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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo aplicar um modelo de avaliação para a medição 
da qualidade do serviço prestado por uma empresa de treinamentos na cidade de 
Fortaleza, tendo como fator principal de avaliação e análise das percepções e das 
expectativas dos clientes contratantes do serviço de treinamentos. O enfoque teórico 
utilizado percorreu desde a conceituação de serviço, passando pela revisão sobre 
qualidade do serviço e chegando na escala SERVQUAL. A avaliação foi feita através da 
aplicação de questionários do modelo da escala SERVQUAL que mede a qualidade dos 
serviços prestados. De forma que o resultado do estudo permite concluir que o serviço 
prestado pela empresa em estudo foi de qualidade alta, onde a empresa conseguiu 
superar as expectativas de seus clientes na maioria dos gaps estudados, conforme 
resultado dos questionários aplicados, verificando pontos onde devem ser melhorado a 
qualidade do serviço, oferecendo à empresa estudada informações que contribuem para 
a contínua melhoria do serviço por ela oferecido. 

Palavras-chave: 1. Serviço; 2. Qualidade; 3. SERVQUAL 

 

ABSTRACT 

The present work aims at applying an evaluation model for measuring the quality of 
service provided by a training company in the city of Fortaleza, having as main factor 
assessment and analysis of the perceptions and expectations of customers contracting 
service training. The theoretical approach used has traveled from the conceptualization 
of service, passing the review on service quality and arriving in SERVQUAL. The 
evaluation was done through questionnaires of SERVQUAL model measures the 
quality of services provided. So the study result shows that the service provided by the 
company under study was of high quality, where the company managed to exceed the 
expectations of its customers in most of the gaps studied, as a result of the interviews, 
checking points which should be improved service quality, providing the company 
studied information which contribute to the continuous improvement of service it 
offered. 
Keywords: 1. Service 2. Quality 3. SERVQUAL 
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1. INTRODUÇÃO 

 O setor de serviços responde pela maior parte do crescimento dos novos 

empregos em escala mundial. Na maioria dos países, o setor dos serviços é muito 

diversificado, incluindo todos os tipos de atividades desde empreendimentos mundiais à 

empresas que atendem apenas um bairro. A maioria das pessoas se surpreende ao 

descobrirem que o setor de serviço não se limita apenas a nações altamente 

desenvolvidas. Lovelock (2003). 

Os serviços já estão por toda parte, até mesmo as empresas que trabalham com 

vendas de produtos, fazem uso de um bom serviço para a retenção do cliente, já que o 

produto pode ser adquirido em locais diferentes e, o que vai conquistar ou não o 

potencial cliente é a forma como ele percebeu o serviço que está agregado ao bem em 

questão. 

O desempenho de uma atendente em uma empresa para um cliente que necessita 

de informações sobre algo ali exposto demonstra muito bem o significado do serviço, 

pois o autor Lovelock (2003) afirma que ele é essencialmente intangível e normalmente 

não resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produção. Os serviços são 

atividades que criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares 

específicos. 

Segundo Parasuraman et al, apud Maia, Salazar e Ramos, quando um cliente 

procura uma empresa, seja ela de bens ou serviços, ele cria expectativas em relação ao 

que será oferecido por ela, sejam essas boas ou ruins e, a satisfação desses clientes está 

diretamente ligado a relação entre a expectativa gerado por ele e a percepção do 

desempenho do serviço prestado, que inclui as necessidades, desejos e expectativas dos 

consumidores. 

Sabendo da importância que tem o conhecimento sobre os novos assuntos que 

surgem a cada dia, as pessoas estão cada vez mais interessadas em se manterem 

atualizadas, para então conseguirem uma melhor colocação no mercado. As empresas 

prestadoras do serviço de ensino devem se preocupar, além do oferecimento de uma boa 

aula, com professores capacitados, também de um bom serviço como um todo. Desde o 

momento da chegado do cliente à empresa à saída, quando o mesmo recebe o serviço, 

para que, com a existência de futuras atualizações, seus clientes voltem a lhes procurar. 
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O interesse pelo estudo do tema qualidade de serviço foi despertado depois que a 

pesquisadora ter passado um período de trabalho de pouco mais de dois anos em uma 

empresa prestadora de serviços na área de cursos para atualização profissional. 

Durante esse período foi observado que as reclamações referentes ao serviço 

eram constantes e repetitivas e, mesmo após aplicação de questionários de avaliação e 

tentativas de melhorar cada vez mais o serviço, fazendo mudanças de fornecedores e 

reajustando alguns itens dos serviços, as reclamações continuavam na mesma 

intensidade. Então foi pensado em saber se os clientes chegavam à empresa já com as 

opiniões formadas devido expectativas vividas anteriormente por colegas e/ou 

conhecidos, ou se as percepções do serviço prestado eram formadas no momento da 

utilização do mesmo. Por isso a escolha da utilização da metodologia da escala 

Servqual, possa fazer uma análise comparativa entre o que é esperado pelo cliente o que 

foi percebido por ele. 

O trabalho será desenvolvido através de uma pesquisa exploratória, pois esta 

contribui para maior familiaridade com o problema, aprimorar as idéias de caráter 

bibliográfico, além de buscar entender um pouco mais do assunto em pesquisas 

anteriormente já feitas para que o conhecimento sobre o tema seja melhor explorado. 

Em seguida será feito uma pesquisa descritiva, que visa à descrição das características 

da população ou fenômeno estudado, utilizando a aplicação de questionários com os 

alunos que participam dos cursos oferecidos pela instituição estudada, para então, fazer 

uma análise dos resultados. (GIL, 1991) 

A técnica utilizada para uma avaliação mais precisa e detalhada foi a da escala 

Servqual. Técnica essa explanada por Parasuraman et al, apud Maia, Salazar e Ramos, 

que trabalha a diferença entre o serviço esperado e o serviço percebido pelo cliente, 

fazendo a comparação entre um e outro. Vale ressaltar que essa técnica serve apenas 

para a medição da qualidade do serviço e não da satisfação do cliente. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como pergunta de partida saber como 

é percebida pelos clientes a qualidade dos serviços prestados por uma empresa de 

treinamentos e, como objetivo principal avaliar a qualidade dos serviços prestados por 

uma empresa de treinamentos com a aplicação da escala SERVQUAL. 

  Para um melhor desenvolvimento do trabalho verificará as expectativas dos 

clientes em relação aos serviços prestados através da aplicação de questionários antes do 

início dos cursos e, ao final do curso aplicar-se-á os mesmo questionários para avaliar as 
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percepções dos clientes sobre o serviço percebido, identificando-se as dimensões que 

foram melhores avaliadas na percepção dos clientes para uma excelência na qualidade 

dos serviços e, por fim, comparar-se-á as expectativas dos clientes ao comprar um 

treinamento com as percepções evidenciadas na realização do mesmo. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 SERVIÇO 

 Muitos estudiosos procuram definir o conceito de serviço, Aurélio (2001), por 

exemplo, apresenta várias definições para serviço como o ato ou efeito de servir, 

atividade econômica que não resulta em produto tangível, como transporte urbano, 

atividades de médicos, advogados, professores entre outros, em contraste com a 

produção de mercadorias. 

 

Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. 
Embora o processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é 
essencialmente intangível e normalmente não resulta em propriedades de 
nenhum dos fatores de produção. (LOVELOCK, 2003,p.5). 

 

Quando se pensa em serviço, percebe-se que aonde quer que vá ou que se faça, 

estará sempre precisando ou recebendo algum tipo de serviço, como uma visita ao 

médico, um passeio a um restaurante ou ir à faculdade. Para Bateson (2003) a principal 

diferença entre bens e serviços é a intangibilidade do serviço, que é a ausência de algo 

físico. Devido à natureza intangível dos serviços, os clientes acabam por procurar por 

algo físico para evidenciar a qualidade do serviço, como as instalações físicas, os 

equipamentos, o pessoal responsável pelo atendimento e prestação do serviço, materiais 

impressos, dentre outros. Fazendo uso de materiais tangíveis para associar a qualidade 

do serviço prestado. 

Como a participação do cliente na prestação do serviço é necessária, o 

planejamento da empresa para que o serviço seja realizado de forma correta da primeira 

vez é imprescindível. Quando um problema é causado por fatores internos, onde podem 

ser controlados, não há desculpas para permitir que ocorra novamente. Lovelock (2003). 
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 Para Zeithaml e Bitner (2003) o principal objetivo dos fornecedores de serviços 

é igual aos dos outros setores que é desenvolver e proporcionar ofertas que satisfaçam 

as necessidades dos consumidores e as suas expectativas, garantindo sua própria 

sobrevivência econômica e para isso, os fornecedores de serviço precisam entender 

como os consumidores escolhem e avaliam suas ofertas. 

Os funcionários que fazem parte de linha de frente do serviço são de extrema 

importância para o sucesso de qualquer organização de serviços. Em muitos casos, o 

funcionário de contato é o próprio serviço, não havendo nada mais além do contato com 

ele, executando todo o serviço sozinho. Mesmo que ele não execute o serviço 

integralmente ele ainda é, para o cliente, a personificação do serviço. Conscientes ou 

não, vendendo ativamente ou não, os funcionários de serviço fazem parte da área de 

marketing da empresa. Então, eles podem executar suas funções muito bem, trazendo 

vantagens para a organização, ou de forma ruim, para detrimento da empresa. Zeithaml 

e Bitner (2003). 

É fácil dizer que deve-se manter os clientes sempre satisfeitos e se mantiver a 

qualidade do serviço sempre boa terá um cliente fiel à empresa. Mas o fato do setor de 

serviços não possuir produtos tangíveis, torna-se difícil manter a igualdade dele para 

todos os clientes. Por isso a importância de manter os funcionários sempre motivados 

no momento da prestação do serviço, fazendo com que o cliente sempre perceba o 

serviço em constante melhora. Zeithaml e Bitner (2003). 

  

2.2 QUALIDADE DO SERVIÇO 

A qualidade do serviço é um assunto bastante discutido no mercado atual. Para 

se oferecer um serviço de qualidade ao cliente, é preciso que se saiba primeiro, o que o 

ele deseja receber e, só assim poderá oferecer de forma excelente o serviço desejado, 

fazendo com que as definições sobre qualidade e satisfação do cliente se igualem. 

Além do conhecimento do serviço, é preciso saber o que é qualidade no serviço 

e se a qualidade do mesmo está diretamente ligada à satisfação do cliente. Para 

Lovelock (2003), a qualidade do serviço e a satisfação do cliente são conceitos afins, 

mas não são exatamente a mesma coisa. Os clientes avaliam seus níveis de satisfação ou 

de insatisfação depois da cada encontro e utilizam essa informação para atualizar suas 
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percepções da qualidade do serviço, mas a qualidade do serviço não depende 

necessariamente da experiência. Bateson (2003) não difere do anterior e diz que o 

cliente percebe a qualidade do serviço de uma empresa, com a qual ele não tem 

experiência anterior, com base nas próprias expectativas e nos encontros subseqüentes 

com a empresa, através do processo de quebra de expectativas, o cliente atualiza as 

percepções da qualidade do serviço. 

Para muitas empresas, a qualidade do serviço pode ser a porta de entrada para o 

sucesso entre os concorrentes, principalmente para empresas que oferecem o mesmo 

serviço e concorrem dentro de uma mesma área e, estabelecer a qualidade pode se 

tornar a única maneira de diferenciar o serviço. Manter um serviço de qualidade pode 

fazer com que o cliente faça suas compras repetidas vezes e também atrair novos 

clientes. Clientes fieis a empresa custam menos, pois o gasto com o marketing para eles 

é baixo do que o marketing para novos clientes. Bateson (2003). 

A qualidade do serviço é percebida pelo cliente através de repetidas 

comparações da expectativa o cliente em relação ao determinado produto, não 

importando o quanto o serviço seja bom, se ele falhar repetidas vezes em satisfazer o 

seu cliente, este atribuirá ao serviço como de baixa qualidade. Bateson (2003). 

Nas pesquisas de Parasuraman et al, citados por Kotler (2002), identificaram 

cinco dimensões que os clientes examinam quando avaliam a qualidade de um serviço. 

São eles a confiabilidade, a capacidade de resposta, a segurança, a empatia e os 

elementos tangíveis. Foi constatado que a confiabilidade é o fator com maior 

importância na percepção da qualidade do serviço. Quando uma empresa se 

compromete com a prestação de um serviço, o cliente espera que, no mínimo, seja 

cumprido o prometido. Quando os processos apresentam inconsistência, ficará mais 

difícil do cliente confiar na qualidade dos resultados. 

A capacidade de resposta é a disposição e a flexibilidade que o prestador do 

serviço tem para atender as necessidades de seus clientes. O cliente consegue perceber 

se o prestador do serviço “não quer” ou “não pode” fazer algo. A forma como uma 

recepcionista se porta para ouvir as reclamações de um cliente, tem um grande impacto 

na percepção deste com o restante da empresa. Por isso deve-se orientar a equipe a 

respeita da importância de dar atenção para as necessidades de cada cliente. 
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Alguns clientes não conseguem ter a certeza de que o serviço prestado terá boa 

qualidade nos resultados, por isso a segurança é um ponto tão importante na hora da 

escolha da prestadora do serviço. A busca por informações adicionais como o tempo em 

que a empresa está inserida no mercado em que atua e os resultados obtidos em 

trabalhos anteriores conta bastante na hora da escolha. Com isso a empresa poderá 

desenvolver a confiança e a segurança mostrando a experiência que possui na área em 

que atua, mostrando, também, por meio de credenciais. 

As pessoas gostam de estar em lugares onde são lembrados e tratados como 

únicos. A empatia é algo que deve ser trabalhado pelas empresas prestadoras de serviço 

e, para isso, o profissional de serviço deverá conhecer seus clientes tratando-os de 

acordo com suas necessidades. Muitas empresas fazem uso de ferramentas onde podem 

alimentar bancos de dados sobre cada cliente e assim, seus clientes não precisam passar 

as mesmas informações a cada vez que entra em contato com a empresa. 

Uma abordagem com retorno sobre a qualidade pode ajudar bastante a uma 

empresa a definir suas prioridades, já que nem todos os esforços para a melhoria da 

qualidade do serviço serão pagos por si só. Quando a empresa utiliza de pesquisas e 

reclamações feitas por seus clientes, pode-se perceber que alguns defeitos na qualidade 

são muito mais importantes para os clientes do que outros. Então, deve-se ter como 

objetivo  a criação de um método sistemático para hierarquizar os esforços de melhoria 

da qualidade segundo seu retorno financeiro previsto. Lovelock (2003). 

2.3 SEVQUAL 

O autor Lovelock (2003) em sue livro, fala que muitos profissionais de marketing 

utilizam-se da escala Servqual para fazerem suas pesquisas de qualidade do serviço que 

é prestado pelas empresas. Pede-se ao cliente que preencham uma série de escalas que 

medem suas expectativas em relação a uma determinada empresa sobre várias 

características específicas do serviço, entre elas as cinco dimensões da qualidade, logo 

em seguida eles registram as percepções que os clientes tiveram em relação ao serviço 

prestado, com as mesmas características da primeira. Quando as notas de desempenho 

percebido são menores às expectativas, é um sinal de baixa qualidade; o contrário indica 

uma boa qualidade. 
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As lacunas ou gaps tem origem de estudos de Zeithaml; Parasuraman e Berry 

(1990), apud Leonardo Neto. A pesquisa foi feita por meio de entrevistas com clientes 

de quatro setores de serviços, onde durante a entrevista foi abordado os assuntos 

satisfação e insatisfação em relação ao serviço, descrição do serviço ideal, significado 

de qualidade do serviço, pontos importantes para avaliação da qualidade do serviço e a 

performance de expectativas em relação ao serviço. Segundo os autores o resultado 

principal foram as falhas (gaps), entre a percepção do serviço e as tarefas associadas ao 

serviço. 

Esse modelo é composto com cinco gaps onde do 1 ao 4 representam as causas 

referente ao prestador do serviço e o 5 o cliente. 

(Figura 1). 

 
Figura 01 – Modelo Conceitual de Qualidade de Serviço 

Fonte: Zeithaml; Parasuraman; Berry (1990) 
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A Serviqual é uma escala multidimensional, padronizada, que foi testada quanto à 

fidedignidade e validade por Parasuraman et al (1988), ela pode ser aplicada a todos os tipos de 

empresa prestadoras de serviço, para que possam medir a qualidade de seus serviços percebida 

por seus clientes. 

Para uma melhor compreensão sobre os gaps é feito uma explicação a seguir: 

Gap 1 – Diferença entre o que a empresa acredita que o cliente espera e a expecatativa 

do clientes. 

Gap 2 – Diferença entre as percepções que da empresa em relação as expectativas do 

cliente e os padrões de qualidade estabelecido para a prestação do serviço. 

Gap 3 – Diferença entre o que foi prometido para o cliente e o que foi realmente feito 

para o cliente. 

Gap 4 – Diferença entre a qualidade do serviço entregue ao cliente e o que foi divulgado 

pela empresa e, caso não faça o que foi prometido, pode perder a confiança do cliente. 

Gap 5 – Diferença entre a expectativa do cliente e a percepção que ele teve do que foi 

oferecido. 

Em seu livro, Kotler (2003), faz menção de fatores que afetam as expectativas 

dos clientes, estudo esse, feito pelos pesquisadores de mercado Zeithaml, Berry e 

Parasuraman. A promessa explícita nos serviços pode ser considerada a mais 

importante, pois quando a empresa promete algo ao seu potencial cliente, a mesma 

deverá ter o cuidado em cumprir o que foi prometido, ao contrário poderá perder o 

cliente 

As necessidades pessoais é outro fator importante para a criação das 

expectativas, pois o fato de se prestar apenas um bom serviço, não garante que a 

empresa estará atendendo a todas as necessidades de seus clientes. É importante que a 

empresa tenha a sensibilidade de perceber as reais necessidades de seus clientes e tentar, 

de forma cuidadosa, atender a cada uma delas. 

As experiências anteriores em relação ao serviço futuro farão diferença no que 

diz respeito às expectativas do cliente. Uma vez que foi bem atendido, o cliente esperará 

que das próximas vezes o serviço seja igual ou até mesmo melhor. 
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Cada pessoa possui uma expectativa em relação ao serviço que lhe será 

oferecido, para Zeithaml (2003) essas expectativas são formadas por diversos fatores 

incontroláveis, como experiências vividas em outras empresas ou até mesmo o estado 

psicológico no momento da prestação do serviço. Neste caso, pode-se concluir que uma 

propaganda aplicada a um tipo de cliente, pode ser entendida por outros de forma 

diferente, fazendo com que o cliente se sinta insatisfeito na hora de receber o serviço. 

3. MEDOTOLOGIA 

Nesta pesquisa, optou-se por realizar uma pesquisa exploratória bibliográfica e 

descritiva. Exploratória porque visa proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito, tendo como objetivo principal o aprimoramento de 

idéias, de caráter bibliográfico pois tentou-se buscar entender um pouco mais do assunto 

em pesquisas anteriormente já feitas para que o conhecimento sobre o tema fosse 

melhor explorado. Em seguida fez-se uma pesquisa descritiva, com vista à descrever as 

características da população ou fenômeno estudado, utilizou-se a aplicação de 

questionários com os alunos que participaram dos cursos oferecidos pela instituição 

estudada, e então, fez-se uma análise detalhada dos pontos estudados para um melhor 

desenvolvimento do serviço prestado. (GIL, 1991) 

Utilizou-se a metodologia da escala SERVQUAL para uma avaliação mais 

precisa e detalhada do serviço prestado ao cliente. Essa técnica trabalha a diferença 

entre o serviço esperado e o serviço recebido pelo cliente, com foco nas cinco variáveis 

do serviço (tangibilidade, confiabilidade, presteza, segurança e empatia) com isso, fez-

se a comparação entre um e outro. O estudo teve o intuito apenas para a medição da 

qualidade do serviço prestado e não avaliar o nível de satisfação dos clientes. Zeithaml; 

Barry (2003). 

A pesquisa foi realizada em dois momentos, no início e no final do curso. No 

início do curso, entregou-se um questionário composto por vinte duas questões para 

cada um dos participantes onde foram informados que deveriam atribuir uma nota entre 

um e cinco a cada uma das questões, com base no que esperavam, de maneira que o 

número um seria o ponto de menor o número cinco o de maior importância em relação 

ao serviço por eles contratado, podendo ser marcado os números intermediários em 

qualquer das questões. O mesmo procedimento foi feito ao termino do curso onde foi 

explicado que deveriam responder o questionário, agora, com base no que teriam 
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percebido do serviço por eles recebido.  

Após a aplicação dos questionários, os resultados dos mesmos foram analisados 

e comparados por meio da ferramenta SPSS, tirando a média entre cada um dos pontos 

individualmente, fazendo uma análise crítica dos valores encontrados e os comparando 

com base no referencial teórico exposto no decorrer deste trabalho. Pôde-se confirmar 

que o modelo da escala Servqual serve apenas como uma ferramenta para avaliar e/ou 

medir a qualidade da prestação dos serviços não conseguindo mensurar a satisfação do 

cliente. Maia; Salazar; Ramos (2007). 

 

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Escolheu-se dividir em três partes para uma melhor avaliação, são elas: 

expectativas, percepção e, por último a comparação entre os resultados obtidos. Os 

cursos foram escolhidos devido à periodicidade do acontecimento e por terem um 

volume maior de procura. O quadro abaixo nos mostra a média do que os alunos 

esperavam em relação ao serviço prestado pela instituição. 

4.1 EXPECTATIVAS 

 Questões Utilizadas Média 
1 

T
an

gi
bi

lid
ad

e Possuir Equipamentos modernos para um boa prestação do serviço 4,2 

2 Instalações físicas ser visualmente agradáveis. 4,1 

3 Funcionários ser em geral bem vestidos, asseados e de boa aparência 4,1 

4 Os materiais associados ao serviço (folhetos,documentos, pastas, apostilas e 
recibos) ter boa aparência 4,1 

5 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 

 Fazer o que prometer em tempo determinado 4,4 

6 Ter funcionários solidários e prestativos quando existir algum problema ou 
reclamação com relação a empresa 4,1 

7 A empresa oferecer o serviço certo da primeira vez  4,2 

8 Ser confiável em relação ao ensino. 4,6 

9 Cumprir a carga horária das aulas e datas (tanto para o início quanto para o 
término das aulas). 4,4 

10 

Se
ns

ib
ili

da
de

 O cadastro dos alunos ser atualizados (endereço, telefone, e-mail e/ou dados da 
empresa cliente). 3,7 

11 A empresa informar aos alunos exatamente quando os serviços estarão 
concluídos. 4,2 

12 Os funcionários estarem sempre disponíveis em ajudar os clientes. 4,1 
13 Professores sempre dispostos a atender os alunos. 4,6 
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14 

Se
gu

ra
nç

a 

Funcionários sempre apostos para respondem prontamente as solicitações dos 
alunos. 4,2 

15 Funcionários transmitirem confiança 4,3 
16 Alunos se sentirem seguros na negociação com os funcionários da empresa. 4,2 

17 Professores ser capacitados e transmitir segurança aos alunos em relação à 
matéria. 4,8 

18 

E
m

pa
tia

 Funcionários em geral gentis com os alunos. 4,2 
19 A empresa oferecer atenção individual aos alunos. 3,7 
20 O tratamento dos Funcionários ser de forma atenciosa. 4,1 
21 Os funcionários demonstrar interesse em servir aos alunos. 4,1 
22 A empresa demonstrar interesse em satisfazer as necessidades dos alunos. 4,5 
Quadro 01 - Expectativas 

Fonte: Dados da pesquisa 

O primeiro ponto analisado foi a tangibilidade onde não se percebe uma variação 

nos resultados, pois vão de 4,1 a 4,2, mostrando um grau de importância para os 

respondentes significativamente altos. 

Em seguida é analisado o ponto confiabilidade da empresa e pode-se perceber 

um nível maior nas médias que vão de 4,1 a 4,6. Os alunos mostraram a importância de 

se escolher uma instituição confiável para a prestação do serviço.  

No quesito sensibilidade a variação das médias foi maior em relação aos 

anteriores que vai de 3,7 a 4,6. Pode-se dizer que o os clientes não estão tão 

preocupados com seus cadastros atualizados, mas sim com o nível de atenção recebido 

tanto pela empresa como pelos professores. 

O penúltimo ponto analisado foi a segurança, aonde suas médias vão de 4.2 a 

4.8. Percebe-se um valor maior nas médias em relação às outras dimensões, pode-se 

atribuir tamanha expectativa por ser um ponto que transmite confiança para os alunos. A 

importância dada a capacidade de transmitir o assunto com segurança é quase 100% na 

avaliação deles. 

Por último, avaliou-se o ponto empatia que teve uma média significativamente 

boa, mas a menor em relação aos outros pontos analisados. Essas médias vão de 3.7 a 

4,5 podendo-se explicar essas notas por se trará de cortesias para com o cliente, não 

sendo um quesito de grande importância, mas um diferencial para a empresa no 

mercado. 
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No geral pode-se perceber uma variação pequena em relação as médias, 

mostrando que os clientes possuem expectativas relativamente altas em relação a todos 

os pontos analisados.  

4.2 PERCEPÇÕES 

Neste ponto é analisado as percepções dos alunos participantes dos cursos e 

pode-se perceber uma pequena variação das médias em relação as expectativas deles 

demonstrada no quadro acima. 

 

 Serviço Percebido Média 
1 

T
an

gi
bi

lid
ad

e Possuem equipamentos modernos para um boa prestação do serviço 4,4 

2 Instalações físicas estavam visualmente agradáveis. 4,6 

3 Funcionários estavam em geral bem vestidos, asseados e boa aparência 4,5 

4 Os materiais associados ao serviço (folhetos, documentos, pastas, apostilas e 
recibos) tinham boa aparência 4,5 

5 

C
on

fia
bi

lid
ad

e  Fizeram o que prometeram em tempo determinado 4,4 

6 Funcionário foram solidários e prestativos quando existiu algum problema ou 
reclamação com relação a empresa 4.5 

7 A empresa prestou o serviço certo da primeira vez  4,3 
8 Foi confiável em relação ao ensino. 4,3 

9 Cumpriram a carga horária das aulas e datas (tanto para o início quanto para o 
término das aulas). 4,6 

10 

Se
ns

ib
ili

da
de

 O cadastro dos alunos estava atualizado (endereço, telefone, e-mail e/ou dados 
da empresa cliente). 4,5 

11 A empresa informou aos alunos exatamente quando os serviços estariam 
concluídos. 4,5 

12 Os funcionários estavam sempre disponíveis em ajudar os clientes. 4,4 
13 Professores sempre dispostos a atender os alunos. 4,7 

14 

Se
gu

ra
nç

a 

Funcionários estavam sempre apostos para respondem prontamente as 
solicitações dos alunos. 4,5 

15 Funcionários transmitiram confiança 4,5 
16 Alunos se sentiram seguros na negociação com os funcionários da empresa. 4,4 

17 Professores capacitados e transmitindo segurança aos alunos em relação à 
matéria. 4.6 

18 

E
m

pa
tia

 Funcionários em geral foram gentis com os alunos. 4,6 
19 A empresa ofereceu atenção individual aos alunos. 4,3 
20 O tratamento dos Funcionários foi de forma atenciosa. 4,5 
21 Os funcionários demonstram interesse em servir aos alunos. 4,4 
22 A empresa demonstrou interesse em satisfazer as necessidades dos alunos. 4,5 

Quadro 02 – Percepção 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Na percepção dos alunos, o ponto tangibilidade teve um nível maior em relação 

às expectativas tendo uma variação de 4.4 a 4.6. Pode-se perceber o aspectos tangíveis 

oferecidos pela instituição obtiveram um nível mais alto, as instalações físicas foi o 

ponto melhor avaliado pelos alunos.  

Analisando o ponto confiabilidade percebe-se uma variação maior em relação ao 

esperado com médias de 4.3 a 4.6. Nota-se que a empresa conseguiu passar confiança 

além do esperado para seus clientes, principalmente quando avaliaram o cumprimento 

da carga horária oferecida para os cursos média de 4.6. 

Na percepção da dimensão sensibilidade também foi mais bem avaliada obtendo 

média de 4.7 no que se refere a disposição dos professores. Percebe-se nesse ponto a 

importância da disponibilidade dos professores para atenderem os alunos quando 

precisaram. 

Os alunos se mostraram bastante seguros em relação a segurança passada pelos 

professores e funcionários tanto na transmissão do assunto de aula proposto pela 

instituição quanto nas informações passadas pelos funcionários, com médias 4.6 e 4.5 

respectivamente. 

Por último avaliou-se a empatia, que foi um dos pontos menor avaliados, mas 

ainda ficando superiores as médias por eles esperados, tendo uma variação de 4.3 a 4.6. 

Como foi analisada no estudo das expectativas, a empresa poderá utilizar o gap empatia 

como um diferencial no mercado em que está inserida. 

 

4.3 EXPECTATIVAS x PERCEPÇÕES 

Conforme proposto pela escala SERVQUAL, a qualidade do serviço oferecido 

pela empresa de treinamento analisada por este trabalho foi feita através da diferença 

entre o que foi esperado e o que foi percebido pelos alunos. O cálculo da qualidade é 

feito por meio da diferença entre a Média esperada subtraído da Média percebida, 

(Q=Me-Mp). 
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Diferença das Expectativas e Percepções Me-Mp 
T

an
gi

bi
lid

ad
e 

Possuir Equipamentos modernos para um boa prestação do serviço -0,2 

Instalações físicas ser visualmente agradáveis. -0,5 

Funcionários ser em geral bem vestidos, asseados e de boa aparência -0,4 

Os materiais associados ao serviço (folhetos,documentos, pastas, apostilas e recibos) ter boa 
aparência 

-0,4 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 

 Fazer o que prometer em tempo determinado 0 

Ter funcionários solidários e prestativos quando existir algum problema ou reclamação com relação 
a empresa 

-0,4 

A empresa oferecer o serviço certo da primeira vez  -0,1 

Ser confiável em relação ao ensino. 0,3 

Cumprir a carga horária das aulas e datas (tanto para o início quanto para o término das aulas). -0,2 

Se
ns

ib
ili

da
de

 O cadastro dos alunos ser atualizados (endereço, telefone, e-mail e/ou dados da empresa cliente). -0,8 

A empresa informar aos alunos exatamente quando os serviços estarão concluídos. -0,3 

Os funcionários estar sempre disponíveis em ajudar os clientes. -0,3 

Professores sempre dispostos a atender os alunos. -0,1 

Se
gu

ra
nç

a 

Funcionários sempre apostos para respondem prontamente as solicitações dos alunos. -0,3 

Funcionários transmitirem confiança -0,2 

Alunos se sentirem seguros na negociação com os funcionários da empresa. -0,2 

Professores ser capacitados e transmitir segurança aos alunos em relação à matéria. 0,2 

E
m

pa
tia

 

Funcionários em geral gentis com os alunos. -0,4 

A empresa oferecer atenção individual aos alunos. -0,6 

O tratamento dos Funcionários ser de forma atenciosa. -0,4 

Os funcionários demonstrar interesse em servir aos alunos. -0,3 

A empresa demonstrar interesse em satisfazer as necessidades dos alunos. 0 

Fonte: Dados da pesquisa 

Quadro 03 – Diferença entre Expectativas e Percepções  

 

Apenas dois gaps foram avaliados com médias menores do que esperado com 

variação 0.3 e 0.2 que foram (confiável em relação ao ensino) e (professores ser 

capacitados e transmitir segurança aos alunos em relação à matéria) respectivamente. 



17	  
	  

Pode-se perceber que a expectativa dos alunos em relação a esses pontos foi bastante 

alta, por serem pontos essenciais quando se escolhe uma instituição de ensino. 

Na análise dos gaps entre os de melhor avaliação destaca-se o gap referente ao 

cadastro dos alunos que estava atualizado (endereço, telefone, e-mail e/ou dados da 

empresa cliente) com diferença de (-0.8). Percebe-se que foi um item que surpreendeu 

os alunos pois não ter tido grande expectativa em relação a ele.  

O segundo ponto melhor avaliado foi o que se refere a empresa oferecer atenção 

individual aos alunos  com diferença de (-0.6) que, mesmo o cliente tendo expectativas 

não muito altas e, sendo um gap diferencial para a empresa no mercado, foi superado 

por seus alunos, o que nos mostra o interesse da empresa em manter uma tratamento 

seus alunos individualmente. 

A satisfação dos clientes em relação as instalações físicas serem visualmente 

agradáveis, destaca-se logo em seguida com a variação de (-0.5) o que pode-se perceber 

o cuidado da empresa em manter suas dependências sempre limpas e bem cuidadas para 

um melhor bem estar de seus clientes e funcionários. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho teve como objetivo a análise da qualidade do serviço 

prestado por uma empresa de treinamento em Fortaleza. Percebe-se que o setor de 

serviços está crescendo consideravelmente, não só na cidade de Fortaleza, mas em todo 

o país. Os clientes estão cada vez mais exigentes quando o assunto é qualidade no 

serviço. 

É importante que as empresas se conscientizem a se e aos seus funcionários de 

que a forma de fazer com que seus clientes retornem, é prestando um serviço de 

qualidade da primeira vez. 

A importância de se medir a qualidade do serviço oferecido pela empresa, 

resume-se em saber se este está satisfazendo as reais necessidades dos clientes buscando 

avaliar o nível de discrepância entre o que é esperado pelos clientes e o que por ele foi 

percebido em relação ao serviço prestado pela empresa. 

Para a avaliação da qualidade optou-se por utilizar a escala SERVQUAL 

proposto por Parasuraman, Barry e Zeithaml apud Maia et al. Pode-se verificar, através 
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da aplicação dos questionários no início e ao término dos cursos, que a percepção dos 

clientes em relação à qualidade do serviço na empresa em estudo está acima das 

expectativas, onde a maioria das expectativas dos alunos foi superada em relação ao que 

por eles foi percebido. 

O gap com maior nível de satisfação foi o que se refere à sensibilidade da 

empresa, quando se trata de manter os dados dos alunos sempre atualizados, com 

variação de (- 0.8), seguido do tratamento individual para os clientes, com variação de (- 

0.6) e das instalações físicas da empresa sempre agradáveis com variação de (-0.5). 

Os pontos que não tiveram avaliação satisfatória na avaliação dos alunos, podem 

ser melhor trabalhados pela instituição de forma que os professores passem maior 

segurança no momento de transmitir o conteúdo, consequentemente trazendo maior 

confiança em relação ao ensino. 

 Após concluir a pesquisa, foi evidenciado que a qualidade do serviço oferecido 

pela instituição em estudo é acima do esperado e, como exposto no início da pesquisa, a 

pesquisadora evidenciava reclamações constantes. É importante ressaltar que a amostra 

utilizada para a pesquisa foi feita com cursos normalmente bem avaliados e com 

professores bem capacitados, lembrando, também, que a empresa está passando por 

constantes mudanças em seus serviços, por isso acredita-se que seja essa a razão de tal 

resultado. 

 Para futuras pesquisar, o trabalho sugere que seja feito uma análise dos serviços 

com uma amostragem maior abrangendo todos os cursos oferecidos pela instituição em 

estudo e, comparando a qualidade desta com seus principais concorrentes, mostrando 

qual sua posição em relação às outras. 
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7. APÊNDICE 
 
Questionário 1 – Aplicado no início do curso 

 

Este questionário é parte integrante de um Trabalho de Conclusão de Curso e tem como 
objetivo principal a análise das Expectativas e da Percepção do cliente em relação ao 

serviço prestado pela Instituição. 

 Serviços Esperado Grau de 
importância  

 

Instruções: O conjunto de afirmações a seguir refere-se ao que você espera 
sobre o TREINAMENTO. Caso você assinale o 1, isto quer dizer que o item é 
de menor importância e caso você assinale e caso assinale o 5, isto quer dizer 
que você considera de maior importância para o TREINAMENTO.   Você 
pode assinalar qualquer número intermediário que identifique seu desejo com 
relação à afirmação. 

1 2 3 4 5 

1 Possuir Equipamentos modernos para um boa prestação do serviço           
2 Instalações físicas ser visualmente agradáveis.           
3 Funcionários ser em geral bem vestidos, asseados e de boa aparência           

4 Os materiais associados ao serviço (folhetos,documentos, pastas, apostilas e 
recibos) ter boa aparência           

5  Fazer o que prometer em tempo determinado           

6 Ter funcionários solidários e prestativos quando existir algum problema ou 
reclamação com relação a empresa           

7 A empresa oferecer o serviço certo da primeira vez            
8 Ser confiável em relação ao ensino.           

9 Cumprir a carga horária das aulas e datas (tanto para o início quanto para o 
término das aulas).           

10 O cadastro dos alunos ser atualizados (endereço, telefone, e-mail e/ou dados da 
empresa cliente).           

11 A empresa informar aos alunos exatamente quando os serviços estarão 
concluídos.           

12 Os funcionários estar sempre disponíveis em ajudar os clientes.           
13 Professores sempre dispostos a atender os alunos.           

14 Funcionários sempre apostos para respondem prontamente as solicitações dos 
alunos.           

15 Funcionários transmitirem confiança           
16 Alunos se sentirem seguros na negociação com os funcionários da empresa.           

17 Professores ser capacitados e transmitir segurança aos alunos em relação à 
matéria.           

18 Funcionários em geral gentis com os alunos.           
19 A empresa oferecer atenção individual aos alunos.           
20 O tratamento dos Funcionários ser de forma atenciosa.           
21 Os funcionários demonstrar interesse em servir aos alunos.           
22 A empresa demonstrar interesse em satisfazer as necessidades dos alunos.           
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Questionário 2 – Aplicado ao final do curso 

 

Este questionário é parte integrante de um Trabalho de Conclusão de Curso e tem como 
objetivo principal a análise das Expectativas e da Percepção do cliente em relação ao 

serviço prestado pela Instituição. 

 Serviço Percebido Grau de 
importância  

 

Instruções: O conjunto de afirmações a seguir refere-se ao que você 
percebeu sobre o TREINAMENTO.    Caso você assinale o 1, isto quer 
dizer que o item foi de menor importância e caso você assinale 5, isto quer 
dizer que você considerou de maior importância para o TREINAMENTO.   
Você pode assinalar qualquer número intermediário que identifique sua 
percepção com relação à afirmação. 

1 2 3 4 5 

1 Possuem equipamentos modernos para um boa prestação do serviço           
2 Instalações físicas estavam visualmente agradáveis.           
3 Funcionários estavam em geral bem vestidos, asseados e boa aparência           

4 Os materiais associados ao serviço (folhetos,documentos, pastas, apostilas e 
recibos) tinham boa aparência           

5  Fizeram o que prometeram em tempo determinado           

6 Funcionário foram solidários e prestativos quando existiu algum problema 
ou reclamação com relação a empresa           

7 A empresa prestou o serviço certo da primeira vez            
8 Foi confiável em relação ao ensino.           

9 Cumpriram a carga horária das aulas e datas (tanto para o início quanto para 
o término das aulas).           

10 O cadastro dos alunos estava atualizado (endereço, telefone, e-mail e/ou 
dados da empresa cliente).           

11 A empresa informou aos alunos exatamente quando os serviços estariam 
concluídos.           

12 Os funcionários estavam sempre disponíveis em ajudar os clientes.           
13 Professores sempre dispostos a atender os alunos.           

14 Funcionários estavam sempre apostos para respondem prontamente as 
solicitações dos alunos.           

15 Funcionários transmitiram confiança           
16 Alunos se sentiram seguros na negociação com os funcionários da empresa.           

17 Professores capacitados e transmitindo segurança aos alunos em relação à 
matéria.           

18 Funcionários em geral foram gentis com os alunos.           
19 A empresa ofereceu atenção individual aos alunos.           
20 O tratamento dos Funcionários foi de forma atenciosa.           
21 Os funcionários demonstram interesse em servir aos alunos.           
22 A empresa demonstrou interesse em satisfazer as necessidades dos alunos.           
 

 


