
Valéria da Hora Acquilino Lisboa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO MODELO SERVICE QUALITY (SERVQUAL) PARA 

AUFERIR A QUALIDADE DO SERVIÇO DE UMA  

SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo para obtenção do 

título de Mestre Profissional em 

Oftalmologia e Ciências Visuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 



Valéria da Hora Acquilino Lisboa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICAÇÃO DO MODELO SERVICE QUALITY (SERVQUAL) PARA 

AUFERIR A QUALIDADE DO SERVIÇO DE UMA  

SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

 

 

Dissertação apresentada à Universidade 

Federal de São Paulo para obtenção do 

título de Mestre Profissional em 

Oftalmologia e Ciências Visuais. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Marinho Jorge Scarpi 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2016 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Catalográfica 
 

Lisboa, Valeria da Hora Acquilino 
Aplicação do Modelo Service Quality (SERVQUAL) para auferir a 

Qualidade do Serviço de uma Secretaria de Pós-Graduação / Valéria da 
Hora Acquilino Lisboa. São Paulo, Universidade Federal de São Paulo, 2016. 

 
xiii, 60f. 
 
Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Federal de São 

Paulo. Escola Paulista de Medicina. Programa de Pós-Graduação em 
Oftalmologia e Ciências Visuais. 

 
Título em inglês: Application of the Service Quality model (SERVQUAL) 

to assess the quality of the service of the office of graduate services.  
  
1. Secretarias Acadêmicas de Pós-Graduação 2. Service Quality 

(SERVQUAL) 3. Qualidade em Serviços 4. Instituições Federais de Ensino 
Superior (IFES) 

 
 



iii 

 

UNIVERSIDADE FEDERL DE SÃO PAULO 

ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM OFTALMOLOGIA  

E CIÊNCIAS VISUAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefe do Departamento: Prof. Dr. Paulo Schor 

Coordenador do curso de pós-graduação: Prof. Dr. Marinho Jorge Scarpi 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

Valéria da Hora Acquilino Lisboa 
 

 

 

 

APLICAÇÃO DO MODELO SERVICE QUALITY (SERVQUAL) PARA 

AUFERIR A QUALIDADE DO SERVIÇO DE UMA  

SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Banca Examinadora: 

 

 

Data de Aprovação: ____/____/____ 

 

Pela Comissão Examinadora: 

 

 

 

Prof. Dr. José Carlos Fernandes Galduróz 

 

 

Profa. Dra. Elisa Harumi Kozasa 

 

 

Profa. Dra. Maria Aparecida Sanches 

 



v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATÓRIA 
 
Dedico este trabalho aos meus pais Maria 
Domingas da Hora (in memoriam) e Oduvaldo 
Acquilno (in memoriam) pela minha existência e 
por tudo que me ensinaram, principalmente pela 
base familiar que me foi passada.  
 
Saudade eterna 
 

 

 

 



vi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A determinação é algo indispensável para o 

nosso sucesso pessoal e profissional. No 

ringue da vida não existe espaço para os 

fracos. Seja forte e vença as dificuldades, 

não desista nunca que sua vitória será 

certa." 

(Mércio Franklin) 



vii 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Inicialmente gostaria de agradecer a minha família, meu esposo, Adilson 
Ribeiro Lisboa e meu filho Diogo Acquilino Lisboa, que sempre me apoiaram e foram 

a minha inspiração de vida, de luta e perseverança neste longo caminho que percorri 
a fim de atingir o meu objetivo de concluir este trabalho. Sem o amor deles não teria 
conseguido, amo vocês. 

Aos meus irmãos Ana Claudia, Maria Letícia e Fernando, pelo apoio e 
incentivo em tudo aquilo que me propus a fazer, sempre acreditando em mim, 
mesmo quando eu mesma não acreditava, amo vocês. 

Aos meus sobrinhos Julio Cesar e Victória, sempre dispostos em ensinar as 
novas tecnologias, amo vocês. 

Aos meus queridos amigos Andreia Gomes Bezerra, Antonio da Silva Morais, 

Julio Cesar do Nascimento e Vania Silva, sem o apoio de vocês não teria 
conseguido realizar este trabalho, o meu agradecimento eterno. 

Ao corpo docente do Departamento de Psicobiologia – Escola Paulista de 

Medicina – Universidade Federal de São que permitiram a realização deste trabalho. 

À Profa. Dra. Sabine Pompéia a minha admiração pela amizade demonstrada, 
pelo profissionalismo e pela grande ajuda que me foi dada na elaboração da 

estatística deste trabalho. 

À Profa. Juliana Lanini que por acaso apareceu na minha vida e tornou-se 
meu braço direito e esquerdo para a realização deste trabalho, me incentivando e 

sempre disposta a me passar os seus conhecimentos, não tenho palavras para 
agradecer, só dizer OBRIGADA. 

Não poderia deixar de agradecer a Maria de Oliveira pela ajuda na elaboração 

do projeto, que por motivos pessoais não pode acompanhar a evolução desse 
trabalho. 

Ao meu orientador Prof. Dr. Marinho Scarpi pela sua disposição em me 

orientar, pelos seus ensinamentos e pela oportunidade de realizar este curso. 

Agradeço a banca examinadora pela disponibilidade na avaliação deste 
trabalho. 



viii 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

 

Figura 1: Fatores que influenciam a percepção da qualidade pelo cliente ............. 11 

 

 
Figura 2 - Médias (±DP) dos escores das dimensões de domínios de indicadores do 

questionário, sem correção da idade, sexo e titulação máxima, pois não modularam os 

efeitos de escore. *Presteza e empatia são iguais e maiores que tangibilidade, confiabilidade 

e segurança (ps<0,02). Escores próximos a zero indicam concordância entre expectativa do 

usuário e serviço prestado; escores negativos indicam que o serviço prestado está aquém 

da expectativa do usuário; escores positivos indicam que o serviço prestado está acima da 

expectativa do usuário .................................................................................................. 29  

 

 
 

 



ix 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 

Tabela 1: As cinco dimensões definidas desse refinamento estatístico 

compreendem resumidamente as seguintes descrições ......................................... 07 

 

Tabela 2: Definições ao  conjunto  de  discrepâncias-chaves  ou gaps  

entre as expectativas e o que é realmente oferecido ao usuário ............................. 08 

 

Tabela 3: População Investigada ............................................................................ 21 

 

Tabela 4: Mostra da quantidade de participantes mediante o sexo ........................ 26 

 

Tabela 5: Mostra da titulação dos participantes ...................................................... 26 

 

Tabela 6: Análise descritiva dos escores por item do  questionário  em 

 termos da avaliação de expectativa e avaliação a qualidade do serviço, 

 bem como escores das dimensões de domínios de indicadores ............................ 28 

 



x 

 

RESUMO 

O objetivo deste estudo foi avaliar a percepção da qualidade do serviço de uma 
secretaria de pós-graduação em oftalmologia sob o ponto de vista de seus usuários, 
ou seja, corpo docente e discente. O estudo foi realizado na secretaria de pós-
graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais da Escola Paulista de Medicina – 
Universidade Federal de São Paulo. Para atender a esse objetivo adaptou-se a 
escala psicométrica das dimensões denominada Service Quality (SERVQUAL), com 
base no pressuposto de que qualidade em serviço pode ser considerada a diferença 
entre o nível de eficácia do serviço e a expectativa do usuário. Essa ferramenta é 
utilizada para medir as cinco dimensões da qualidade em serviço, sendo elas: 
confiabilidade, que é a capacidade de prestar o serviço prometido com exatidão; 
presteza, que é a disposição para auxiliar os clientes e fornecer o serviço 
prontamente; segurança, que está relacionada ao conhecimento e cortesia dos 
funcionários e sua capacidade de transmitir confiabilidade e confidencialidade; 
empatia, que se refere a demonstrar interesse e atenção personalizada aos clientes; 
e tangibilidade, que reflete a aparência das instalações físicas, equipamentos, 
pessoal, e materiais de comunicação. O questionário foi enviado por e-mail a todo o 
corpo discente e docente do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais, em 
duas chamadas separadas (n=166). Os respondentes totalizaram 23%, que está 
dentro do esperado para este tipo de investigação. Os resultados do estudo 
demonstraram que a expectativa dos usuários em relação às dimensões 
tangibilidade, confiabilidade e segurança estiveram abaixo do esperado, ao contrário 
das dimensões de presteza e empatia, que foram dentro do esperado pelos 
usuários. O estudo detectou que não houve diferença entre sexo, idade e titulação 
dos respondentes quanto a essa percepção. Assim, pode-se afirmar que o serviço 
oferecido está dentro das expectativas dos usuários no que tange o interesse, 
atenção e rapidez de trabalho dos funcionários e que peca em aspectos como a 
aparência do local de atendimento, transmissão de conhecimento, confiabilidade e 
exatidão do serviço prestado. Pequenos ajustes na forma de melhor treinamento dos 
funcionários sobre os procedimentos rotineiros podem melhorar estes quesitos, em 
especial porque os funcionários foram avaliados como tendo atitudes positivas. Uma 
melhora da aparência das instalações, contudo, deve ser sanada de outra forma.  

Palavras-chaves: 1. Secretarias Acadêmicas de Pós-Graduação 2. Service Quality 
(SERVQUAL) 3. Qualidade em Serviços 4. Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES) 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to evaluate the perception in service quality of a graduate 

office service from the users point of view, that is, the faculty and the student body. 

This study was performed at the Ophthalmology and Visual Department – Paulista 

School of Medicine – of the Universidade Federal de São Paulo. To this end, the 

dimensional psychometric scale Service Quality (SERVQUAL) model was adapted, 

which assumes that the service quality can be considered the difference between the 

service efficacy level and the user´s expectations. This tool is used to measure five 

dimensions in service quality: reliability, the capacity to provide the service with 

confidence and accuracy; promptness, the will to assist the users of the service and 

to provide results quickly; safety, the knowledge and staff´s courtesy and its ability to 

transmit confidence; empathy, the interest and personalized attention to the users; 

and tangibility, the appearance of facilities, equipments, personnel, and 

communication materials. Results of the study showed that the expectation of users 

related to the tangibility, reliability, and safety dimensions were below those 

expected, in contrast with the dimensions of promptness and empathy, which were 

equivalent to users’s expectations. No differences among sexes, age, and academic 

degree were related to this perception. Thus, the services offered are within users’s 

expectations regarding interest, attetion given and promptness of the employees and 

were evaluated below users’s expectations in terms of appearance of the facilities, 

transmission of knowledge, reliability and exactness of the services offered. Small 

adjustments in employee training regarding routine procedures may improve the later 

domains, especially as the workers were assessed as having a positive atitude 

towards the users of the servisse. An improvement in the appearance of the facilities, 

however, must be approached in a different way. 

Keywords: 1. Graduate Service Offices; 2. Service Quality (SERVQUAL); 3. Quality 

in services; 4. Federal Institutions of Higher Education. 
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Na conceituação de Rathmell (Las Casas, 1999), serviços são atos, ações, 

desempenho. Esta definição abrange o conjunto de atividades que respondem as 

expectativas de um cliente. É importante observar que os serviços possuem dois 

componentes de qualidade que devem ser considerados: “o serviço propriamente 

dito e a forma como é percebido pelo cliente”. A definição da qualidade de serviço é 

muito abrangente, pois para cada setor, envolve itens específicos; pessoas, 

equipamentos, processos, fornecedores, distribuidores, clientes, ou seja, desde o 

desenvolvimento de um projeto/produto até o consumo final. 

Segundo Ballou (2012), nível de serviço “é fator-chave do conjunto de valores 

que as empresas oferecem a seus clientes”. A qualidade em serviço “não se limita 

apenas aos clientes externos, incluem os administradores e funcionários, pois se os 

serviços são atos, desempenho e ações, envolvem todos os que interagem com 

ela”. 

Pode-se também definir a Qualidade de Serviço como o grau em que as 

expectativas dos clientes são atendidas por meio de instrumentos que favoreçam a 

identificação dessas necessidades possibilitando, assim, uma percepção sobre o 

serviço prestado, justificando a afirmativa de Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990) 

“Qualidade em serviço pode ser considerada como a razão entre o nível de eficácia 

do serviço e a expectativa do usuário”. Assim, promover um serviço de qualidade 

significa atingir as necessidades e as expectativas de um usuário de forma eficaz. 

O modelo conceitual e a Escala de Mensuração da Qualidade de Serviços 

(SERVQUAL), desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, 1988, 1991, 

1994) ganharam espaço, em vista de os serviços poderem ser avaliados sob a ótica 

do cliente. Essa ferramenta é utilizada para medir as cinco dimensões da qualidade 

em serviço, sendo elas: confiabilidade que é a capacidade de prestar o serviço 

prometido com confiança e exatidão; presteza que é a disposição para auxiliar os 

clientes e fornecer o serviço prontamente; segurança que está relacionada ao 

conhecimento e cortesia dos funcionários e sua capacidade de transmitir confiança; 

empatia que é demonstrar interesse e atenção personalizada aos clientes e 

tangibilidade que é a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal, e 

materiais de comunicação (Fitzsimmons, Fitzsimmons, 2000). 

A metodologia SERVQUAL é um instrumento que tem como objetivo medir a 

qualidade do serviço prestado sob o ponto de vista do cliente. É um questionário 
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(Likert de 7 pontos) composto por 22 questões que avaliam a expectativa do cliente 

em cinco dimensões (mencionados anteriormente), onde se avalia a expectativa do 

cliente e a percepção do serviço prestado. A diferença entre a expectativa e a 

percepção resultará na qualidade do serviço, segundo o modelo proposto por 

Parasuraman et al. (1985) e Gianesi & Corrêa (1994).  

Este trabalho tem por objetivo avaliar a percepção da qualidade do serviço de 

uma secretaria de pós-graduação sob o ponto de vista de seus usuários, ou seja, 

corpo docente e discente.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 1 - INTRODUÇÃO  
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A avaliação da qualidade da prestação de um serviço tem um grau de 

complexidade diferente da avaliação de um produto, pois, ao contrário do produto 

que é tangível, ou seja, no qual os defeitos podem ser detectados, as falhas de 

funcionamento podem ser averiguadas e a durabilidade pode ser comparada, os 

serviços são simultaneamente intangíveis e heterogêneos, sendo analisados e 

avaliados pelo desempenho e pela experiência de quem os utiliza, de acordo com 

critérios e julgamentos diferenciados conforme o prestador e o usuário em questão. 

À intangibilidade dos serviços somam-se três outras características consideradas 

principais e de grande repercussão na avaliação serviços, inseparabilidade, 

variabilidade e perecibilidade. (Pena et al., 2013). 

 

A intangibilidade caracteriza-se pelas atividades que não podem ser vistas, 
sentidas, ouvidas ou provadas antes de serem adquiridas. A 
inseparabilidade traduz a simultaneidade na qual os serviços são 
produzidos e consumidos. Os profissionais encarregados de prestar o 
serviço são parte dele e a interação com os usuários é uma característica 
especial dos serviços. A variabilidade diz respeito a quem, onde e quando 
os serviços são fornecidos. A perecibilidade reforça que os serviços não 
podem ser previamente armazenados, portanto é preciso que estratégias 
sejam estabelecidas para o equilíbrio entre a demanda existente e a 
prestação dos serviços. (Kloter, Keller, 2006)  

 

Em relação ao objeto de estudo desse projeto, de antemão percebe-se que 

essa caracterização dos serviços espelha as características dos serviços prestados 

pelas secretarias de pós-graduação, ou seja, são intangíveis, porque, documentos 

são requeridos antecipadamente dependem dos apontamentos dos servidores 

muitas vezes de outros setores; são inseparáveis porque, na maioria das vezes, os 

serviços são produzidos e consumidos ao mesmo tempo, o fornecimento de 

informações por telefone, e-mail e presencialmente, no qual o servidor, obviamente 

com seu know-how, faz parte do processo; são variados porque, cada secretaria, 

cada programa, cada unidade, cada campus, cada área do conhecimento influi nas 

características do serviço; é perecível porque, fazem parte de uma rede de 

encaminhamentos dos quais dependem outros serviços como matrículas, 

apontamentos e emissão de históricos escolares, declarações, certificados e 

diplomas dentre outros serviços prescindíveis na sequência da prestação de outros. 

Não existem medidas objetivas para avaliar a prestação de um serviço 

específico, mas existem vários modelos propostos na literatura que podem ser 
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adaptados aos objetivos de cada investigação. Um dos instrumentos propostos para 

avaliar a qualidade de serviços como os descritos e caracterizados anteriormente é 

a escala psicométrica Service Quality, mais conhecida como SERVQUAL, que foi 

desenvolvida com o auxílio do Marketing Science Institute (MIT), cuja finalidade foi 

proporcionar um instrumento para auferir a qualidade funcional e que poderia ser 

aplicado a inúmeros fornecedores de serviços. 

A escala SERVQUAL, que foi desenvolvida inicialmente em contexto de 

marketing, vem sendo utilizada cerca de três décadas para auferir a qualidade dos 

serviços investigados em várias áreas incluindo administração (bancos, 

seguradoras, corretoras, varejo e manutenção em geral dentre outros), educação 

(bibliotecas), saúde (hospitais e consultórios), cujos resultados dos grupos focais, 

confirmaram que os usuários são influenciados pelas dimensões do processo e não 

só pelos resultados na avaliação da qualidade do serviço (Pena et al., 2013). 

Também chamada de instrumento ou modelo, a escala SERVQUAL é 

composta de 44 questões divididas em duas seções, a primeira contendo 22 

afirmações sobre as expectativas do usuário referentes ao serviço e a segunda com 

22 afirmações relativas às percepções dos usuários dentro de categorias específicas 

do serviço. Inicialmente o modelo previu a aplicação de questionários a doze grupos 

focais de cujos resultados da análise estatística entre o que é esperado pelo usuário 

e o serviço oferecido resultam os gaps, ou lacunas, que hipoteticamente seriam os 

principais obstáculos que impediriam os usuários de perceberem a prestação dos 

serviços investigados com qualidade. (Marshall, Murdoch, 2001)  

Dos achados de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), da pesquisa com os 

doze grupos focais saíram dez critérios avaliativos que seriam as dimensões do 

processo, tangibilidade, confiabilidade, presteza, competência, cordialidade, 

credibilidade, segurança, acessibilidade, comunicação e compreensão; mas, após 

submeterem os resultados à análise estatística para determinarem as inter-relações 

entre as dimensões, apenas três dimensões permaneceram intactas; tangibilidade, 

confiabilidade e presteza; sendo que as demais sete dimensões foram inseridas em 

outras duas, garantia e empatia (tabela 1).  
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A análise dessas cinco dimensões demonstrou que os usuários utilizavam-
nas como critérios de julgamento da qualidade do serviço. As dimensões 
não são mutuamente exclusivas, ainda assim, fornecem uma importante 
estrutura para a compreensão das expectativas dos usuários, sendo 
aspectos que delineiam o serviço sob o ponto de vista de quem irá julgá-lo 
(Parasuraman et al. citado por Pena et al., 2013). 

 

 

Tabela 1: As cinco dimensões definidas desse refinamento estatístico 
compreendem resumidamente as seguintes descrições: 

Descrição 
Modelo reestruturado de 
Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1985) 

Aspectos físicos do que é fornecido aos usuários. Tangibilidade 

Habilidade de cumprir o que foi prometido com exatidão. Confiabilidade 

Capacidade para atender os usuários e fornecer o 

serviço prontamente, capturando a noção de 

flexibilidade e habilidade para adaptar o serviço às 

necessidades do usuário. 

Presteza 

Competência e cortesia estendida aos usuários e a 

segurança fornecida através das operações. 
Segurança 

Atenção individualizada aos usuários. Empatia 

Fonte: Marchall & Murdoch, 2001. 

 

Quanto ao conjunto de discrepâncias-chaves, disfunções ou gaps entre as 

expectativas e o que é realmente oferecido ao usuário, pode-se considerar as 

seguintes definições (tabela 2): 
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Tabela 2: Definições ao conjunto de discrepâncias-chaves, disfunções ou gaps 
entre as expectativas e o que é realmente oferecido ao usuário: 

Gap 1 Não reconhecer o que os usuários esperam receber. 

Gap 2 Não selecionar o projeto certo do serviço e os padrões estabelecidos. 

Gap 3 Não entregar o serviço padrão. 

Gap 4 Não casar desempenho com promessa 

Gap 5 
Estabelecido em função dos quatro gaps anteriores. Gap 5 = f [gap 1, gap 

2, gap 3, gap 4] 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml, Berry (1985)  

 

Em resumo, relembrando do conceito fundamental de que qualidade pode ser 

considerada a razão entre o nível de eficácia do serviço e a expectativa do usuário, 

e que esta razão pode ser auferida por meio de questionários elaborados com base 

nas cinco dimensões do processo e aplicados a grupos focais dos serviços 

investigados, o serviço é considerado de excelente qualidade quando os gaps são 

estreitos e os níveis de satisfação são elevados, ou seja, quando as percepções são 

maiores do que as expectativas. 

 
1.1- Estado da Arte 

 
A escala SERVQUAL foi validada no Brasil e, portanto, vem sendo aplicada 

de modo satisfatório para auferir a qualidade dos serviços investigados em várias 

áreas, como da administração à saúde, mas ainda não foi aplicada para auferir a 

qualidade dos serviços de secretarias acadêmicas de graduação ou de pós-

graduação de universidades públicas, por conseguinte, este projeto poderá produzir, 

concomitantemente, resultados de avaliação da qualidade do serviço e de reflexão 

sobre a validade da aplicação do modelo em secretarias acadêmicas. 

Na bibliografia fundamental concentram-se as publicações de Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985, 1988), sobretudo, do desenvolvimento do Modelo 

SERVQUAL, cujas conceituações foram descritas anteriormente de modo bastante 

resumido sobre qualidade de serviços, dimensões do processo e discrepâncias-

chaves ou gaps. Trata-se de publicações que se constituem chaves para o 

encaminhamento deste projeto de pesquisa, contudo, demandam de tradução para o 
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português, para que se possa proceder às adaptações do modelo ao projeto de 

pesquisa, se necessárias. 

Um segundo nível da bibliografia fundamental, que poderia ser chamado de 

bibliografia básica, pode ser adicionado para conter publicações teóricas de 

administração e de pesquisa qualitativa, respectivamente, de Chiavenato & 

Cerqueira Neto, 2003; Patton, 2002 e Rhodes & Coomber, 2010; os referenciais 

teóricos da pesquisa qualitativa serão reportados quando da análise dos aspectos 

subjetivos da pesquisa, pois se acredita que a pesquisa quantitativa prescinde de 

complementação qualitativa, ainda que se trate de pesquisa exclusivamente 

quantitativa. 

Os demais trabalhos da bibliografia foram agrupados como complementares 

porque são resultados da aplicação da escala a contextos específicos de 

investigação como qualidade em serviços de bibliotecas (Freitas et al., 2007), em 

serviços de restaurante (Pelissari et al., 2006), em serviços de saúde (Pena et al., 

2013); em serviços de farmácias (Cukier, 2011), dentre outros trabalhos de grande 

importância no contexto da produção do conhecimento sobre qualidade em serviços. 

Duas dessas publicações merecem destaque nesta revisão resumida 

bibliográfica. A dissertação de mestrado de Cukier (2011), pela avaliação das 

dimensões de gaps referentes às disfunções estratégicas, operacionais e, 

especificamente, competitivas por meio da aplicação do Modelo SERVQUAL a 

proprietários, farmacêuticos responsáveis e clientes relacionados aos serviços de 

quinze farmácias de manipulação localizadas nos municípios de São Paulo (Campo 

Limpo Paulista, Jundiaí, Valinhos e Vinhedo), verificando, ao mesmo tempo, quais 

as disfunções significativas e quais os resultados dos serviços prestados. O artigo 

de Pena, Silva, Tronchin e Melleiro, (2013) trata com muita clareza do emprego do 

modelo de qualidade de Parasuraman, Zeithaml e Berry em serviços de saúde, 

fornecendo informações muito importantes acerca dos conceitos, da metodologia e 

das principais vantagens do emprego do modelo de avaliação desenvolvido no 

contexto de marketing e aplicado à área de saúde, escala psicométrica SERVQUAL, 

de cuja aplicação se obteve resultados satisfatórios nas investigações de serviços 

de hospitais públicos e privados, ambulatórios, programas de tratamentos médicos 

dentre outros. 

 



10 

 

 

Os modelos de qualidade surgiram no final da década de 1970 como 
resultados de inúmeros trabalhos propondo conceituações, 
operacionalizações e sistematizações para a qualidade em serviços. Já a 
subjetividade presente na percepção da qualidade vem sendo incorporada 
por meio de diferentes abordagens e seus desdobramentos (Pena et al., 
2013). 

 

Ao que tudo indica, os modelos de qualidade em serviços foram surgindo em 

resposta às demandas proveniente da expansão e consolidação do processo de 

urbanização em níveis global e local, à medida que a concentração de pessoas e de 

recursos de toda natureza nas cidades tem gerado, de modo crescente, uma 

enorme quantidade e variedade de serviços de várias áreas: bancos, call centers, 

seguradoras, corporações multinacionais, planos de saúde, atendimentos 

hospitalares particulares e públicos, incluindo SUS, instituições de ensino 

particulares e públicas, entre outros serviços de segmentos tradicionais ou 

emergentes em constante crescimento e expansão no mundo globalizado. 

 
1.2- Definição de Qualidade em Serviço 
 

Para Zeithaml & Parasuraman, 1990 “Qualidade em serviço pode ser 

considerada como a razão entre o nível de eficácia do serviço e a expectativa do 

usuário. Assim, promover um serviço de qualidade significa atingir as necessidades 

e as expectativas de um usuário de forma eficaz”. 

A qualidade dos serviços pode ser gerenciada com base nas seguintes 

dimensões: Confiabilidade que é capacidade de prestar o serviço prometido com 

confiança e exatidão; Presteza é a disposição para auxiliar os clientes e fornecer o 

serviço prontamente; Segurança é relacionada ao conhecimento e cortesia dos 

funcionários e sua capacidade de transmitir confiança; Empatia é demonstrar 

interesse e atenção personalizada aos clientes e Tangibilidade é a aparência das 

instalações físicas, equipamentos, pessoal, e materiais de comunicação 

(Fitzsimmons, Fitzsimmons, 2000). 

A qualidade de prestação de um serviço inclui o atendimento e superação das 

expectativas do cliente; de modo que do ponto de vista do cliente, a qualidade reflita 

a extensão da diferença entre suas expectativas, desejos e percepções 

(Parasuraman et al., 1985). Esta dinâmica pode ser observada na figura 1. 
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Figura 1 – Fatores que influenciam a percepção da qualidade pelo cliente 
Adaptado de Parasuraman et al. 1985. 

  
 
1. Propaganda boca-a-boca: significa que as recomendações que os clientes 

recebem de terceiros, tem o potencial de avaliar o serviço antes da compra; 

2. Necessidades pessoais dos clientes: é o principal fator formador de suas 

expectativas, já que é visando atender a estas necessidades que os clientes 

procuram o serviço; 

3. Experiência passadas: é a experiência que o cliente obteve com a prestadora do 

serviço. 

 
 
 
1.3- Ambiência de Realização do Estudo 

 

Fundada em 1933, a Escola Paulista de Medicina – EPM se distinguiu pela 

excelência acadêmica e científica na área de Ciências da Saúde, tanto a nível 

nacional como internacional. Com o processo de expansão das Instituições Federais 

de Ensino Superior a EPM, de 2005 em diante, expandiu-se às demais áreas do 

conhecimento e passou a chamar-se Universidade Federal de São Paulo-UNIFESP. 

Dessa expansão, obviamente, emergiram inúmeras demandas científicas, 

acadêmicas e, sobretudo, administrativas, pois, enquanto os vetores da expansão 

iam se afastando do campus sede em direção a outros municípios do estado de São 

Propaganda 
Boca-a-boca 

Necessidades 
pessoais 

Experiências 
passadas 

Dimensões da 
qualidade em 
serviços: 
- Confiabilidade 
- Responsabilidade 
- Segurança 
- Empatia 
- Tangibilidade 

Necessidades 
pessoais 

Serviço 
percebido 

Qualidade Percebida do 
serviço: 
- Expectativas excedidas 
   (qualidade excepcional) 
- Expectativas atendidas  
   (qualidade satisfatória) 
- Expectativas não atendidas 
   (qualidade inaceitável) 
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Paulo, a gestão dos processos de apoio acadêmico e administrativo dos novos 

campi permanecia centralizada no campus São Paulo.  

Essa nova condição exigia do campus São Paulo, dentre outras coisas, 

atualização dos sistemas de gestão administrativa tendo em vista a amplitude de 

inúmeros problemas, sobretudo, de comunicação, transporte e gestão dos 

processos de apoio, que se complicavam de modo simultâneo pela insuficiente 

quantidade, habilidade e competência técnica dos servidores recém-concursados 

para as funções específicas dos novos campi e também do próprio campus sede, 

uma vez que a centralização administrativa sobrecarregava de modo crescente 

funções, departamento e setores do campus sede. 

A descentralização administrativa fazia-se iminente naquele cenário denso de 

fluxos concentrados e congestionados dos campi então consolidados da Baixada 

Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos Campos e do próprio campus 

sede, São Paulo, uma vez que a administração central da reitoria fora transferida 

para a Rua Sena Madureira com status de campus isolado; dos campi em fase de 

adiantada de implantação, como é o caso da unidade Zona Leste do campus São 

Paulo; em fase menos adiantada, como é o caso do campus Embu das Artes e 

Santo Amaro, estes também pertencentes a São Paulo (Rodrigues et al., 2008). 

Em dezembro de 2013, no cenário então descentralizado, a Unifesp 

contabilizou 1.371 docentes, 2.120 técnicos administrativos em ensino superior, 

1.867 técnicos em Hospital Universitário, 10.304 alunos de graduação, 4.113 pós-

graduandos stricto sensu, 3.947 pós-graduandos lato sensu, 3.129 alunos de 

educação a distância, 1.031 residentes médicos e 358 residentes multiprofissionais; 

quanto aos cursos, 44 cursos de graduação (bacharelado e licenciatura) e 51 de 

pós-graduação (stricto sensu) (UNIFESP Audiência Pública, 2014). Desse universo 

numérico da Unifesp descentralizada, a intenção deste projeto de pesquisa é avaliar 

a qualidade do atendimento da Secretaria de Pós-Graduação do Departamento de 

Oftalmologia e Ciências Visuais, pelos motivos explicados em seguida.  
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1.3.1- Departamento Pesquisado  
 

Fundado em 1937, o Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuaisda 

EPM – UNIFESP, vem formando médicos, desenvolvendo pesquisa e assessorando 

o Banco de Olhos do HSP. O departamento atua na EPM/UNIFESP, Hospital São 

Paulo e Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM. Além do 

atendimento de rotina, desenvolve campanhas comunitárias através de ações 

preventivas e terapêuticas, dando ênfase especial aos segmentos sociais mais 

vulneráveis às doenças oculares e cegueira, as crianças e idosos, com programas 

de sucesso que vão desde o exame do recém-nascidos prematuros até pacientes 

centenários. O Departamento ministra cursos de: extensão, especialização, 

aperfeiçoamento, mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado. Nestes 

cursos é frequentado profissional de todo o Brasil e da América Latina, bem como 

Estados Unidos, África, Ásia e Europa, em busca de excelência de um centro de 

referência internacional. Convênio de intercâmbio com instituições nacionais e 

internacionais nos Estados Unidos, Canadá e Europa. (UNIFESP. Departamento de 

Oftalmologia e Ciências Visuais). 

O Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais teve 

início em 1979 e desde então forma professores e pesquisadores. Em 36 anos de 

existências já foram formados mais de 170 mestres e 263 doutores. 

Atualmente o programa mantém a maior nota entre os cursos de pós-

graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais do Brasil, obteve o conceito máximo 

pela CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, nota 

07 (sete). 

O Programa de Pós-Graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais é o único 

programa da Unifesp que contempla as três categorias da pós-graduação, mestrado 

acadêmico, doutorado e mestrado profissional, atributos estes que demandam maior 

eficácia administrativa dos processos de apoio, sobretudo, da secretaria, sendo essa 

uma das razões da escolha da secretaria desse programa como objeto empírico 

desse estudo, para fornecer subsídios a ações que visem à prestação dos serviços 

com qualidade, tanto do ponto de vista do usuário dos serviços (docentes e 

discentes), como do ponto de vista dos prestadores dos serviços (técnicos 
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administrativos em educação, funcionários terceirizados, estagiários e outros).  

(UNIFESP. Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa). 

 

 

1.3.2- Secretaria de Pós-Graduação 
 
Uma secretaria de pós-graduação se diferencia muito da graduação, pois, 

enquanto esta presta serviço a uma quantidade imensa de alunos, docentes, 

disciplinas etc. durante um expediente de trabalho que muitas vezes parece 

interminável em virtude do grande número de alunos e, consequentemente, dos 

inúmeros atendimentos diários e presenciais, por telefone, e-mail, tanto a docentes 

quanto a discentes, na pós-graduação, embora a prestação de serviços se destine a 

uma quantidade muito menor de pós-graduandos, docentes, disciplinas etc., o 

expediente de trabalho exige do servidor grande atenção a detalhes, a normas, a 

prazos, às características próprias de cada programa, de cada área de 

concentração, de cada linha de pesquisa etc. 

Ás demandas do expediente interno da pós-graduação, dos cursos, das 

organizações dos eventos de defesas, das matrículas, da implantação de bolsas, da 

participação em reuniões mensais do colegiado e das comissões de seleções e 

avaliações diversas cujos resultados são necessariamente registros em atas 

elaboradas pelos servidores da secretaria, juntam-se as demandas externas dos 

processos de seleção anuais ou semestrais, dos processos de avaliação anual da 

Capes, dos eventos nacionais e internacionais, da prestação de contas dos gastos 

com passagens e diárias dos examinadores das bancas de qualificação e defesa de 

mestrado e doutorado. 

A prestação dos serviços de pós-graduação é feita a um público muito 

diferenciado da graduação não somente pela titulação, mas, pela dinâmica do 

programa e pela formação geral do usuário. Por exemplo, quanto à dinâmica do 

programa, enquanto o graduando a rigor passa grande parte do curso em salas de 

aula, bibliotecas durante praticamente todos os dias da semana, portanto, está em 

contato direto com os demais colegas, professores do curso e setores 

administrativos da graduação durante pelo menos quatro anos, o pós-graduando 

tem aulas em períodos alternados da semana por apenas uma parte dos dois ou 
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quatro anos se mestrado ou doutorado, respectivamente, sendo que a maior parte 

do período do curso é destinada à realização da pesquisa empírica no laboratório, 

no trabalho de campo, nas bibliotecas, na participação de eventos científicos, na 

redação de artigos, na tabulação de dados, na redação da dissertação ou tese, e, 

todas essas atividades são a rigor supervisionadas pelo orientador do programa, que 

é o responsável pela matrícula no programa. 

Quanto à formação do estudante de pós-graduação, enquanto uns são 

formados na própria instituição do Programa e muitas vezes ingressam na pós-

graduação imediatamente após a conclusão da graduação, outros são provenientes 

de outras instituições nacionais ou internacionais, podem ter formações acadêmicas 

e especializações distintas das predominantes no Programa, como: pedagogos em 

programa de ciências visuais estão em faixas etárias diferenciadas e têm objetivos 

variados, enquanto alguns almejam a docência no ensino superior outros almejam 

qualificação tecnológica, aperfeiçoamento técnico, especialização e atualização das 

técnicas de suas áreas de atuação; alguns são docentes e, consequentemente, 

prestam contas conforme os acordos feitos anteriormente em suas instituições de 

origem; outros são profissionais liberais, médicos, portanto, têm experiências 

técnicas e reconhecimento profissional nas áreas em que atuam. 

Ainda mais diferenciada e complexa é a formação e titulação dos docentes 

orientadores de cada programa de pós-graduação, pois as exigências do 

credenciamento contemplam quesitos de alta produtividade científica em todas as 

categorias acadêmicas, docência, pesquisa, orientação, publicações etc. De modo 

que o corpo docente de um programa de pós-graduação se constitui de orientadores 

de alta qualificação e titulação como livre-docentes, titulares, doutores e pós-

doutores que se notabilizaram em suas áreas de especialização pelo 

reconhecimento de suas habilidades, competências e produtividade científica. 

Alguns docentes credenciados na pós-graduação ocupam quadros nas 

administrações centrais da instituição ou mesmo nos quadros de órgãos do Governo 

como ministérios, secretarias estaduais dentre outros. 

Em resumo, as secretarias dos programas de pós-graduação estão situadas 

em contextos acadêmicos e científicos de alta produção e competitividade, e em 

franca expansão nas Instituições Federais de Ensino Superior, como é o caso da 

secretaria do Programa de Pós-graduação em Oftalmologia e Ciências Visuais da 
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EPM/UNIFESP, que exigem organização interna, estratégias de trabalho, 

competências, habilidades, capacitação, qualificação e espírito investigativo dos 

servidores públicos para analisar, diagnosticar, corrigir as disfunções estratégicas, 

operacionais e competitivas geradas no cotidiano das práticas e implantar processos 

de apoio administrativo visando, simultaneamente, a fluidez das comunicações, a 

articulação dos processos em todos os níveis hierárquicos, como: secretaria do 

programa de pós-graduação, câmara de pós-graduação e pesquisa do campus ou 

unidade do programa, pró-reitoria de pós-graduação e pesquisa. Somam-se a essas 

articulações o entrosamento necessário entre todas as secretarias de pós-

graduação da instituição e, também, entre os setores de apoio como transporte, 

contabilidade, reserva de anfiteatros, laboratórios etc. 

 
1.4- Justificativa 
 

O universo das secretarias de pós-graduação é denso de informações, fluxos, 

estruturas, processos e formas, porém nem sempre está acomodado em ambiente 

físico favorável ao bom desempenho das atividades, nem sempre tem disponível 

infraestrutura tecnológica e informacional atualizada e em bom estado de 

manutenção, nem sempre ou praticamente nunca tem móveis adaptados 

ergonomicamente às condições físicas dos servidores que muitas vezes 

permanecem horas a fio trabalhando em uma mesma posição. Muitas secretarias 

sequer têm adaptações razoáveis para dar atendimento ao público em geral, tanto 

interno como externo. O espaço físico de muitas secretarias é, geralmente, ínfimo e 

mal estruturado para acomodar as quantidades de arquivos, equipamentos, móveis 

e, até, para os próprios servidores, constituindo-se em ambientes sem janelas 

externas, portanto, com iluminação e ventilação precárias, salas pequenas 

repartidas em salinhas ainda menores, às vezes ocupando partes de corredores 

vazios sob as escadas ou em cantos de paredes; há casos, até, de disputas de 

espaço físico com outros setores ou departamentos da mesma IFES. 

Quanto à formação e qualificação dos servidores que dão conta do 

expediente diário das secretarias, na maioria, não tiveram treinamento prévio, e os 

que se destacam no desempenho de suas funções adquiriram competências 

corrigindo apontamentos de várias instâncias, chefias, coordenadores, orientadores, 
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servidores mais antigos; improvisando procedimentos à medida que surgem as 

demandas específicas da pós-graduação, ou seja, produzindo e reproduzindo 

conhecimentos que emergem da prática cotidiana, porém não ficam registrados em 

manuais de rotinas e procedimentos acadêmicos. Raros são os servidores que 

conhecem a terminologia do trabalho de secretarias acadêmicas, em específico, da 

pós-graduação, como ano letivo, plano de ensino, ementa, conteúdo programático, 

grade curricular, regimento interno, regimento geral etc.; poucas secretarias 

elaboram calendários anuais das atividades regulares da pós-graduação, processo 

de seleção, matrículas, organização do semestre letivo, apontamentos do histórico 

escolar, elaboração de atas, previsão de eventos científicos etc.; praticamente 

nenhuma tem mapas de fluxos dos processos internos e externos ou mapa de 

relacionamento dos setores da própria IFES que promovam o desempenho 

adequado dos servidores; poucos têm preparo técnico para opinar e participar como 

membros de comissões institucionais especiais obrigadas por lei. 

Quanto à comunicação, com o advento da internet os murais antes tão 

comuns nas secretarias aos poucos foram entrando em desuso pela implantação de 

sites e envio de e-mails aos usuários das secretarias acadêmicas, sobretudo, alunos 

regulares e orientadores, mas nem sempre esses meios de comunicação são 

eficazes, pois, dependem da iniciativa dos servidores mais atentos à atualização dos 

e-mails e das informações disponíveis nos sites. Todavia, o atendimento presencial 

ainda é muito utilizado, o que de certa forma sobrepõe-se ao volume de 

atendimentos por telefone e e-mail, pois nas secretarias não há um computador à 

disposição dos usuários que necessitam de atendimento presencial. 

Este cenário administrativo em franca expansão das IFES, e ao mesmo 

tempo não investigado de modo sistemático e metódico quanto às especificidades, 

funções, processos, estruturas e formas de atuação das secretarias e seus 

respectivos servidores, deixa transparecer tanto a falta de investimento na 

modernização administrativa de métodos e processos de gestão e, 

consequentemente, de treinamento especializado dos servidores, como a ausência 

de métodos científicos e instrumentos gerenciais e de avaliação capazes de definir, 

analisar, diagnosticar, planejar, programar e controlar os processos de apoios das 

secretarias acadêmicas, visando à melhoria da qualidade da prestação dos serviços. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2 - OBJETIVOS 
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2.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar a percepção dos usuários de uma Secretaria de Pós-Graduação no 

que diz respeito à qualidade do serviço oferecido por esta.  

 

 

 
2.2 Objetivos Específicos  
 

ü Verificar a expectativa dos usuários em relação ao serviço prestado. 

ü Identificar o que os usuários da secretaria de Pós-Graduação percebem como 

uma prestação de serviço de qualidade 

ü Avaliar se os fatores sexo, idade e titulação interferem na percepção da 

qualidade do serviço pelos seus usuários. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

3 - METODOLOGIA 
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3.1- Comitê de Ética 

 

O presente estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo 

(protocolo nº 39554914.9.0000.5505 – anexo 1). 

 

 

3.2-  Amostra 
 

Participaram do estudo integrantes (alunos e corpo docente) do curso de pós-

graduação Stricto Sensu regularmente matriculados nos Programas de Pós-

Graduação do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da EPM-UNIFESP. 

Atualmente 132 alunos estão matriculados e o programa conta com um corpo 

docente de 32 orientadores e 2 coordenadores (tabela 3).  

  

 
Tabela 3: População Investigada 

 

Nível População (masculino e 
feminino) 

Mestrado Acadêmico 03 

Mestrado Profissional 42 

Doutorado 58 

Pós-Doutorado 29 

Orientadores 32 

Coordenador - Acadêmico 01 

Coordenador - Mestrado Profissional 01 

Total 166 
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3.3- Instrumentos de Avaliação e Coleta de Dados 

 

Para atingir os objetivos do estudo, optou-se por um estudo quantitativo. 

Segundo Malhotra (2006) o método quantitativo é um dos principais métodos para 

realizar uma pesquisa de marketing também denominado de survey. O método 

survey é caracterizado por um questionário estruturado, aplicado a uma amostra de 

uma população que tem como fundamento coletar informações específicas dos 

respondentes sobre seus comportamentos, intenções, percepções, motivações e 

características. Baseado nessas possíveis informações, o método survey se 

enquadra perfeitamente nos objetivos propostos para o estudo. 

 Foi utilizado como ferramenta de investigação o Modelo SERVQUAL. Este 

modelo consiste num questionário composto por 44 questões divididas em duas 

seções (veja anexo 3). A primeira seção contém 22 afirmações sobre as 

expectativas do usuário referentes ao serviço, e a segunda, 22 afirmações relativas 

às percepções dos usuários dentro de categorias específicas do serviço. Cada 

questão pode ser respondida em uma escala de 7 pontos, variando entre 1=discordo 

plenamente a 7=concordo plenamente. Seguindo o trabalho original, as questões 

foram agrupadas em cinco dimensões do processo de qualidade de serviço: 

Tangibilidade, Confiabilidade, Presteza, Garantia e Empatia. Para uma descrição 

detalhada sobre estas dimensões veja a seção introdução deste trabalho.  

 A coleta de dados foi realizada em ambiente virtual através da plataforma 

Google Drive® (disponível em http://bit.ly/1UYwaKh e no Anexo 3 do presente 

trabalho).  

O processo de coleta de dados iniciou-se no dia oito de março de 2016, e 

envolveu alunos, orientadores e coordenadores dos Programas de Pós-graduação 

em Oftalmologia e Ciências Visuais da EPM-UNIFESP.  

O material foi enviado por e-mail à população investigada com uma breve 

explicação do instrumento cujo objetivo foi fortalecer a importância do estudo, 

solicitando que as pessoas respondessem ao questionário em até dez dias. 

Após uma semana do envio do questionário, foi enviado um e-mail 

agradecendo a participação da população que respondeu e, ao mesmo tempo, foi 

solicitada a colaboração dos que ainda não haviam respondido. Após dois dias da 
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segunda solicitação, uma nova mensagem foi encaminhada solicitando que essas 

pessoas respondessem ao questionário. 

 

3.4- Análise Estatística 
 

A análise estatística descritiva envolveu o cálculo da média, do DP (desvio 

padrão) e intervalo de confiança de 95%, além da apresentação de valores mínimos 

e máximos, de cada uma das questões (itens) do questionário, bem como o escore 

de cada dimensão. 

A análise com proposta inferencial foi realizada com modelos lineares gerais 

com o fator intraparticipante (5 níveis ou domínios de indicadores: aspectos 

tangibilidade, aspectos de confiabilidade, aspectos de presteza, aspectos de 

segurança e aspectos de empatia) controlado por sexo e titulação (preditores 

categóricos) e idade (preditor contínuo). Quando pertinente, empregou-se a análise 

a posteriori Honest Significant Difference de Tukey. O nível de significância adotado 

foi de 5%. 

As expectativas sobre serviços de atendimento de um serviço, no presente 

caso, uma secretaria de pós-graduação, foram avaliadas através do questionário 

Servqual, que avalia cinco dimensões da qualidade com as respostas de 4 a 5 itens 

cada (Tangibilidade – itens 1-4, confiabilidade – itens 5-9, presteza – itens 10-13, 

segurança – itens 14-17 e empatia – itens 18- 22). A concordância com cada 

afirmativa é avaliada por meio de uma escala de avaliação de sete pontos, onde 1 = 

discordo plenamente e 7 = concordo plenamente. 

Os últimos 22 itens avaliam as mesmas cinco dimensões com as mesmas 

afirmativas, mas em termos da qualidade dos serviços de atendimento recebido 

especificamente na secretaria de Pós-graduação do Departamento de Oftalmologia 

e Ciências Visuais da EPM-UNIFESP.  

Para o cálculo do escore de Satisfação do Consumidor, no caso o usuário do 

serviço, para cada dimensão, utilizou-se a fórmula abaixo: 
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onde, Pi é a percepção avaliada na questão i 
Ei é a situação ideal avaliada na questão i 
nj é o número de questões pertencentes ao indicador j 

 

Os escores de cada dimensão constituem na diferença das médias dos 

escores dos seus itens em termos de expectativa e de qualidade do serviço 

recebido. Em outras palavras, o escore é a soma da diferença entre a percepção 

avaliada e a expectativa do serviço para todos os itens que fazem parte de cada 

indicador, dividido pelo número de itens que constituem cada dimensão. 

Assim, escores percebidos de desempenho do serviço inferiores ao das 

expectativas em relação a cada dimensão ou indicador significam que o serviço está 

aquém do esperado (escores negativos); ao contrário, escores sobre o atendimento 

recebido acima do esperado indicam que a qualidade percebida do serviço está 

além (melhor do esperado; escores próximos de zero sinalizam que a qualidade do 

serviço recebido é percebida como satisfatória).  



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 - RESULTADO 
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A quantidade final de questionários válidos, já excluindo os casos de não 

respondentes, foi de 39 casos (26 mulheres). Três participantes tinham como 

titulação o mestrado, 15 mestrado profissional, 16 doutorado e 5, pós doutorado. A 

idade média foi de 43,9 anos (DP=9,63), tendo o respondente mais jovem 26 anos e 

o mais velho, 65 anos. A descrição completa da amostra pode ser contemplada nas 

tabelas 4 e 5.  

 

Tabela 4: Mostra da quantidade de participantes mediante o sexo 
 

Sexo N 

Feminino 26 

Masculino 13 

Total 39 

Legenda= N = número de participantes 

 

 

Tabela 5: Mostra da titulação dos participantes 

Titulação  N 

Mestrado Acadêmico 3 

Mestrado Profissional 15 

Doutorado 16 

Pós-Doutorado 5 

Total 39 

Legenda= N = número de participantes 

 

A descrição dos escores para cada item e dos escores por dimensão 

encontra-se na tabela 6. As médias e intervalos de confiança de 95% entre 

parênteses para cada dimensão foram: Tangibilidade -2,01 (-2,47; -1,64), Confiança 

-1,67 (-2,09; -1,25), Presteza 0,28 (-0,10; 0,66), Segurança -1,01 (-1,39; -0,63), 

Empatia 0,16 (-0,47; 0,79). Como os intervalos de confiança para os valores de 

Presteza e Empatia incluem o valor zero (compatibilidade entre a expectativa e 

qualidade do serviço recebido), conclui-se que a eficácia do serviço e a expectativa 

de seus usuários são equivalentes. Diferentemente, para os demais domínios de 
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indicadores os intervalos de confiança incluem apenas valores negativos e, portanto, 

indicam que o serviço está aquém do esperado. 

Na análise por dimensão, não houve efeito de idade, sexo, titulação, 

tampouco interações entre esses fatores (valores de p>0,10). Como não houve 

efeito das variáveis de controle (sexo, idade e titulação), o modelo foi reanalisado 

sem essas variáveis. Neste caso houve efeito de domínio de indicador [F(4,152) = 

21,72; P<0,00001]. A análise a posteriori mostrou que os indicadores de presteza e 

empatia foram equivalentes entre si tiveram valores muito próximos a 0 

(compatibilidade entre a expectativa e qualidade do serviço recebido) e maiores que 

os três outros indicadores: tangibilidade, confiabilidade e segurança (valores de 

P<0,02), que foram indistinguíveis estatisticamente (Figura 2). 
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Tabela 6: Análise descritiva dos escores por item do questionário em termos da avaliação de 
expectativa e avaliação a qualidade do serviço, bem como escores das dimensões 
de domínios de indicadores.   

 
Item/dimensão Mínima Máxima Média DP 
Expectativas do serviço     

1) As empresas deveriam possuir equipamentos modernos? 4,00 7,00 6,10 0,91 

2) Suas instalações físicas deveriam ser visualmente atraentes. 2,00 7,00 5,92 1,11 

3) Seus funcionários deveriam estar bem vestidos e possuir boa aparência. 4,00 7,00 5,87 1,03 
4) A aparência das instalações físicas destas empresas deveria ser mantida de acordo com o tipo de serviço 
oferecido. 1,00 7,00 5,54 1,50 

5) Quando as empresas se comprometem a fazer algo em um prazo determinado, deveriam fazê-lo. 5,00 7,00 6,38 0,91 

6) Quando os clientes enfrentam problemas, estas empresas deveriam ser solidárias e prestativas. 5,00 7,00 6,33 0,87 

7) Estas empresas deveriam ser confiáveis. 5,00 7,00 6,59 0,82 

8) As empresas deveriam fornecer seus serviços no prazo prometido. 5,00 7,00 6,44 0,88 

9) As empresas deveriam manter seus registros atualizados. 4,00 7,00 6,38 0,96 
10) Não se deveria esperar que as empresas comunicassem aos clientes exatamente quando os serviços estarão 
concluídos. 1,00 7,00 4,41 2,06 

11) Não é realista para os clientes esperar serviço imediato dos funcionários destas empresas. 1,00 7,00 4,23 1,56 

12) Seus funcionários nem sempre precisam estar disposto a ajudar os clientes. 1,00 7,00 2,44 1,54 
13) Não há problemas se os funcionários estiverem muito ocupados para responder prontamente às solicitações dos 
clientes. 1,00 6,00 2,82 1,62 

14) Os clientes deveriam ser capazes de confiar. Nos funcionários destas empresas. 1,00 7,00 5,44 1,45 
15) Os clientes deveriam ser capazes de se sentirem seguros em suas transações com os funcionários destas 
empresas. 1,00 7,00 5,54 1,45 

16) Seus funcionários deveriam ser gentis. 5,00 7,00 6,44 0,85 

17) Seus funcionários deveriam receber suporte adequado de suas empresas para bem executar as suas tarefas. 3,00 7,00 6,26 1,09 

18) Não deveria ser esperado que estas empresas dessem atenção individual aos clientes. 1,00 7,00 3,62 1,94 

19) Não se pode esperar que os funcionários destas empresas dêem atenção personalizada aos clientes. 1,00 7,00 3,05 1,73 

20) Não é realista esperar que os funcionários saibam quais são as necessidades de seus clientes. 1,00 7,00 3,03 1,58 

21) Não é realista esperar que estas empresas estejam profundamente interessadas no bem-estar do cliente. 1,00 7,00 3,08 1,72 

22) Não se deveria esperar que estas empresas operassem em horários convenientes para todos os seus clientes. 1,00 7,00 3,64 1,78 

     

Avaliação do serviço     

1) A Secretaria de Pós-Graduação possui equipamentos modernos. 1,00 7,00 3,95 1,38 

2) As instalações físicas da Secretaria de Pós-Graduação são visualmente atraentes. 1,00 6,00 3,03 1,29 

3) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação vestem-se bem e têm boa aparência. 1,00 7,00 4,74 1,25 
4) A aparência das instalações físicas da Secretaria de Pós-Graduação está de acordo com o tipo de serviço 
oferecido. 1,00 6,00 3,69 1,59 

5) Quando a Secretaria de Pós-Graduação compromete-se a fazer algo em um determinado prazo, ela o faz. 1,00 6,00 4,54 1,35 

6) Quando você tem problemas, a Secretaria de Pós-Graduação é solidária e prestativa. 1,00 7,00 4,64 1,56 

7) A Secretaria de Pós-Graduação é confiável. 1,00 7,00 5,21 1,45 

8) A Secretaria de Pós-Graduação fornece seus serviços no prazo prometido. 1,00 7,00 4,67 1,56 

9) A Secretaria de Pós-Graduação mantém seus registros atualizados. 1,00 7,00 4,74 1,52 

10) A Secretaria de Pós-Graduação não comunica aos clientes exatamente quando os serviços estarão concluídos. 1,00 7,00 4,13 1,58 

11) Voce não é atendido imediatamente pelos funcionários da Secretaria de Pós-Graduação. 1,00 7,00 3,31 1,62 

12) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação nem sempre estão dispostos a ajudar os clientes. 1,00 7,00 3,69 1,72 
13) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação são muito ocupados para responder prontamente às 
solicitações dos clientes. 1,00 7,00 3,90 1,52 

14) Voce pode confiar nos funcionários da Secretaria de Pós-Graduação. 1,00 7,00 5,26 1,57 

15) Voce sente-se seguro com suas transações com os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação. 1,00 7,00 5,10 1,50 

16) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação são gentis. 1,00 7,00 4,74 1,50 

17) Os funcionários recebem suporte adequado da Secretaria de Pós-Graduação para bem executar suas tarefas. 2,00 7,00 4,51 1,17 

18) A Secretaria de Pós-Graduação não dá a você atenção individual. 1,00 7,00 3,54 1,76 

19) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação não dão a você atenção personalizada. 1,00 7,00 3,44 1,60 

20) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação não sabem quais são as suas necessidades. 1,00 7,00 3,67 1,63 

21) A Secretaria de Pós-Graduação não está profundamente interessada no seu bem-estar. 1,00 7,00 3,26 1,41 

22) A Secretaria de Pós-Graduação não opera em horários convenientes para todos os seus clientes. 1,00 7,00 3,33 1,59 

Escores por dimensão (domínios de indicadores):     

tangibilidade -5,00 0,50 -2,01 1,46 

confiabilidade -5,60 0,40 -1,67 1,28 

presteza -2,00 2,50 0,28 1,18 

segurança -4,25 0,75 -1,01 1,18 

empatia -4,00 5,40 0,16 1,93 
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Figura 2 - Médias (±DP) dos escores das dimensões de domínios de indicadores do 

questionário, sem correção da idade, sexo e titulação máxima, pois não 

modularam os efeitos de escore. *Presteza e empatia são iguais e maiores que 

tangibilidade, confiabilidade e segurança (ps<0,02). Escores próximos a zero 

indicam concordância entre expectativa do usuário e serviço prestado; escores 

negativos indicam que o serviço prestado está aquém da expectativa do usuário; 

escores positivos indicam que o serviço prestado está acima da expectativa do 

usuário.  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

5 - DISCUSSÃO 
 

 
 
 

 



31 

 

 

O presente trabalho traz uma avaliação da percepção da qualidade do serviço 

prestado por uma secretaria de pós-graduação em oftalmologia pelos seus usuários, 

ou seja, alunos e professores. Os resultados encontrados mostram que expectativa 

e percepção do serviço prestado encontram-se em concordância em duas 

dimensões, Presteza e Empatia; nos demais (Tangibilidade, Confiança e Segurança) 

as expectativas eram maiores em relação ao serviço percebido.  

Os resultados aqui descritos mostram que as respostas não variaram em 

relação à idade, sexo, titulação. Ou seja, independente do respondente ser um 

professor ou um aluno, a relação entre percepção e expectativa de serviço 

mantiveram-se constantes.  

A percepção dos serviços oferecidos em relação às dimensões Presteza e 

Empatia, atingiram valores equivalentes a 0, indicando satisfação em relação a 

esses serviços. Podemos concluir que os usuários da Secretaria de Pós-Graduação 

do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais da EPM-UNIFESP sentem-se 

satisfeitos em relação a esse serviço no que tange diretamente ações e 

posicionamentos humanos, não tendo relação com aspectos físicos e de 

infraestrutura local.  

Já nas dimensões Confiabilidade e Segurança, as expectativas ficaram 

abaixo do esperado pelos respondentes. Entende-se que os usuários esperam que 

os serviços prestados pela secretaria de pós-graduação em oftalmologia sejam de 

maior confiabilidade e exatidão do serviço, e que seja entregue, no prazo, que é 

prometido.  

A percepção dos serviços Tangibilidade foi o item que apresentou a menor 

satisfação, descritivamente, o que nos leva a entender que os equipamentos e 

infraestrutura da secretaria necessitam de investimentos para que os usuários se 

sintam em ambiente satisfatório. 

Apesar da expectativa se mostrar inferior ao percebido pelos usuários em três 

das cinco dimensões avaliadas, os resultados aqui apresentados revelam uma curta 

distância entre estes aspectos, indicando que o grau de insatisfação não seja algo 

extremamente relevante para este serviço. Note que os escores para cada dimensão 

poderiam ter variado entre 6 ou -6 pontos, enquanto que no presente caso os 
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escores mais extremos foram para Tangibilidade, que atingiram apenas escore 

médio de -2,01 (com desvio-padrão de 1,46).  

Como em alguns aspectos (presteza, segurança do serviço e exatidão dos 

serviços) o serviço tenha sido abaixo do esperado pelos usuários, e que os 

funcionários foram avaliados dentro do esperado no que tange sua empatia e 

presteza, sugere-se que um pequeno treinamento destes profissionais possa 

aumentar a qualidade do serviço prestado. Melhoras nas instalações, contudo, são 

mais complexas de serem resolvidas. 

As principais limitações deste estudo residem no pequeno número de 

respondentes. Todavia, a taxa de respostas ao questionário, de 23%, foi dentro do 

que se tem observado para este tipo de investigação nos últimos anos (Fincham, 

2008). Este tipo de problema é comum quando se empregam amostras compostas 

por seres humanos. Em futuros estudos, sugere-se a combinação de questionários 

enviados online e questionários em papel, bem como métodos para estimular o 

preenchimento do questionário seguindo as propostas de Fincham (2008), 

respeitando as normas éticas Brasileiras (ex., não é permitido incentivar o 

preenchimento com benefícios materiais).  

Acreditamos que este tipo de avaliação se enquadra perfeitamente para este 

estudo. Sugere-se a aplicação deste tipo de pesquisa nos demais departamentos da 

instituição para um melhor entendimento acerca das expectativas dos usuários e dos 

serviços recebidos que, consequentemente, podem ser empregados no fito de 

melhorar a prestação destes serviços.  

Sugere-se, ainda, aplicação de questionários complementares com a 

possibilidade de resposta aberta (pesquisa qualitativa) por parte dos respondentes, a 

fim de melhor identificar as demandas da amostra. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 - CONCLUSÃO 
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Neste estudo procurou-se identificar e analisar a percepção dos usuários da 

Secretaria de Pós-Graduação do Departamento de Oftalmologia e Ciências Visuais 

da EPM-UNIFESP, acerca da qualidade dos serviços prestados por essa secretaria. 

Para isso foram realizados estudos utilizando técnicas estatísticas univariadas. 

Dessa forma, foi verificada a opinião dos participantes da amostra e analisado 

se existe uma discrepância entre a importância e o desempenho dos atributos da 

qualidade de serviços, conforme a investigação teórica. 

Os resultados do estudo demonstraram que a expectativa dos usuários em 

relação às dimensões tangibilidade, confiabilidade e segurança ficaram um pouco 

abaixo do ideal, ao passo que foram equivalentes ao esperado nas demais 

dimensões.  

O estudo detectou que não houve diferença entre sexo, idade e titulação 

quanto a essa percepção.  
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Anexo 3 – Questionário: Qualidade do Atendimento  
Secretaria de Pós-Graduação - Departamento de Oftalmologia da UNIFESP 

Nível de Expectativas 
 
Esta pesquisa aborda sua opinião sobre serviços de Qualidade de Atendimento. Por favor, mostre o grau na qual 
você acha que as EMPRESAS DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO deveriam apresentar as 
características em cada enunciado. Faça isso assinalando um dos sete números após cada enunciado. Em 
situações onde você discorda plenamente, selecione 1. Para situações onde você concorda plenamente, 
selecione 7. Em situações intermediárias, selecione entre 2 e 6, de acordo com seu grau de concordância com o 
enunciado. Não há respostas certas ou erradas – estamos interessados no número em que melhor representa 
suas expectativas sobre as empresas que oferecem serviços de atendimento ao público. 
Sexo: (  ) feminino   (  ) masculino      Idade: .......anos 
Grau de titulação:  (  ) mestrado acadêmico  (  ) mestrado profissional   (  ) doutorado  (  ) pós-doutorado 
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1-) As empresas deveriam possuir equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 6 7 

2-) Suas instalações físicas deveriam ser visualmente atraentes. 1 2 3 4 5 6 7 

3-) Seus funcionários deveriam estar bem vestidos e possuir boa aparência. 1 2 3 4 5 6 7 

4-) A aparência das instalações físicas destas empresas deveria ser mantida 
de acordo com o tipo de serviço oferecido. 

1 2 3 4 5 6 7 
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5-) Quando as empresas se comprometem a fazer algo em um prazo 
determinado, deveriam fazê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 

6-) Quando os clientes enfrentam problemas, estas empresas deveriam ser 
solidárias e prestativas. 

1 2 3 4 5 6 7 

7-) Estas empresas deveriam ser confiáveis. 1 2 3 4 5 6 7 

8-) As empresas deveriam fornecer seus serviços no prazo prometido. 1 2 3 4 5 6 7 

9-) As empresas deveriam manter seus registros atualizados. 1 2 3 4 5 6 7 
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10-) Não se deveria esperar que as empresas comunicassem aos clientes 
exatamente quando os serviços estarão concluídos. 

1 2 3 4 5 6 7 

11-) Não é realista para os clientes esperar serviço imediato dos funcionários 
destas empresas. 

1 2 3 4 5 6 7 

12-) Seus funcionários nem sempre precisam estar disposto a ajudar os 
clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

13-) Não há problemas se os funcionários estiverem muito ocupados para 
responder prontamente às solicitações dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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14-) Os clientes deveriam ser capazes de confiar. Nos funcionários destas 
empresas. 

1 2 3 4 5 6 7 

15-) Os clientes deveriam ser capazes de se sentirem seguros em suas 
transações com os funcionários destas empresas. 

1 2 3 4 5 6 7 

16-) Seus funcionários deveriam ser gentis. 1 2 3 4 5 6 7 

17-) Seus funcionários deveriam receber suporte adequado de suas 
empresas para bem executar as suas tarefas. 

1 2 3 4 5 6 7 
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18-) Não deveria ser esperado que estas empresas dessem atenção 
individual aos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

19-) Não se pode esperar que os funcionários destas empresas dêem 
atenção personalizada aos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

20-) Não é realista esperar que os funcionários saibam quais são as 
necessidades de seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

21-) Não é realista esperar que estas empresas estejam profundamente 
interessadas no bem-estar do cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

22-) Não se deveria esperar que estas empresas operassem em horários 
convenientes para todos os seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

Serviço Percebido 
 
Os enunciados a seguir relacionam-se as suas impressões sobre a SECRETARIA DE PÓS-GRADUAÇÃO DO 
DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA da Escola Paulista de Medicina – Universidade Federal de São Paulo. 
Para cada enunciado, por favor diga em que grau você acredita que a Secretaria de Pós-Graduação do 
Departamento de Oftalmologia tenha a característica descrita pelo enunciado. Novamente, em situações onde 
você discorda plenamente, selecione 1. Para situações onde você concorda plenamente, selecione 7. Em 
situações intermediárias, selecione entre 2 e 6, de acordo com seu grau de concordância com o enunciado. Não 
há respostas certas ou erradas – estamos interessados apenas no número que melhor apresente suas 
percepções sobre a Secretaria de Pós-Graduação do Departamento de Oftalmologia da EPM-UNIFESP. 
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1-) A Secretaria de Pós-Graduação possui equipamentos 
modernos.  

1 2 3 4 5 6 7 

2-) As instalações físicas da Secretaria de Pós-Graduação são 
visualmente atraentes.  

1 2 3 4 5 6 7 

3-) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação vestem-se 
bem e têm boa aparência.  

1 2 3 4 5 6 7 

4-) A aparência das instalações físicas da Secretaria de Pós-
Graduação está de acordo com o tipo de serviço oferecido.  

1 2 3 4 5 6 7 
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5-) Quando a Secretaria de Pós-Graduação compromete-se a 
fazer algo em um determinado prazo, ela o faz.  

1 2 3 4 5 6 7 

6-) Quando você tem problemas, a Secretaria de Pós-
Graduação é solidária e prestativa.  

1 2 3 4 5 6 7 

7-) A Secretaria de Pós-Graduação é confiável.  1 2 3 4 5 6 7 

8-) A Secretaria de Pós-Graduação fornece seus serviços no 
prazo prometido.  

1 2 3 4 5 6 7 

9-) A Secretaria de Pós-Graduação mantém seus registros 
atualizados.  

1 2 3 4 5 6 7 
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10-) A Secretaria de Pós-Graduação não comunica aos clientes 
exatamente quando os serviços estarão concluídos.  

1 2 3 4 5 6 7 

11-) Você não é atendido imediatamente pelos funcionários da 
Secretaria de Pós-Graduação.  

1 2 3 4 5 6 7 

12-) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação nem 
sempre estão dispostos a ajudar os clientes.  

1 2 3 4 5 6 7 

13-) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação são 
muito ocupados para responder prontamente às solicitações 
dos clientes.  

1 2 3 4 5 6 7 
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14-) Você pode confiar nos funcionários da Secretaria de Pós-
Graduação.  

1 2 3 4 5 6 7 

15-) Você sente-se seguro com suas transações com os 
funcionários da Secretaria de Pós-Graduação.  

1 2 3 4 5 6 7 

16-) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação são 
gentis.  

1 2 3 4 5 6 7 

17-) Os funcionários recebem suporte adequado da Secretaria 
de Pós-Graduação para bem executar suas tarefas.  

1 2 3 4 5 6 7 
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18-) A Secretaria de Pós-Graduação não dá a você atenção 
individual. 

1 2 3 4 5 6 7 

19-) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação não dão 
a você atenção personalizada. 

1 2 3 4 5 6 7 

20-) Os funcionários da Secretaria de Pós-Graduação não 
sabem quais são as suas necessidades.  

1 2 3 4 5 6 7 

21-) A Secretaria de Pós-Graduação não está profundamente 
interessada no seu bem-estar.  

1 2 3 4 5 6 7 

22-) A Secretaria de Pós-Graduação não opera em horários 
convenientes para todos os seus clientes.  

1 2 3 4 5 6 7 

 


