crítica e reflexiva, capacitado a absorver e desenvolver novas tecnologias, 
estimulando a sua atuação crítica e criativa na identificação e resolução de 
problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, 
ambientais e culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às 
demandas da sociedade (Art. 3º CNE/CES 11/2002, p.1).  
  

 A Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) define as 

seguintes áreas e subáreas do conhecimento relacionadas à Engenharia de Produção 

que balizam esta modalidade na Graduação, na Pós-Graduação, na Pesquisa e nas 

Atividades Profissionais: 1. Engenharia de Operações e Processos da Produção; 2. 

Logística; 3. Pesquisa operacional; 4. Engenharia da Qualidade; 5. Engenharia do 

Produto; 6. Engenharia Organizacional; 7. Engenharia Econômica; 8. Engenharia do 
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Trabalho 9. Engenharia da Sustentabilidade; 10. Educação em Engenharia de 

Produção (ABEPRO, 2018). 

 Trata-se, portanto, de um profissional capaz de criar valor para as 

organizações, como ressalta Batalha:  

 

A função do Engenheiro de Produção é organizar a configuração de sistemas 
produtivos para que a função produção ocorra de acordo com o previsto na 
definição: produzindo bens e/ou serviços de maneira econômica, respeitando 
os preceitos éticos e culturais (BATALHA, 2009, p. 2).  

 

 Esse conjunto de competências desafia as Instituições de Ensino Superior. 

Alguns autores discutem sobre a real contribuição da educação superior e suas 

configurações atuais para o desenvolvimento dessas competências e a formação de 

profissionais capazes de corresponder as demandas da sociedade. Para esta 

problemática, Tachizawa e Andrade (2006), propõem: 

 

[...] o produto final de uma instituição de ensino é o aluno formado, capacitado 
e habilitado a exercer a profissão para a qual se preparou, nada mais 
relevante, portanto, do que analisar a opinião dos empregadores desta mão-
de-obra formada. Da mesma forma, a instituição deveria pesquisar e aferir, 
junto a este mercado, quais os atributos e qual profissional formado que o 
mercado estaria demandando. [...] o aluno formado deveria ser consultado 
para se aferir o grau de resultados que a instituição de ensino está obtendo 
com esse profissional no mercado, uma vez que os resultados são inerentes 
à missão dessa IES (TACHIZAWA E ANDRADE, 2006, p. 24). 

 

 Nesse sentido, Dagnino (2008) defende a importância de analisar as 

competências de um curso, e mensurar se as competências estão sendo percebidas 

de forma adequada pelos alunos. Para o autor, o mercado poderá reconhecer a 

Instituição de Ensino Superior (IES) como um centro de excelência se esta colocar no 

mercado alunos bem preparados, formando um círculo virtuoso. 

 Educação, gestão, serviço, qualidade pertencem ao conjunto de 

conhecimentos objetos da Engenharia de Produção, o que reafirma o potencial desta 

área em oferecer soluções efetivas para as demandas da sociedade e, considerando 

os objetivos deste trabalho e o círculo virtuoso abordado por Dagnino (2008), suas 

potenciais contribuições no processo de melhoria contínua do serviço de educação 

superior.   

 Para tanto, é importante elucidar os conceitos e metodologias próprias da 

qualidade em serviços e sua aplicabilidade na avaliação da qualidade percebida em 
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serviços de ensino superior, sublinhando as concepções e critérios de qualidade 

norteadores para gestão. 

 

3.2 QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 

3.2.1 Serviço: definições e especificidades  

 

 Nas palavras de Bouma e Beukering (2015), o setor de serviços compreende 

todas as atividades econômicas cujo produto não é um bem físico ou fabricado; é, 

geralmente, consumido no momento que é produzido e fornece um valor agregado 

em formas que representam essencialmente interesses intangíveis do seu comprador.  

 A ideia de valor encontra acolhida na definição de Lovelock e Wright (2011), 

para os quais serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem 

benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como decorrência de uma 

mudança desejada no, ou em nome do, destinatário do serviço. 

 Essa definição reporta as considerações de Fitzmmons e Fitzmmons (2010), 

que caracterizam serviço como um pacote de benefícios implícitos e explícitos, cuja 

produção tem como insumos os próprios consumidores, e recursos, os bens 

facilitadores, a mão de obra dos funcionários e o capital sob o comando do gestor.  

 Por essa ótica, entende-se que, para funcionar, o sistema de serviços deve 

interagir com os clientes no papel de participantes do processo do serviço, uma vez 

que, como proposto por Harvey (1992), serviço é o resultado do que os consumidores 

desejam. 

 Muitos autores abordam as características dos serviços, entre os quais Kotler 

e Keller (2012) abordam as quatro características distintivas principais: 

1. Intangibilidade – ao contrário de bens (produtos tangíveis), os serviços não podem 

ser vistos, provados, ouvidos, ou cheirados antes de serem adquiridos. Os 

consumidores procuram por sinais ou evidências da qualidade do serviço deduzindo 

a qualidade com base nas instalações, nas pessoas, nos equipamentos, no material 

de comunicação, nos símbolos e nos preços.  

2. Inseparabilidade – Enquanto os bens são materiais fabricados, estocados, 

distribuídos e mais tarde consumidos, de modo geral os serviços são produzidos e 

consumidos simultaneamente. A pessoa encarregada de prestar o serviço é parte 
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dele. Uma vez que o cliente também costuma estar presente enquanto o serviço é 

executado. 

3. Variabilidade – Visto que dependem de por quem, onde e quando são fornecidos, 

os serviços são altamente variáveis. Os consumidores de serviços conhecem essa 

variabilidade e costumam se informar com outros consumidores antes de se decidirem 

por um prestador. 

4. Perecibilidade – Serviços não podem ser estocados, por isso, sua perecibilidade 

pode ser um problema quando a demanda oscila. Os serviços certos devem estar 

disponíveis aos clientes certos, nos lugares certos, na hora certa e ao preço certo. 

 Serviço é uma experiência perecível e intangível, em que o consumidor 

desempenha o papel de coprodutor, como explicam Fitzsimmons e Fitizsimmons 

(2010). Ao longo desse processo, segundo Johnston e Clark (2012), cada contato com 

um cliente é referido como sendo um momento de verdade: uma oportunidade de 

satisfazê-lo ou não. Nesse sentido, Las Casas (2008) afirma: 

 

Se os serviços se igualarem ou superarem as expectativas haverá satisfação. 
Se forem inferiores, haverá insatisfação. Quando o resultado supera a 
expectativa, diz-se que a empresa atingiu a excelência em serviços. Hoje não 
basta agradar os consumidores. É necessário encantá-los, superando suas 
expectativas (LAS CASAS, 2008, p. 6). 

 

 Sendo as expectativas e as percepções componentes-chave na entrega de um 

serviço de qualidade, é imperante entender e definir as expectativas para especificar, 

desenhar e entregar o serviço adequado a um custo apropriado como orientam Miguel 

e Salomi (2004). Segundo os autores, os gestores devem incentivar a organização a 

empenhar-se para influenciar as expectativas dos clientes, para que elas possam ser 

atendidas e, por fim, entender como administrar as correspondentes percepções 

durante o serviço para alcançar o nível de satisfação desejado. 

 Assim, como afirmam Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010), a entrega de um 

serviço de qualidade depende diretamente das “impressões” dos consumidores. 

Corroborando, Kotler e Keller (2012) apontam a importância do prestador de serviços 

“administrar as evidências” para tangibilizar o intangível, tendo em vista transformar 

serviços intangíveis em benefícios concretos e em uma experiência bem definida.  

 Isso posto, necessário se faz adentrar os conceitos e práticas correlatos à 

qualidade e seu aportes para a gestão de serviços, elucidando, sequencialmente, para 

fins de aplicação, as características do serviço de ensino superior, seus processos e 
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critérios de excelência propostos como referencial de avaliação das instituições de 

ensino superior, segundo as exigências legais.   

 

3.2.2 Qualidade: conceitos e práticas  

 
 
 Antes de tratar sobre a aplicação da Gestão da Qualidade no problema em 

questão, é importante apresentar a plurissignificação do termo qualidade. No 

dicionário: 

substantivo feminino. 1. Propriedade, atributo ou condição das coisas ou 
pessoas capaz de distingui-las das outras e de lhes determinar a natureza. 2. 
Numa escala de valores, qualidade (1) que permite avaliar e, 
consequentemente, aprovar, aceitar ou recusar, qualquer coisa (FERREIRA, 
1999). 

  

 É fato que é um termo bem conhecido, de domínio público e uso comum e, por 

isso, como adverte Paladini (2017), passa a ser importante levar em conta, em sua 

definição técnica, dois aspectos fundamentais: 

 
1. Qualquer que seja a definição proposta para qualidade, espera-se que 
ela não contrarie a noção intuitiva que se tem sobre ela, isto é, o que já se 
sabe a respeito do assunto; 
2. Como a questão da qualidade faz parte do dia a dia das pessoas, não 
se pode identificar e delimitar seu significado com precisão (PALADINI, 2017, 
p. 11). 

 

 A literatura destaca as contribuições de Juran, Deming, Feigenbaun, Ishikawa, 

Crosby e Gavin na a evolução do conceito de qualidade ao longo do século XX. 

Segundo Carpinetti (2017), a conceituação de qualidade era focada tanto no produto 

como na produção.  

 A partir da década de 1950, com a divulgação do trabalho de Juran, qualidade 

passou a ser conceituada como satisfação do cliente quanto à adequação do produto 

ao uso. Essa conceituação de qualidade como satisfação dos clientes contempla 

adequação ao uso ao mesmo tempo em que contempla conformidade com as 

especificações, como propõe a ISO 9000 (2005): “qualidade é o grau no qual um 

conjunto de características inerentes satisfaz a requisitos”. 

 Na abordagem de Garvin, Corrêa e Corrêa (2008) destacam duas contribuições 

importantes: a qualidade como um “pacote que engloba oito dimensões” (Quadro 2) e 

que o nível de qualidade entregue deve ser definido pela importância dada pelo cliente 

às oito dimensões e pelo desempenho desejado da operação frente à concorrência. 
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Quadro 2. Oito dimensões da qualidade de Garvin 

 
DIMENSÃO DA QUALIDADE DESCRIÇÃO 

DESEMPENHO 
Em produtos, características operacionais 
primárias, em serviços, pronto atendimento. 

RECURSOS Adereços ou características secundárias. 

CONFIABILIDADE 
Probabilidade de mau funcionamento ou 
falha. 

CONFORMIDADE 
Grau de atendimento aos padrões 
estabelecidos. 

DURABILIDADE Vida útil. 

FACILIDADE DE 
MANUTENÇÃO 

Velocidade, cortesia, competência e 
facilidade de reparo. 

ESTÉTICA 
Julgamento pessoal e reflexo da preferência 
individual. 

QUALIDADE PERCEBIDA 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Garvin (1987). 

 

 Aprofundando-se no conceito de qualidade percebida, percebe-se sua relação 

direta com o sentimento do cliente e com o tratamento a ele oferecido. Segundo 

Corrêa e Corrêa (2008), incluem-se ainda os componentes subjetivos da qualidade, 

muitas vezes resultantes das associações que o cliente realiza em suas avaliações.  

 Considerando que a edição de 2015 da ISO 9001 utiliza o termo 'produto' para 

se referir indistintamente a produto ou serviço. Aplica-se a serviços, a compreensão 

de Carpinetti (2017):  

 

A satisfação dos clientes quanto à qualidade de um produto depende ainda 
da relação entre a expectativa sobre o produto no momento da aquisição e a 
percepção adquirida sobre o produto no momento do consumo. Essa relação 
denomina o que é chamado de qualidade percebida. Assim, existirá 
satisfação quando a percepção superar a expectativa e vice-versa 
(CARPINETTI, 2017) 

  

 Ao tratar de qualidade total em serviços, Las Casas (2008) disserta que, além 

dos clientes externos, engloba todos os que com ela interagem, ou seja, funcionários 

e administradores. A razão disso é que os serviços, sendo atos desempenho e ação, 

pressupõem que cada pessoa próxima ao indivíduo é considerada um cliente.   
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 Para Las Casas (2008), serviço com qualidade é aquele que tem a capacidade 

de proporcionar satisfação. O autor recorda o conceito de Qualidade em serviços 

apresentado por Karl Albercht: é a capacidade que uma experiência ou qualquer outro 

fator tenha para satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou fornecer 

benefícios a alguém.  

 “O produto final de um serviço é sempre um sentimento. Os clientes ficam 

satisfeitos ou não conforme suas expectativas. Portanto, a qualidade do serviço é 

variável de acordo com o tipo de pessoa” (LAS CASAS, 2008). Sobre esta dinâmica, 

Kotler e Keller (2012), afirmam: 

 

Os clientes formam expectativas a partir de várias fontes, como experiências 
anteriores, boca a boca e propaganda. Em geral, eles comparam o serviço 
percebido com o serviço esperado. Se o serviço percebido não atender às 
expectativas do serviço esperado, os clientes ficarão decepcionados. 
Empresas bem-sucedidas adicionam às suas ofertas benefícios que não 
somente satisfazem os clientes como também surpreendem e encantam. 
Encantar clientes é uma questão de superar expectativas KOTLER e 
KELLER, 2012, p. 398). 

   

  Como afirma Hutchins (1993), a qualidade não diz respeito a apenas um 

produto ou serviço específico, mas a tudo que uma organização faz, poderia ou 

deveria fazer para determinar não só a opinião dos seus clientes imediatos ou usuários 

finais, mas também a sua reputação na comunidade em todos os aspectos. 

  Operações de serviço são de difícil mensuração da qualidade, por 

apresentarem a característica da intangibilidade (OLIVEIRA e FERREIRA, 2008). 

Entre as proposições encontradas na literatura, destaca-se o modelo de qualidade 

dos serviços e a escala SERVQUAL, desenvolvidos por Zeithaml, Parasuraman e 

Berry (1985), e a análise de importância e desempenho como método de identificação 

de oportunidades de melhoria, abordada originalmente por Martilla e James (1977). 

3.2.3 SERVQUAL 

 

 Para a melhoria da qualidade é necessário entender o que necessita ser 

melhorado, ou seja, métricas que direcionem as ações de melhorias nos pontos 

corretos a serem corrigidos (LOVELOCK, WIRTZ e HEMZO, 2011). 

 Parasuraman et al. (1988) identificaram as cinco principais dimensões que os 

clientes utilizam para julgar a qualidade dos serviços: confiabilidade, presteza, 
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cortesia, empatia e aspectos tangíveis, descritos em ordem de importância, segundo 

Kotler e Keller (2012): 

1. Confiabilidade – habilidade de prestar serviço de modo confiável e exatamente 

como prometido.  

2. Capacidade de resposta – equivale a presteza, disposição de ajudar clientes e 

fornecer pronto serviço. 

3. Segurança – conhecimento e cortesia de funcionários e sua habilidade de transmitir 

confiança e segurança. 

4. Empatia – atenção individualizada dispensada aos clientes. 

5. Itens tangíveis – aparência de instalações físicas, equipamentos, funcionários e 

material de comunicação. 

 A diferença entre a qualidade do serviço esperado e o percebido é chamado de 

Gap de satisfação e é uma medida da qualidade do serviço obtida que aponta uma 

satisfação negativa ou positiva do cliente.  

 No modelo, apresentado na Figura 2, Parasuraman et al. (1988), estabelecem 

que esse Gap depende de outros quatro, e portanto, a eliminação dessa lacuna 

depende da eliminação das outras.  

- Gap 1: discrepância entre a expectativa dos clientes e a percepção gerencial dessas 

expectativas; 

- Gap 2: discrepância entre a percepção gerencial das expectativas dos clientes e às 

especificações de qualidade dos serviços; 

- Gap 3: discrepância entre a especificação da qualidade do serviço e o serviço 

efetivamente entregue; 

- Gap 4: discrepância entre as comunicações externas (o que é prometido ao cliente) 

e o que é realmente entregue pelo serviço; 

- Gap 5: diferença entre o que o cliente espera e o que efetivamente a empresa lhe 

entrega. 

 Para medir os Gaps, Parasuraman et al. (1988) desenvolveram uma 

ferramenta, a referida SERVQUAL, que consiste em um questionário de duas partes 

com 22 itens cada, apresentadas no Quadro 3, que objetiva estimar as expectativas 

dos clientes antes do consumo do serviço e a percepção real de desempenho depois 

do consumo, a partir de uma escala Likert de múltiplos pontos que estabelece o grau 

de concordância desde "discordo totalmente" (nível 1), até "concordo totalmente" 

(nível 5, 7 ou 11). 
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Figura 2. Modelo de qualidade de serviços 

 

Fonte: KOTLER e KELLER, 2012 

 

 Os resultados das duas seções (percepções e expectativas) são comparados, 

a fim de se obter um parâmetro (gap) para cada uma das questões, ou seja, a 

pontuação final é gerada pela diferença entre elas (Parâmetro = Percepção – 

Expectativa).  

 Um resultado negativo indica que as percepções estão abaixo das 

expectativas, mostrando quais as falhas do serviço que geram resultado insatisfatório 

para o cliente. Uma pontuação positiva indica que o prestador de serviço está 

oferecendo um serviço superior ao esperado. 
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Quadro 3. Versão original da escala SERVQUAL 

 

Fonte: Oliveira (2008) 

 

 Identificados os gaps, é possível estabelecer estratégias para aumentar o 

desempenho das áreas que têm maior impacto na qualidade percebida e obter ganhos 

em competitividade. Uma das maneiras de avaliar o desempenho da empresa nas 

dimensões e subdimensões competitivas é a matriz de importância-desempenho, 

abordada a seguir. 

 

3.2.4 Matriz importância – desempenho 

 

 A análise de importância e desempenho é um método de identificação de 

oportunidades de melhoria, abordada originalmente por Martilla e James (1977). A 

matriz desenvolvida por esses autores permite delinear estratégias efetivas quanto ao 

nível de competitividade na obtenção e retenção de clientes, uma vez que possibilita:  

 

(i) medir seu desempenho em termos dos critérios competitivos importantes 
para o negócio; (ii) quantificar a importância dos objetivos de desempenho 
significativos e valorizados pelos clientes; (iii) medir o desempenho da 
operação de negócios nos objetivos de desempenho significativos e 
valorizados pelos clientes em relação aos concorrentes; e (iv) posteriormente 
priorizar ações na organização. (MARTILLA E JAMES,1977) 
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 Em resumo, a utilização dessa ferramenta permite medir o desempenho de um 

atributo da qualidade simultaneamente com sua importância. A matriz consiste em 

dois eixos: desempenho (horizontal) e importância (vertical). Após a interpolação dos 

dados, a matriz permite que os atributos sejam analisados a partir do quadrante que 

eles se encontram, conforme estruturado na Figura 3. 

 
Figura 3. Modelo de matriz importância x desempenho 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Martilla e James (1977) 

  

 As quatro zonas da matriz importância-desempenho implicam prioridades 

diferentes:  

 (I) Vantagem competitiva (alta importância e alto desempenho): Os atributos 

localizados nesse quadrante são altamente importantes para os clientes e são 

avaliados com alta performance. Significam pontos fortes que podem ser diferenciais 

competitivos e, portanto, deve-se manter os níveis de serviço;  

 (II) Esforço excessivo (baixa importância e alto desempenho): Nesse quadrante 

estão os atributos que apresentam níveis excessivos de desempenho, uma vez que a 

percepção desses atributos pelo cliente é baixa. Deve-se minimizar os recursos 
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dirigidos a esses atributos ou realizar campanhas de marketing para aumentar a 

visibilidade desses atributos;  

 (III) Baixa prioridade (baixa importância e baixo desempenho): Os atributos desse 

quadrante não são de relativa importância para o cliente, seu desempenho deve ser 

melhorado, contudo, em baixa prioridade;  

 (IV) Concentrar aqui (alta importância e baixo desempenho): Esse quadrante indica 

os atributos que a empresa falha em oferecer ao cliente. Esforços urgentes devem ser 

concentrados nesses atributos para adequar o serviço aos requisitos dos clientes. 

 O’neil e Palmer (2004) explicam que níveis de importância mais baixos tendem 

a influenciar menos na percepção geral do cliente, enquanto níveis mais altos 

possuem um papel muito mais significativo.  

 Trata-se de uma aplicação simples, de baixo custo e fácil interpretação dos 

dados. Azzopardi e Nash (2013) citam trabalhos de diversas áreas que utilizam esse 

método, como a administração pública, TI e os setores financeiros, alimentício, 

educação e saúde.  

 No entanto, existem críticas a respeito da forma como são divididos os 

quadrantes da matriz e de como é mensurado o nível de importância dos atributos 

tratados (ABALO et al., 2007) 

 

3.3 QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR 

 

 Segundo Lovelock (2011), o serviço educacional é classificado como um 

serviço de ações intangíveis, dirigido à mente das pessoas, de entrega contínua, 

realizado por meio de uma parceria entre a organização de serviço e seu cliente, e, 

apesar de proporcionar um alto contato pessoal, é de baixa customização. 

 No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) é o órgão do governo federal que 

trata da política nacional de educação em geral, compreendendo: ensino fundamental, 

médio e superior; educação de jovens e adultos, seja profissional, especial ou à 

distância; informação e pesquisa educacional; pesquisa e extensão universitária; e 

magistério (MEC, 2018). 

 Nessa conjuntura, as demandas da Educação Superior são de 

responsabilidade da Secretaria de Educação Superior (SESu), a qual compete: 

planejar, orientar, coordenar e supervisionar o processo de formulação e 

implementação da Política Nacional de Educação Superior, bem como a manutenção, 
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a supervisão e o desenvolvimento das Instituições Públicas Federais de Ensino 

Superior (Ifes) e a supervisão das instituições privadas de educação superior, 

conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (MEC, 2018). 

 Consoante ao o princípio constitucional da “garantia da qualidade do ensino”, a 

instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), pela Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, se caracteriza como a política de avaliação da 

Educação Superior brasileira, na qual o Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (Enade é um dos processos avaliativos previsto para a operacionalização, 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), sob a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Conaes) e com o apoio técnico de Comissões Assessoras de Área. 

 Compete a Conaes definir as Áreas de Avaliação, considerando o levantamento 

do Inep e outros critérios, tais como a manutenção da série histórica. Essa indicação 

é homolagada pelo MEC, através de Portarias Normativas. 

 De acordo com a Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 33-B, os 

indicadores de qualidade são obtidos com base no Enade e em demais insumos 

constantes das bases de dados do MEC, segundo metodologia própria, aprovada pela 

Conaes e atendidos os parâmetros da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. A saber: 

Conceito Enade, Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e 

Esperado (IDD), Conceito Preliminar de Cursos (CPC) e Índice Geral de Cursos (IGC), 

como sintetizado no Quadro 2. 

 O Conceito Enade avalia os cursos de graduação a partir dos resultados 

obtidos pelos estudantes no Enade. Seu cálculo e divulgação ocorrem anualmente 

para os cursos com pelo menos dois estudantes concluintes participantes do Exame. 

 O Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) 

mede o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, 

considerando seus desempenhos no Enade e suas características de 

desenvolvimento ao ingressar no curso de graduação avaliado, embasadas nos 

resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  

 O Conceito Preliminar de Cursos (CPC), instituído pela Portaria nº 4, de 5 de 

agosto de 2008, avalia os cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no 

ano seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação de desempenho de 

estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às 

condições de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos 

http://download.inep.gov.br/download/superior/condicoesdeensino/Portaria_N_4_de_5_de_agosto_2008.pdf
http://download.inep.gov.br/download/superior/condicoesdeensino/Portaria_N_4_de_5_de_agosto_2008.pdf
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–, conforme orientação técnica aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Conaes). 

 O Índice Geral de Cursos (IGC), instituído pela Portaria nº 12, de 5 de setembro 

de 2008, avalia as IES. O cálculo é realizado anualmente, considerando os seguintes 

aspectos, segundo o Inep (2018):  

 

(I) média dos CPCs do último triênio, relativos aos cursos avaliados da 
instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos 
computados;  
(II) média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação 
stricto sensu atribuídos pela Capes na última avaliação trienal disponível, 
convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas 
em cada um dos programas de pós-graduação correspondentes;  
(III) distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, 
graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do item 
II para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto sensu (INEP, 
2018). 

 

 O Quadro 4 ilustra a relação entre os indicadores. Como o IGC considera o 

CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e nos dois anos anteriores, sua 

divulgação refere-se sempre a um triênio, compreendendo todas as áreas avaliadas 

previstas no Ciclo Avaliativo do Enade.  

  

Quadro 4. Indicadores de Qualidade da Educação Superior no Brasil. 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 Tratam-se de importantes instrumentos de avaliação, uma vez que possuem 

caráter orientador das avaliações in loco do ciclo avaliativo. São expressos em faixa 

descrita em uma escala discreta crescente de valores de 1 a 5, nos quais os níveis 

http://download.inep.gov.br/download/superior/condicoesdeensino/PORTARIA_NORMATIVA_12.pdf
http://download.inep.gov.br/download/superior/condicoesdeensino/PORTARIA_NORMATIVA_12.pdf
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iguais ou superiores a 3 (três) indicam qualidade satisfatória, conforme Quadro 3. 

Antes do cálculo final, todas as IES têm acesso aos insumos de cálculo e podem se 

manifestar no Sistema e-MEC, base de dados oficial e única de informações relativas 

às Instituições de Educação Superior (IES) e cursos de graduação do Sistema Federal 

de Ensino.  

 As IES podem ser classificadas pelo IGC (Quadro 5), atribuindo “inadequado”, 

para as faixas 1 e 2, “regular”, para faixa 3 e “grupo de excelência”, para faixas 4 e 5, 

como considerado pela Folha de São Paulo (2013). 

 

Quadro 5. Classificação das Instituições de Ensino Superior de acordo IGC 

 

Fonte: Adaptado da Folha de São Paulo (2013) 

 

 As instituições e cursos que apresentam resultados insatisfatórios (1 e 2) ficam 

sujeitos a medidas de regulação e supervisão, entre as quais, segundo MEC (2012), 

assinatura de compromisso e plano de melhorias detalhado, com medidas a serem 

tomadas a curto e a médio prazo, acompanhado por comissão de avaliação, 

responsável por gerar relatórios bimestrais sobre a evolução da correção das 

deficiências apontadas pelo MEC.  

 Caso se verifique o não cumprimento das medidas, é instaurado processo 

administrativo, que pode resultar no fechamento do curso. Ademais, os cursos e 

instituições com conceito inferior a 3 ficam automaticamente impossibilitados de 

oferecer o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). 

 Para Pereira (2004), as instituições devem trabalhar para a obtenção de um 

padrão de qualidade que supere as expectativas e necessidades dos clientes e/ou 

estudantes, extrapolando as avaliações provenientes de exigências legais. 

 Nesse sentido, enfatiza-se: “Um resultado aceitável é uma necessidade 

absoluta para a boa qualidade percebida, mas um excelente processo de serviço cria 

um diferencial competitivo distintivo e sustentável” (GRONROOS, 2003, p. 84). 

 Em Educação, o enfoque da qualidade é, notoriamente, objeto de muitas 

discussões correlatas ao próprio termo “qualidade”, dada a multiplicidade e de 

0,00 a 0,94 0,95 a 1,94 1,95 a 2,94 2,95 a 3,94 3,95 a 5,00

1 2 3 4 5

REGULAR GRUPO DE EXCELÊNCIAINADEQUADO
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conceitos existentes e o juízo de valor atribuído ao serviço educacional. Tachizawa e 

Andrade (2006) enfatizam: 

 

Seja qual for a dimensão em que se considere o cliente, quer seja o aluno, 
como cliente intermediário ou apenas cliente, quer seja a organização 
empregadora do aluno formado, como cliente final, o importante é conhecer 
aqueles para as quais a instituição de ensino existe. Ou melhor, não há IES 
que sobreviva se as expectativas de seus clientes não forem ouvidas, 
interpretadas e atendidas. (TACHIZAWA e ANDRADE, 2006, p. 24).  

  

 Visando contribuir para a melhoria dos serviços de educação, Oliveira (2008) 

desenvolveu uma adaptação da escala SERVQUAL para serviços de ensino superior. 

O questionário apresenta 19 itens, na coluna expectativa é analisado o que os 

estudantes esperam de uma instituição de ensino superior de excelência, enquanto 

que a coluna de percepção leva em consideração a instituição de ensino superior do 

aluno respondente. 

 A avaliação da qualidade dos serviços permite diagnosticar e delinear ações 

prioritárias e corretivas das possíveis discrepâncias, para fins de melhoria contínua a 

partir da percepção dos clientes. Nesse sentido, as IES devem valer-se de 

mecanismos democráticos e transparentes, o que possibilitará gerir suas atividades 

periféricas e suplementares com mais eficácia, contribuindo para os seus objetivos 

institucionais. 
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4 RESULTADOS 

  

 Este capítulo contempla a descrição da instituição estudada e a análise e 

discussão dos resultados, obtidos a partir da aplicação dos questionários, conforme 

os componentes do modelo SERVQUAL, adaptado à realidade do serviço de ensino 

superior, demonstrando-se as médias obtidas por cada item e cada dimensão. 

 Sequencialmente, apresenta-se a análise conjunta da importância percebida 

de cada item com seu respectivo desempenho, tendo em vista diagnosticar e delinear 

ações prioritárias e corretivas das situações encontradas, para fins de melhoria 

contínua a partir da percepção dos graduandos. 

  

4.1 A FCG 

 

 A Faculdade de Ciências Educacionais Capim Grosso (FCG) pertence a 

categoria administrativa privada, com fins lucrativos, mantida pelo Instituto Diamantina 

de Educação, sociedade empresária limitada. 

 Sediada em Capim Grosso - Bahia, município cuja inserção regional favorece 

a instituição no atendimento da demanda de municípios vizinhos, entre os quais 

destacam-se Jacobina, Senhor do Bonfim, Gavião, Nova Fátima, Campo Formoso, 

São José do Jacuípe. 

 Autorizada pela Portaria nº 1746 de 22/12/2009, divulgada no DOU em 

14/12/2010, a IES encontra-se em funcionamento, contando com uma força de 

trabalho composta por 53 pessoas, sendo 3 diretores, 31 professores e 19 

colaboradores diretamente ligados aos serviços educacionais.  

 No que diz respeito à infraestrutura, a referida IES conta com 14 salas de aula, 

01 biblioteca (acervo), 02 laboratórios de informática, 01 laboratório de física, 01 

laboratório de química, 01 laboratório de contabilidade.  

 As atividades administrativo-financeiras compreendem: direção, coordenação, 

secretaria acadêmica, Central de emissão de diplomas e certificados (Cedic), setores 

de marketing, recursos humanos e financeiro. Nesse composto de serviços, cabe 

destacar a ouvidoria, o atendimento psicopedagógico e as atividades do Núcleo de 

Apoio Pedagógico ao Discente (NAPED), Núcleo de Práticas Interdisciplinares (NUPI) 

e Núcleo de Iniciação à Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (NIPPE). 
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 A Instituição tem aproximadamente 550 alunos matriculados, distribuídos em 

cinco cursos: Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção, 

Pedagogia e Serviço Social, regulamentados, conforme Tabela 1: 

 

Tabela 1. FCG: Estado regulatório dos cursos e número de alunos ativos (2018.2) 

Curso 
Estado 

Regulatório 
Portaria 

Administração Reconhecido Nº 444, 01/11/2011 

Ciências Contábeis Reconhecido Nº 258, 13/07/2011 

Engenharia de Produção Autorizado Nº 540, 23/10/2013 

Pedagogia Reconhecido Nº 13, 02/03/2012 

Serviço Social Autorizado Nº 362, 02/06/2014 

 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do E-mec (2018) 

  

 No que tange a qualidade do ensino, a Comissão Própria de Avaliação 

Institucional (CPA), foi estabelecida, sendo composta pelos coordenadores de curso 

e por um membro de corpo docente, que com a audiência de representantes do corpo 

discente, com a finalidade de avaliar os indicadores de desempenho, identificando os 

pontos de melhoria e propondo metas para os períodos seguintes. O desempenho 

histórico da FCG é demonstrado no Gráfico 1, no qual verifica-se índices inferiores a 

2, no período 2014-2016. 

. 

Gráfico 1. FCG: Índice Geral dos Cursos - IGC (2011-2016). 

 

 

  
Fonte: Elaborado pela autora, com base em dados do E-mec (2018) 

 Segundo a instituição, o planejamento é feito em conjunto, em que o 

relacionamento entre setores dá-se de forma participativa, tendo as respectivas 
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responsabilidades acadêmicas e administrativo-financeiras, de forma a garantir 

comprometimento com os resultados. 

 

4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

  Na FCG, o curso de Engenharia de Produção possui 76 alunos ativos, o que 

representa 13,81% do total matriculado na IES. Desse conjunto, a aplicação do 

SERVQUAL considerou 60 graduandos, conjunto dos cursistas do 1º ou 2º semestre 

(ingressantes) e 9º ou 10° semestre (concluintes), o que corresponde a 78,94% dos 

graduandos do referido curso e 10,9% do total de alunos da instituição. 

 A aplicação do questionário obteve 39 respondentes. Em sua versão de 

expectativas, aplicou-se o questionário aos 21 alunos ingressantes, obtendo 15 

respondentes.  Em sua versão de percepção, aplicou-se aos 39 alunos concluintes, 

alcançando participação de 24.  Alcançando-se assim, 65% dos pesquisados, o que 

representa 51,32% do total de graduandos do referido curso e 7% do total de alunos 

da IES em estudo. 

Tabela 2. Aplicação dos questionários. 

Fonte: Tabulação dos dados obtidos na pesquisa (2018) 

 

4.3 AVALIAÇÃO POR DIMENSÃO 
 

 Os resultados numéricos obtidos na pesquisa permitem calcular o valor 

atribuído à qualidade de formas múltiplas. A SERVQUAL possibilita comparações e 

análises conforme o objetivo avaliado, seja uma avaliação individual de cada uma das 

afirmações, ou geral, considerando todas as áreas. 

 A qualidade do serviço percebida é atribuída, a partir do momento que é 

formada a lacuna entre a média das expectativas e percepções; caracterizando-se, 

Questionário Conjunto
Total de 

graduandos

Total de 

respondentes

Percentual de 

participação 

Expectativa "ingressantes" 21 15 71,43%

Percepção "concluintes" 39 24 61,54%

Total 60 39 65%
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caso seja positivo, que o serviço está abaixo da expectativa; caso seja zero, estará 

atendendo as expectativas; e, negativo que se encontra superando as expectativas. 

 Comparando expectativas e percepções, a Tabela 3 apresenta os itens 

analisados, as respectivas médias e gap. Verifica-se que todas as dimensões 

apresentaram gap negativo, resultando em - 0,7833 a média geral, o que significa uma 

grande oportunidade de melhoria em todo ciclo do serviço. 

 

Tabela 3. Resultados do SERVQUAL aplicado no curso de Engenharia de Produção da FCG 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

4.3.1 Tangibilidade 

 

Na primeira dimensão da escala, reunindo as quatro primeiras afirmativas do 

questionário, é direcionada a avaliação da tangibilidade, conforme se pode ver na 

Tabela 3. Esta dimensão engloba os aspectos físicos que circundam a atividade de 

EXPECTATIVA 

MÉDIA

PERCEPÇÃO 

MÉDIA
GAP MÉDIO

1. Equipamentos modernos, como laboratórios, por exemplo 4,8000 3,2917 -1,5083

2. Instalações conservadas 4,8000 3,4583 -1,3417

3. Funcionários e professores com apresentação (vestimenta, asseio) adequada a sua posição 3,8000 4,3333 0,5333

4.
Material associado com o serviço prestado na instituição, tais como revistas e impressos, com 

boa aparência visual, conservado e atualizado
4,5333 3,0417 -1,4917

4,4833 3,5313 -0,9521

5. Fornecimento do serviço no tempo prometido 4,2000 2,8333 -1,3667

6. Demonstração de sincero interesse em resolver problemas 4,2000 3,7083 -0,4917

7. Fazer o serviço certo da primeira vez e persistir na execução sem erro 4,5333 3,0833 -1,4500

4,3111 3,2083 -1,1028

8. Prometer serviços nos prazos que é capaz de cumprir 4,4667 3,5833 -0,8833

9. Professores e funcionários dispostos e disponíveis durante o atendimento 4,4000 4,0000 -0,4000

10. Funcionários e professores tem sempre boa vontade em ajudar 4,8667 4,1667 -0,7000

11. Funcionários e professores sempre dispostos a esclarecer dúvidas 4,6667 3,4722 -1,1944

4,6000 3,8056 -0,7944

12. Comportamento de funcionários e professores inspira confiança 4,6000 3,9600 -0,6400

13. Segurança nas transações 4,4000 3,4091 -0,9909

14. Funcionários e professores corteses 4,4667 3,6667 -0,8000

15.
Funcionários e professores possuem conhecimentos necessários para responder às questões 

dos alunos
4,4000 3,6522 -0,7478

4,4667 3,6720 -0,7947

16. Horários de funcionamento convenientes para todos os estudantes 4,1333 4,0000 -0,1333

17. Funcionários e professores que dão atendimento individual a cada estudante 2,8000 3,5455 0,7455

18. Foco no melhor serviço aos seus estudantes 4,5556 3,3043 -1,2512

19. Entendimento das necessidades específicas dos estudantes 4,2667 3,8148 -0,4519

3,9389 3,6662 -0,2727

ITENS

Gap médio geral -0,7833
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prestação de serviços, tais como instalações, equipamentos tecnológicos, meios de 

divulgação e aparência dos funcionários. 

 Com média total de 4,4833 de expectativa e 3,5313 nas percepções, este 

conjunto de itens apresenta gap médio igual a - 0,9521, o que configura serviço 

insatisfatório, conforme Gráfico 2.  

O item 3 - apresentação (aparência) dos funcionários - é o único desta 

dimensão que tem a diferença entre percepção e expectativa (P-E) positiva (0,5333), 

entretanto, apresenta o menor grau de importância (3,80) atribuído entre os itens. 

Situação oposta é observada nos critérios 1, 2 e 4, que tratam de instalação física e 

equipamentos da instituição, seus resultados indicam que a instituição deve investir 

na melhoria desses tangíveis. 

 

Gráfico 2. Demonstrativo de resultados da dimensão tangibilidade 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

4.3.2 Confiabilidade 

 

Os itens 5, 6 e 7 tratam da confiabilidade, habilidade de prestar serviço de modo 

confiável e exatamente como prometido.  

O Gráfico 3 permite analisar que os componentes desta dimensão alcançaram 

valores de expectativa altos, obtendo média igual a 4,3111, evidenciando que os 

graduandos avaliam estes fatores como essenciais para a qualidade do serviço 
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prestado. Entretanto, a percepção média foi relativamente baixa (3,2083), resultando 

em um gap médio de -1,1028, a maior lacuna dentre as dimensões consideradas. 

Destaca-se o fornecimento do serviço no tempo prometido, tratado no item 5, o 

mesmo obteve 4,20 como média de expectativa e a menor média referente a 

percepção (2,8333), comparando aos resultados de todos os itens analisados, 

conforme descrito na Tabela 3.  

O item 7 trata de fazer o serviço certo da primeira vez e persistir na execução 

sem erro, cuja importância é expressa por 4,5333, sendo a maior média entre os itens 

da dimensão, contudo, média de percepção relativamente baixa, 3,0833. 

Este cenário sugere à instituição empreender esforços na qualificação das 

equipes de trabalho e sua integração às tecnologias para processamento de 

informações, para que os procedimentos sejam assertivos e os prazos sejam 

realmente cumpridos, uma vez que a confiabilidade é a dimensão mais importante 

para o consumidor de serviços (BATESON e HOFFMAN, 2001; LOVELOCK, 2001). 

  

Gráfico 3. Demonstrativo de resultados da dimensão confiabilidade 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

4.3.3 Presteza 

 

A presteza reside na capacidade de resposta, definida por Kotler e Keller (2012) 

como disposição de ajudar clientes e fornecer pronto serviço. Esta dimensão 
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apresentou gap médio igual a -0,7944. No Gráfico 4, observa-se que a média da 

expectativa para as afirmações correspondentes (4,6) atribui alta importância a esta 

dimensão, sendo a percepção média (3,8056), relativamente baixa, contudo, o melhor 

resultado, comparando-se ao desempenho das demais dimensões. 

Entretanto, a diferença entre as percepções e expectativas para todos os 

componentes desta dimensão foi negativa, um sinalizador de consideráveis falhas no 

serviço. Considerando os resultados unitários desta dimensão, verifica-se que os 

valores médios de expectativa estão acima de 4,4. No tocante a percepção, enfatiza-

se as análises dos itens 8 e 11, que obtiveram as menores médias, respectivamente, 

prometer serviços nos prazos que é capaz de cumprir (3,5833) e disposição de 

funcionários e professores em esclarecer dúvidas (3,4722). 

Assim como observado em confiabilidade, o tratamento dos gaps encontrados 

na dimensão presteza está diretamente relacionado a gestão de recursos humanos. 

Corroborando com Thakizawa e Andrade (2006), o êxito de uma instituição de ensino 

depende das habilidades, da motivação e da criatividade de seus colaboradores, o 

sucesso desses, por sua vez, depende de oportunidades para a aprender e 

experimentar novas habilidades.  

Nesse sentido, é pertinente oportunizar treinamentos, rodízio de funções e 

remuneração baseada nas habilidades e na criatividade para alcançar a eficiência e 

eficácia através dos recursos humanos disponíveis. 

 
Gráfico 4. Demonstrativo de resultados da dimensão presteza. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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4.3.4 Segurança 

 

  Em serviços, segurança significa conhecimento e cortesia de funcionários e sua 

habilidade de transmitir confiança e segurança. 

  Nesse aspecto, os resultados obtidos configuram expectativa média alta 

(4,4667), sendo as médias iguais ou superiores a 4,40, com destaque para os itens 

12 – “comportamento de funcionários e professores inspira confiança” e item 14 – 

“funcionários e professores corteses”. Tem-se aqui as maiores médias de expectativa 

(4,6000; 4,4667) e as maiores médias de percepção (3,9600; 3,6677) deste conjunto. 

  Os itens 13 e 15 apresentaram expectativa média igual a 4,40, os mesmos 

tratam, respectivamente, de segurança nas transações e funcionários e professores 

com conhecimentos necessários para responder às questões dos alunos. Analisando 

a percepção, observa-se que tais itens possuem médias diferenciadas e as mais 

baixas do conjunto, item 13 com 3,4091 e item 15 com 3,6522. 

  Na qualidade do serviço em estudo, os fatores analisados são constituintes de 

insatisfação, caracterizada por um gap médio igual a -0,7947, conforme demonstrado 

no Gráfico 5. O status da dimensão segurança reflete a importância do conhecimento 

e cortesia demonstrados pelos colaboradores, no momento em que o serviço é 

prestado, para a qualidade percebida pelo usuário.  

 

Gráfico 5. Demonstrativo de resultados da dimensão segurança 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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4.3.5 Empatia 

 

A empatia é a capacidade do funcionário em demonstrar interesse e atenção 

personalizada aos clientes (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 2010, p. 139). Analisa-

se a partir do Gráfico 6 que, embora aponte insatisfação, esta foi a dimensão que 

apresentou o menor gap entre as componentes da pesquisa, -0,2727. 

Tratando-se da conveniência de horários de funcionamento para todos os 

estudantes (item 16), destaca-se a proximidade entre os valores de expectativa e 

percepção, respectivamente 4,1333 e 4,0. No item 17 - funcionários e professores que 

dão atendimento individual a cada estudante, verifica-se um gap positivo, 0,7455, 

contudo, expectativa média igual a 2,80, evidenciando que, para os estudantes, esta 

não seja, a priori, uma característica determinante para a excelência do serviço. 

Foco no melhor serviço (item 18) e entendimento das necessidades específicas 

dos estudantes (item 19) apresentaram as maiores expectativas médias da dimensão 

– 4,5556 e 4,2667, entretanto percepções inferiores, 3,3043 e 3,8148. A situação 

oportuniza refletir sobre qualidade centrada no cliente, A situação oportuniza refletir 

sobre qualidade centrada no cliente, isto é, identificação dos atributos e processos-

chaves do serviço que adicionam valor para o cliente, elevam sua satisfação e 

determinam sua preferência. 

 

Gráfico 6. Demonstrativo de resultados da dimensão empatia 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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4.4 ANÁLISE IMPORTÂNCIA x DESEMPENHO 

  

Após analisar as dimensões individualmente, observa-se a variação dos 

valores atribuídos a expectativa, bem como a diferenciação entre os gaps médios. 

Como distinguido por Parasuraman et al. (1988), a qualidade percebida é uma 

avaliação global do serviço, relacionada à superioridade do serviço, enquanto que a 

satisfação está relacionada a uma transação específica, isto é, a qualidade num 

determinado momento ou etapa do serviço. Portanto, convém uma análise geral dos 

atributos e das dimensões do serviço. 

 O Gráfico 7 auxilia o comparativo dos valores mensurados em cada dimensão, 

todas apresentaram gap negativo, sendo confiabilidade, a detentora da pior média (-

1,1028) e empatia a que apresentou o melhor resultado (-0,2727) As expectativas 

médias variam de 3,9389 – empatia, e 4,6000 – presteza, na qual também se verifica 

a maior média de percepção (3,8056), ficando para confiabilidade o valor mais baixo 

(3,2083).  

 

Gráfico 7. Visão geral das dimensões 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Os dados possibilitam realizar um diagnóstico, em diferentes níveis de análises 

das expectativas e percepções, seja a qualidade global do serviço, ou quais os 

critérios e dimensões que devem possuir maior atenção. 
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Dos dezenove itens analisados, apenas para dois, a avaliação foi superior à 

zero (gap positivo): 3. Funcionários e professores bem vestidos e asseados (0,5333), 

item da dimensão tangibilidade e 17. Funcionários e professores que dão atendimento 

individual a cada estudante (0,7455), item da dimensão empatia, porém, são 

resultados decorrentes de expectativa média relativamente baixa (inferior a 4). 

 Para facilitar a visualização e a interpretação conjunta da importância percebida 

de cada item (eixo horizontal) com seu respectivo desempenho (eixo vertical), os 

dados foram computados e reproduzidos na matriz importância-desempenho (Figura 

4). Cada número corresponde a um atributo, conforme numeração da Tabela 3. Os 

eixos foram posicionados com base na média geral de importância e de desempenho 

de todos os atributos, (3,60) e (4,36), respectivamente. 

Para esta análise, a expectativa é entendida como a importância dada pelos 

respondentes, e a percepção é interpretada como desempenho. Por essa ótica, 

identifica-se o nível de satisfação dos clientes e, dessa forma, é possível gerar uma 

estratégia mais efetiva quanto ao nível de competitividade na conquista e mantimento 

de alunos, no caso da IES. 

 

Figura 4. Matriz importância x desempenho do curso de Engenharia de Produção da FCG 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018) 
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 Foram identificados com alta importância e baixo desempenho (quadrante IV) 

os itens demonstrados no Quadro 6, nos quais, conforme lógica da matriz, a IES falha 

ao ofertar e, portanto, deve concentrar esforços nesses atributos para adequar o 

serviço aos requisitos dos usuários. 

 

Quadro 6. Atributos do quadrante “(IV) CONCENTRAR AQUI” 

 

Atributos 

1. Equipamentos modernos, como laboratórios, por exemplo 

2. Instalações conservadas 

4. Material associado com o serviço prestado na instituição, tais como revistas e impressos, com 

boa aparência visual, conservado e atualizado 

7. Fazer o serviço certo da primeira vez e persistir na execução sem erro 

8. Prometer serviços nos prazos que é capaz de cumprir 

11. Funcionários e professores sempre dispostos a esclarecer dúvidas 

13. Segurança nas transações 

18. Foco no melhor serviço aos seus estudantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

  

 No quadro 6, verifica-se os atributos localizados no quadrante I, os quais 

apresentam alta importância e alto desempenho, significando pontos fortes que 

podem ser diferenciais competitivos nos quais, portanto, deve-se manter os níveis de 

serviço. 

 

Quadro 7. Atributos do quadrante “(IV) VANTAGEM COMPETITIVA” 
 

Atributos 

9. Professores e funcionários dispostos e disponíveis durante o atendimento 

10. Funcionários e professores tem sempre boa vontade em ajudar 

12. Comportamento de funcionários e professores inspira confiança 

14. Funcionários e professores corteses 

15. Funcionários e professores possuem conhecimentos necessários para responder às questões 

dos alunos 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 O Quadro 7 lista os atributos do quadrante II, que apresentam níveis excessivos 

de desempenho, uma vez que a percepção desses atributos pelo graduando é baixa. 
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Deve-se minimizar os recursos dirigidos a esses atributos ou realizar campanhas de 

marketing para aumentar a visibilidade dos mesmos. 

 

Quadro 8. Atributos do quadrante “(II) ESFORÇO EXCESSIVO” 
 

Atributos 

3. Funcionários e professores com apresentação (vestimenta, asseio) adequada a sua posição 

6. Demonstração de sincero interesse em resolver problemas  

16. Horários de funcionamento convenientes para todos os estudantes 

19. Entendimento das necessidades específicas dos estudantes 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Apresentaram baixa prioridade (quadrante III) os atributos listados no Quadro 

8, os quais não são de relativa importância para os estudantes, o desempenho deve 

ser melhorado, contudo, em baixa prioridade.  

 

Quadro 9. Atributos do quadrante “(III) BAIXA PRIORIDADE” 

 

Atributos 

5. Fornecimento do serviço no tempo prometido 

17. Funcionários e professores que dão atendimento individual a cada estudante 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018) 

 

 Todas as dimensões estão representadas no conjunto de itens que apresentam 

alta importância e baixo desempenho, são pontos cruciais do processo de 

intervenção, nos quais, portanto, devem ser concentrados esforços urgentes para 

adequar esses atributos do serviço aos requisitos dos clientes. 
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5 CONCLUSÃO 

 
 

A crescente oferta de cursos de ensino superior pelo Brasil têm levantado 

questões importantes sobre a qualidade do ensino, significando para as instituições a 

necessidade de empreender esforços pela melhoria contínua dos serviços que 

oferecem a sociedade, em face, principalmente, das exigências do mercado de 

trabalho para com os atuais e futuros profissionais.  

 A pesquisa objetivou avaliar a qualidade percebida dos serviços educacionais 

prestados pela FCG, no âmbito do curso de Engenharia de Produção, sob a ótica dos 

graduandos ingressantes e concluintes, utilizando a SERVQUAL, adaptada para 

educação superior, como ferramenta básica para análise.  

A escala SERVQUAL e a matriz importância x desempenho são ferramentas 

de simples aplicação, sem alto custo, praticável na avaliação de quaisquer tipo de 

serviço. A utilização dessas ferramentas possibilitou comparar as expectativas e as 

percepções dos graduandos, considerando as dimensões: tangibilidade, 

confiabilidade, presteza, segurança e empatia. 

Verificou-se que a instituição precisará fazer uma análise crítica de sua 

prestação de serviços no âmbito do curso de Engenharia de Produção, demonstrada 

a ocorrência de resultados insatisfatórios em todas as dimensões estudadas. Para 

tanto, é pertinente considerar a classificação das oportunidades de melhoria 

identificadas pela análise importância versus desempenho. 

 Nessa análise, identificou-se alta importância e baixo desempenho nos itens 

relacionados a qualidade das instalações, equipamentos e materiais; assertividade 

nas execuções, cumprimento de prazos, disposição de colaboradores em prestar 

esclarecimentos, segurança nas transações e foco no melhor serviço. Esforços 

urgentes devem ser concentrados nesses atributos para adequar o serviço aos 

requisitos dos usuários.  

Entretanto, componentes de segurança e empatia, relacionados ao 

desempenho dos colaboradores, foram considerados pontos fortes que podem ser 

diferenciais competitivos, nos quais, portanto, deve-se manter os níveis de serviço: 

boa vontade, disposição e disponibilidade em ajudar, cortesia, comportamento que 

inspira confiança e posse de conhecimentos necessários para responder às questões 

aos alunos.  
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Para o tratamento das situações encontradas, é salutar empreender esforços 

para o melhor aproveitamento do patrimônio humano da instituição e utilizar de 

processos administrativos e de gestão, tendo em vista a compreensão e o 

atendimento das necessidades dos que a buscam e que são a razão da existência da 

instituição.  

Os dados obtidos neste estudo sugerem que monitorizar a qualidade dos 

serviços educacionais, através da aplicação periódica da escala SERVQUAL e análise 

importância versus desempenho, no âmbito de todos os cursos, favorecerá no 

planejamento estratégico, subsidiando a formatação e execução do Plano de 

Desenvolvimento Institucional.  

Tem-se a consciência de que este trabalho apresenta apenas uma face dessa 

temática tão complexa. Entende-se que o sucesso da gestão da qualidade de forma 

continuada e sistemática é proporcional ao engajamento de todos os envolvidos na 

avaliação contínua das atividades e dos resultados.  

É importante sublinhar que os conceitos e o formato de análise apresentados 

neste trabalho são aplicáveis a instituições de outros segmentos de serviços, tendo 

em vista que a qualidade em serviços e a busca pela satisfação dos clientes - 

propulsores de vantagem competitiva – pertence à orientação estratégica de todas. 

Para oportunidade de trabalhos futuros, recomenda-se verificar a relação entre as 

análises executadas com o perfil socioeconômico dos graduandos, dados não 

considerados nesta pesquisa. 

Por evidenciar a relevância da Gestão da Qualidade em Serviços para a 

sustentabilidade das organizações do setor educacional, espera-se que esta pesquisa 

inspire as ações da gestão da qualidade na FCG, promovendo a melhoria da 

organização produtiva e do gerenciamento dos serviços prestados. 

 A Engenharia de Produção, por suas multifaces, reúne diversos conhecimentos 

para oferecer soluções efetivas, transformadoras e duradouras para as demandas da 

nossa sociedade, será beneficiada por este trabalho, uma vez que o adequado 

tratamento dos pontos de melhoria que podem ser encontrados possibilitará suprir as 

referidas demandas com a formação de profissionais melhor preparados.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS GRADUANDOS DO 1º E 2º SEMESTRES 

DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DIRECIONADO AOS GRADUANDOS DO 9º E 10º SEMESTRES 

DO CURSO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. 
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APÊNDICE C – TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 0 0 1 1 13 4,8000 1 5 5 12 1 3,2917 -1,5083

2 0 0 1 1 13 4,8000 1 2 8 11 2 3,4583 -1,3417

3 1 1 2 7 4 3,8000 0 1 1 11 11 4,3333 0,5333

4 0 1 1 2 11 4,5333 2 5 9 6 2 3,0417 -1,4917

-0,9521

5 0 1 1 7 6 4,2000 5 4 6 8 1 2,8333 -1,3667

6 0 0 2 8 5 4,2000 0 4 5 9 6 3,7083 -0,4917

7 0 0 1 5 9 4,5333 1 4 12 6 1 3,0833 -1,4500

-1,1028

8 0 0 1 6 8 4,4667 0 4 5 12 3 3,5833 -0,8833

9 0 0 0 9 6 4,4000 0 0 8 13 8 4,0000 -0,4000

10 0 0 0 2 13 4,8667 2 0 1 10 11 4,1667 -0,7000

11 0 1 0 2 12 4,6667 5 2 9 11 9 3,4722 -1,1944

-0,7944

12 0 0 1 4 10 4,6000 0 1 6 11 7 3,9600 -0,6400

13 0 0 2 5 8 4,4000 1 5 5 6 5 3,4091 -0,9909

14 0 1 1 3 10 4,4667 0 4 12 8 9 3,6667 -0,8000

15 0 1 1 4 9 4,4000 0 4 5 9 5 3,6522 -0,7478

-0,7947

16 0 4 0 1 10 4,1333 0 4 3 6 11 4,0000 -0,1333

17 4 3 2 4 2 2,8000 2 4 8 12 7 3,5455 0,7455

18 0 0 0 4 5 4,5556 5 2 1 11 4 3,3043 -1,2512

19 0 0 3 5 7 4,2667 0 1 9 11 6 3,8148 -0,4519

-0,2727
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