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Resumo 
 
O setor de serviços vem crescendo a cada ano e ocupando posição de destaque na economia de 
todos os países desenvolvidos. Porém, para satisfazer aos clientes de serviços é necessário que 
as empresas gerem um pacote de valor que garanta a satisfação dos clientes, o que significa que 
o serviço deve ser realizado da maneira correta e que atenda às expectativas dos consumidores. 
No entanto, é importante medir a qualidade dos serviços para saber se o serviço prestado está 
de acordo com as expectativas dos clientes. Na presente pesquisa procurou-se medir a 
qualidade dos serviços oferecidos por uma escola de idiomas da cidade de Campo Grande – 
MS. A metodologia de pesquisa utilizou o método SERVQUAL, que é uma avaliação numérica e 
que possibilita a verificação da qualidade do serviço oferecido pela escola, destacando os 
pontos fortes e fracos. 
Palavras-Chave: Servqual, Serviços, Qualidade, Satisfação. 
 
 
1. Introdução 
 

Devido à grande variedade de serviços oferecidos, torna-se difícil a sua definição.  
Usualmente, muitos são usados em nossas vidas como consumidores: falar ao telefone, efetuar 
uma transação bancária, até mesmo as escolas, que prestam serviços educacionais. Também, não 
é simples entender o modo como os serviços são entregues aos clientes, pois a grande maioria é 
intangível e único por cada comprador. Lovelock (2003) apresenta a definição de serviço como 
sendo um ato que cria benefícios para os clientes por meio da satisfação de uma necessidade.  

Os serviços são menos divisíveis, pois não é possível avaliar em bases limitadas. São 
compostos por um conjunto de diferentes atributos que podem não ser oferecidos a cada 
comprador, o que os tornam mais complexos. E por último, são incompatíveis com os valores e 
comportamentos existentes, principalmente se são os próprios consumidores que estão 
acostumados a realizar pessoalmente os serviços (CÖNSOLI; MATINELLI, 2001). 

Como o setor de serviços atingiu grande parte da economia mundial, sua participação no 
produto interno bruto de muitos países tem sido de grande responsabilidade. Fitzsimmons; 
Fitzsimmons (2000) colocam que as empresas de serviços contabilizam aproximadamente 70% 
da renda nacional dos Estados Unidos. De acordo com os dados que Lovelock (2003) apresenta, 
este setor no Brasil corresponde a 55% no PIB do país.  
 
1.1 Qualidade – uma breve definição 
 

O conceito de qualidade apresentado por Slack (2002), significa fazer as coisas de maneira 
correta; ou seja, não cometer erros durante o processo produtivo e satisfazer aos clientes 
fornecendo bens ou serviços que atendam as suas necessidades. Partindo dessa visão, muitas 
empresas já consideram a qualidade como um objetivo importante, pois ela exerce grande 
influência sobre a satisfação, ou até mesmo insatisfação, dos consumidores. 
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Porém não há uma definição única para explicar o significado de qualidade. Garvin apud 
Slack (2002) especificou as várias definições para qualidade em cinco abordagens: 

1. Abordagem transcendental – excelência inata; é caracterizada como sendo absoluta 
quando as especificações de um produto ou serviço é a melhor possível. 
2. Abordagem baseada em manufatura – produtos ou serviços livres de erro e que 
correspondem exatamente as suas especificações. 
3. Abordagem baseada no usuário - o produto ou serviço deve estar adequado ao seu 
propósito. Deve estar conforme suas especificações de manufatura e também com a 
adequação destas ao consumidor. 
4. Abordagem baseada em produto – apresenta a qualidade como sendo um conjunto 
mensurável e preciso de características, que são exigidas para satisfazer o consumidor. 
5. Abordagem baseada em valor – custo e preço; define que a qualidade pode ser percebida 
em relação ao preço. 
Este conceito deve satisfazer não só aos clientes externos, mas principalmente os clientes 

internos da organização, devido ao fato de que a qualidade facilitará o trabalho dos funcionários 
padronizando as tarefas. Com esta padronização, a qualidade irá reduzir os custos através da 
eficiência, produtividade e uso melhor do capital e, aumentar a confiabilidade dos produtos e/ou 
serviços, oferecidos pela empresa (SLACK, 2002).  

Hargreaves; Zuanetti; Lee (2001) relatam que todas as empresas sobrevivem de lucro e, que 
o maior desafio é conciliar a qualidade com a lucratividade, conseguindo isto ela trará benefícios 
para toda uma sociedade, pois estará gerando novos empregos e contribuindo para o progresso 
de forma geral.  

 
1.1.1 Qualidade em serviços 
 

Em serviços, a qualidade só acontece durante o contato entre cliente e prestador 
(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). Ela será aceitável quando as expectativas dos 
consumidores se igualarem com suas percepções sobre o que recebeu (SLACK, 2002).  

Porém, não se pode colocar a responsabilidade apenas no pessoal da linha de frente, é 
preciso que haja interação entre equipes. Os funcionários da retaguarda devem dar todo o apoio 
necessário para os do atendimento e estes não podem prometer coisas que aqueles não poderão 
cumprir. O reconhecimento da qualidade dos serviços no mundo industrializado em que as 
empresas se encontram, se torna cada vez mais complicado. Por esta questão, para a melhoria da 
qualidade é necessário estabelecer vários requisitos de garantia que devem ser cumpridos pelos 
fornecedores (HARGREAVES; ZUANETTI; LEE, 2001). 

 
1.1.2  Medindo a qualidade 
 

De acordo com Oakland (1994), as medidas devem ser usadas em controles de processos e 
melhorias de desempenho da qualidade. Elas têm como dever repassar informações sobre o 
processo e o pessoal, para com isso poder motivá-los e melhorar o desempenho futuro. As 
medições da qualidade representam um papel importantíssimo nas organizações atuais, pois só 
pode controlar o que se pode medir, com isso algumas razões sobre o por quê de se medir a 
qualidade são apresentadas a seguir: i) é ter a segurança que o serviço foi prestado de acordo 
com as necessidades do cliente; ii ) uma maneira de fornecer padrões de comparação; e, iii ) 
conseguindo medir a qualidade, a empresa terá um feedback e dessa forma poderá melhor 
orientar seus esforços. 

Fitzsimmons; Fitzsimmons (2000) afirmam que medir a qualidade seja um desafio para a 
empresa, pelo fato de estar ligado diretamente com a satisfação do cliente e, essa ser formada 
por vários fatores intangíveis (não podendo ser facilmente medida). Por esse fato, os autores 
apresentam o SERVQUAL, que é uma ferramenta que capta as dimensões da qualidade e servem 
para pesquisas com base no modelo de falhas (ou gaps) na prestação de serviços. 
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1.2  Justificativa e objetivos da pesquisa  
 

Apesar do crescimento e da grande importância do setor de serviços, este ainda não recebeu 
a atenção necessária em um dos aspectos mais relevantes, que é a qualidade nos serviços 
prestados. Conforme Reichheld; Sasser (2004) a revolução da qualidade esta chegando ao setor 
de serviços, pois as empresas neste setor estão começando a entender que a qualidade não 
melhora a menos que seja medida.  

Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi mensurar a qualidade do serviço prestado 
em uma escola de idiomas na cidade de Campo Grande – MS e a satisfação de seus clientes.  
Para desenvolver a pesquisa utilizou-se o método SERVQUAL, que segundo Parasuraman; 
Berry; Zeithaml (1991) é universal e pode ser aplicado em qualquer organização de serviços. 
Este modelo possibilita uma avaliação numérica do serviço de qualidade oferecido pela empresa, 
destacando os pontos fortes e fracos (CÖNSOLI; MARTINELLI, 2003).  

Utilizou-se também como parte da metodologia o modelo dos gaps, procurando identificar 
a diferença entre percepções e expectativas dos alunos e da organização prestadora dos serviços, 
com relação ao serviço oferecido. 

 

2.  A dimensão da qualidade no setor de serviços 
 
Um serviço é considerado de qualidade quando este tenha capacidade de proporcionar 

satisfação ao cliente. Este mesmo autor afirma que para uma prestadora de serviço conseguir 
trabalhar com qualidade total, ela deve fornecer situações de qualidade não só a seus clientes 
externos, mas principalmente a seus clientes internos (funcionários e proprietários). 

Com a implantação do sistema da qualidade, a tendência dos clientes ficarem mais 
satisfeitos se torna maior e, com isso, reduz o número de clientes que não voltarão a empresa. A 
deserção de clientes é um custo alto para as organizações. À medida que a relação cliente-
empresa se torna mais estreita, os lucros aumentam. Se a organização conseguir aumentar 5% da 
sua taxa de retenção de clientes, terá seu lucro aumentado em quase 100%. As empresas seriam 
mais precisas ao analisar os investimentos projetados para manter clientes, se soubesse o real 
valor de perdê-los (REICHHELD; SASSER, 2004).   

Em serviços, a avaliação da qualidade irá acontecer ao longo do processo da prestação do 
serviço, que é quando o cliente encontra com o funcionário da empresa. A qualidade dos 
serviços é importante para auxiliar os clientes a fazerem um julgamento sobre o que está sendo 
prestado pela empresa, para decidirem o quão satisfeito eles estão com a entrega e o resultado 
destes. Este julgamento só poderá ocorrer após ter sido realizado um encontro com os serviços. 
Por fim, a qualidade de serviços será considerada como sendo a atitude a longo prazo formada 
por uma avaliação geral de uma performance (LOVELOCK, 2003). 

 

2.1  Modelo dos gaps 
 

Antes de ocorrer uma compra de um serviço, os clientes possuem uma expectativa sobre a 
qualidade do serviço, com base em suas necessidades e experiências já vividas. Após a compra, 
ocorre uma comparação entre o que ele desejava antes do momento da compra do serviço e o 
que ele, realmente, recebeu. Se a qualidade do serviço oferecido for inferior a qualidade 
desejada pelo cliente, ocorre uma divergência, ou seja, uma lacuna, entre o desempenho do 
fornecedor do serviço e as expectativas dos clientes. Estas lacunas podem ocorrer durante várias 
partes do desempenho do serviço (LOVELOCK, 2003). 

Estas lacunas ou gaps originaram-se de estudos realizados por Zeithaml; Parasuraman; 
Berry (1990). Estes estudos foram realizados através de entrevistas com clientes com quatro 
setores de serviços: banco de varejo, cartão de crédito, seguros e serviços de manutenção. Foram 
abordadas questões que incluíam: as razões para a satisfação e a insatisfação dos consumidores 
com o serviço; descrição do serviço ideal; significado da qualidade do serviço; fatores 
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importantes na avaliação da qualidade dos serviços; e performance de expectativas a respeito do 
serviço. 

Foram observados pontos comuns nas entrevistas, que afirmaram que a chave da qualidade 
de um serviço é atender ou exceder a expectativa do cliente, como citado anteriormente 
(ELEUTÉRIO; SOUZA, 2002). De acordo com os autores do modelo, o principal resultado das 
entrevistas foi um conjunto de falhas (gaps), entre a percepção da qualidade dos serviços 
prestados pelos empresários destes setores e as tarefas associadas a prestação destes (MELLO; 
PEREIRA; SILVA, 2002). 

Segundo Consöli; Martinelli (2001), este modelo é composto por cinco gaps: os gaps 1, 2, 
3 e 4 representam as causas relacionadas ao prestador de serviços e o gap 5 representa o cliente 
(Figura 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fonte: Zeithaml; Parasuraman; Berry (1990)    
 Figura 01 - Modelo Conceitual de Qualidade de Serviço 
 

Para facilitar a compreensão do modelo, os gaps serão explicitados a seguir:  
Gap 1 – Lacuna no conhecimento, ou a diferença entre o que os fornecedores de serviço 

acreditam que os clientes esperam e as reais necessidades e expectativas dos clientes. Vários 
fatores influenciam este gap: 

i. A orientação à pesquisa de mercado demonstra a maneira como a empresa adquire 
informações sobre as expectativas dos consumidores. Acredita-se que, com o aumento destas 
pesquisas o gap do conhecimento tende a diminuir. 

ii . A comunicação ascendente diz respeito ao fluxo de informações do pessoal de base da 
organização para alta administração. O pessoal de base possui um contato direto com os 
clientes, transmitindo assim, informações importantes para a gerência. 

iii . Com relação aos níveis organizacionais, quanto mais hierárquica for a organização, 
mais complexa torna-se a comunicação. Pois ocorrerá uma distância entre os consumidores e 
a administração, deixando de receber informações sobre o dia a dia das atividades. 

Gap 2 – Lacuna na padronização ou a diferença apurada entre as percepções da gerência 
sobre as expectativas do cliente e os padrões de qualidade estabelecidos para a execução dos 
serviços. Existem algumas variáveis que influenciam este gap:  

Comunicação boca a boca Necessidades Experiências 

Anteriores 

Serviço Esperado 

Serviço Percebido 

Serviço Prestado 

Especificações da qualidade 
do serviço 

Percepções da gerência sobre as 
expectativas dos clientes 

Comunicação Externa com 
os Clientes 

GAP 1 

CLIENTE 

FORNECEDOR 

GAP 2 

GAP 3 

GAP 4 

GAP 5 
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i. O “não” comprometimento da administração com a qualidade do serviço gera a falta 
de liderança, a não fixação de padrões para a qualidade e a ausência de programas que elevam 
os serviços e recompensam aqueles que se responsabilizam pela qualidade. 

ii . As organizações que possuem programas de entrega de serviço de qualidade são 
notadas por fixarem metas formais. A elaboração de tais metas envolve conceituar a 
qualidade de serviços, de maneira que os provedores possam entender o que a administração 
quer entregar em seus serviços. 

iii . A padronização tecnológica e dos comportamentos dos funcionários permite que as 
tarefas possam ser estabelecidas e efetivamente executadas, reduzindo assim o gap existente. 

Gap 3 – Lacuna na entrega ou execução, que é a diferença entre a aquilo que foi descrito 
nas especificações dos serviços pelos gerentes e a prestação efetiva dos serviços para os clientes, 
podendo ser influenciado pelos seguintes fatores: 

i. As várias características do grupo podem modificar a qualidade dos serviços, como a 
motivação para desempenhar funções, o contato pessoal entre os envolvidos e 
comprometimento, dentre outros. 

ii . A adequação do pessoal e de tecnologia, podendo, porém, ocorrer que o funcionário 
não seja capacitado ou não tenha recebido treinamento suficiente para realizar suas funções. 
Da mesma maneira, pode ocorrer uma redução na qualidade do serviço, caso não exista 
equipamento apropriado e de confiança. 

iii . Caso não ocorra a dispersão de controle, os funcionários podem tornar-se incapazes 
de resolver certos problemas ao retirar dos mesmos o controle sobre a natureza dos serviços 
oferecidos. 

Gap 4 – Lacuna da comunicação ou a diferença entre a qualidade do que é entregue aos 
clientes e a que é transmitida aos clientes via publicidade e propaganda. Caso a empresa não 
cumpra o que é prometido, pode perder a confiança dos consumidores.  Este gap pode ser 
influenciado pelas seguintes variáveis: 

i. A comunicação horizontal tem como propósito coordenar pessoas e departamentos, 
de maneira que as metas da organização sejam executadas. A comunicação horizontal é 
necessária quando se deseja que os clientes percebam a qualidade no serviço realizado. 

ii . A propensão à sobre promessa, é causada pelo fato de muitas empresas se sentirem 
pressionadas, prometendo mais do que podem cumprir, devido a intensificação da 
competição no setor de serviços.  
Gap 5 – Lacuna nas percepções ou gap do consumidor, definido como a diferença entre a 

expectativa dos consumidores em relação ao serviço e o que foi realmente oferecido. Este gap 
depende do tamanho e direção dos quatro gaps anteriores, que estão relacionados à entrega do 
serviço por parte da empresa.  

O resultado da diferença entre as expectativas e percepções dos clientes com relação a 
qualidade do serviço prestado foi considerada pelos autores do modelo dos gaps, a principal 
causa na deficiência do serviço.  

 
3. Medindo a expectativa e satisfação dos clientes em serviço 

 

As expectativas são apresentadas como sendo predições formadas pelos consumidores 
antes do momento da compra, e ao utilizar o produto o cliente irá comparar suas expectativas 
com o desempenho do produto (FARIAS, 1998). As expectativas são também utilizadas pelos 
clientes como base de avaliação do desempenho de um serviço, antecedendo assim, a resposta 
de satisfação (FARIAS, 1998). 

As expectativas e necessidades dos clientes são formadas com base em seus desejos, 
experiências passadas, e comunicação boca a boca e externa (PARASURAMAN; ZEITHAML; 
BERRY, 1991) 
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Como se pode verificar, a satisfação do cliente está formalmente ligada à qualidade na 
prestação dos serviços e as expectativas estão relacionadas à suas emoções e situações vividas 
anteriormente. Os clientes comparam o que esperam obter com o que realmente recebem durante 
a etapa pós-compra do serviço e julgam a qualidade do serviço ao avaliarem o quanto estão 
satisfeitos com a entrega e os resultados. Embora a qualidade do serviço e a satisfação do cliente 
sejam conceitos afins, não é exatamente a mesma coisa, pois, diversos pesquisadores crêem que 
as percepções dos clientes sobre a qualidade são baseadas em avaliações cognitivas de longo 
prazo sobre a entrega do serviço de uma empresa (LOVELOCK, 2003). 

A satisfação dos clientes é determinada por diversos fatores intangíveis, o que torna medir a 
qualidade dos serviços um desafio. Pois, ao contrario de um produto com características físicas, 
que podem ser totalmente mensuradas, a qualidade em serviço contêm características 
psicológicas, como o próprio ambiente no qual o serviço esta sendo oferecido ou realizado 
(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). 

A heterogeneidade dos serviços diz respeito à impossibilidade da qualidade manter-se 
constante. Isso se dá devido à instabilidade do ser humano, tornando também, a qualidade dos 
serviços instáveis. Como os serviços são prestados somente quando há contato entre cliente e 
fornecedor, e este não poder ser estocado, a inseparabilidade torna-se importante no processo de 
comercialização. Outra característica de serviços é a simultaneidade, esta afirma que não há 
divisão entre produção e consumo, sendo necessário considerar como um fator importante o 
momento de contato com o cliente (LAS CASAS, 1997). 

 
3.1 A escala servqual 
 

Esta escala surgiu através da realização de uma pesquisa quantitativa, realizada por Berry; 
Zeithmal; Parasuraman (1990), que objetivava desenvolver uma ferramenta capaz de medir a 
qualidade dos serviços através das percepções dos clientes (ELEUTÉRIO; SOUZA, 2002).  

De acordo com Farias (1998), esta ferramenta busca verificar a extensão das expectativas e 
percepções dos clientes com relação aos serviços prestados. A percepção pode possuir uma 
dimensão inferior ou superior, mostrada através dos modelos dos gaps, entre o esperado e o 
recebido pelo cliente. 

A aplicação do questionário, baseia-se em uma escala do tipo Likert, que corresponde a 
uma classificação vastamente utilizada, sendo necessário que cada respondente indique seu grau 
de concordância ou discordância em uma série de afirmações sobre o objeto de estudo. Este 
questionário é formado por duas seções, cada uma contendo 22 questões, onde a primeira enfoca 
as expectativas dos clientes e a segunda enfoca as percepções sobre determinado serviço. 

A avaliação da qualidade se faz subtraindo o desempenho percebido pelas expectativas. Por 
exemplo, uma empresa prestadora de serviços realiza uma pesquisa com seus clientes mais 
freqüentes enviando questionários para a análise das expectativas e das percepções. Após esta 
etapa são calculadas as pontuações encontradas nas percepções e nas expectativas. Caso a 
percepção seja maior que a expectativa a empresa está trabalhando de maneira adequada, caso 
contrário (expectativa>percepção) ocorre a presença do gap. O resultado da pesquisa auxiliará a 
empresa a determinar a satisfação do cliente e o que influencia na percepção do cliente sobre o 
serviço que está sendo prestado (ELEUTÉRIO; SOUZA, 2002).  

O método fará uso do modelo dos gaps para poder medir a qualidade, porém, esta não é a 
única maneira que os clientes podem utilizar para fazer o julgamento dos serviços prestados. 
Através destas lacunas surgiram cinco dimensões: confiabilidade, sensibilidade, segurança, 
empatia e aspectos tangíveis (LOVELOCK, 2003). 

Fitzsimmons; Fitzsimmons (2000) agrupam as dimensões em ordem decrescente de 
importância: i) confiabilidade - é a habilidade de prestar um serviço conforme o prometido com 
confiança e de forma correta; ii ) responsabilidade - é a disposição em ajudar os clientes, 
fornecendo prontamente os serviços, o fato de deixar o cliente esperando, forma uma percepção 
negativa da qualidade; iii ) segurança - é o conhecimento e a cortesia dos funcionários, 
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transmitindo confiança; incluindo características como: competência para realizar o serviço, 
cortesia e respeito ao cliente; iv) empatia - é demonstrar interesse e atenção individualizada aos 
clientes; v) tangibilidade - corresponde a aparência das instalações físicas, equipamentos, 
pessoal e materiais para comunicação.  

De acordo com Parasuraman; Berry (1995) ao avaliar a qualidade do serviço de uma 
empresa, a confiabilidade é o principal fator que os clientes consideram. Uma empresa irá abalar 
sua relação de confiança com o cliente quando se descuidar ao prestar o serviço, cometer 
pequenos erros evitáveis ou ao deixar de cumprir o prometido com o cliente.  

 

4. Metodologia 
 
 No presente estudo optou-se pelo questionário autopreenchido. De acordo com Mattar 

(1993) é uma forma de coleta de dados, onde as questões são lidas e respondidas diretamente 
pelos pesquisados sem sofrer influências por parte do entrevistador, podendo ser entregue e 
recolhido pessoalmente pelo entrevistador no local da pesquisa. 

Esta pesquisa caracteriza-se como estudo de caso, uma vez que busca analisar de forma 
clara, uma escola dentro de um sistema amplo. De acordo com Lüdke (1986) deve-se utilizar 
este método de pesquisa quando se pretende analisar algo único, que tenha valor por si próprio, 
mesmo que posteriormente encontre-se semelhança com outros casos. 

Uma vantagem em se utilizar o estudo de caso é a simplicidade dos procedimentos de 
coleta e análise de dados, se comparado aos procedimentos exigidos por outros tipos de 
pesquisa. Os relatórios, também se caracterizam pela sua linguagem e forma mais acessível que 
os demais métodos de pesquisa (GIL, 1991). 

Ao analisar a escola de idiomas através de um estudo de caso, teve como objetivo medir a 
satisfação de seus clientes, verificar se a mesma está trabalhando corretamente para satisfazê-los 
e comparar o que é desenvolvido com as diversas fontes bibliográficas.  

 

4.1 Delimitação da pesquisa e coleta de dados 
 

Para a definição das questões aplicadas, utilizou-se das dimensões do modelo SERVQUAL, 
adaptadas da melhor maneira para os alunos avaliarem os atributos oferecidos pela escola de 
idiomas. O questionário original proposto por Parasuraman; Zeithaml; Berry (1988)  é composto 
por sete alternativas de respostas, no entanto, para melhor facilitar a aplicação e a avaliação dos 
resultados, optou-se por reduzir para apenas cinco opções de respostas, sendo 1 para discordo 
totalmente e 5 para concordo totalmente.  

A coleta dos dados foi realizada através de questionário estruturado não disfarçado, que, 
consiste em perguntas elaboradas exatamente com as mesmas palavras, seguindo uma mesma 
ordem e opções de respostas, entregues a todos respondentes, com o objetivo de padronizar e ter 
certeza de todos estarem respondendo as mesmas perguntas (MATTAR, 1993).  

Devido à existência de facilidade no acesso aos alunos, optou-se por entregar pessoalmente 
os questionários em sala de aula, em horários pré-estabelecidos pela diretoria. Decidiu-se por 
este método de abordagem para melhor esclarecer aos respondentes sobre a finalidade da 
pesquisa e o modo de preenchimento. 

A coleta aconteceu na primeira quinzena do mês de novembro de 2004, em horários 
diferenciados, buscando-se atingir alunos de vários níveis de ensino, com idade superior a 15 
anos, sendo estes pertencentes do primeiro nível de ensino da escola, oferecido a alunos com 
esta faixa etária, até o último nível. 

A escola em estudo atua na cidade de Campo Grande – MS desde 1994, possui 10 
funcionários trabalhando para atender uma média de 300 alunos estudando nos três turnos 
(segunda-feira a sábado). 

A definição da amostra dos entrevistados foi realizada através do fornecimento de dados da 
escola de idioma, referentes ao número de alunos existentes. Após análise, a amostra considerada 
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relevante para validar a pesquisa abrangeu 96 pessoas, atendendo a um grau de confiança de 
90%.  
 

5. Análise e interpretação dos resultados 
 

Para melhor apresentar os resultados obtidos na pesquisa, optou-se por dividir em três 
partes: as expectativas e as percepções, apresentando as cinco dimensões do método 
SERVQUAL em ambas as partes e por último será apresentado à comparação dos resultados. 

 

5.1 Expectativas 
 

As médias “dimensão” encontradas no módulo de “expectativas” variam de 4,19 a 4,53, 
apresentam um nível de confiança de 0,05, ou seja, 95%, conforme apresentado no Quadro 01. 
Como a escala SERVQUAL utilizada no trabalho foi adaptada para uma escala de 1 a 5, 
entende-se como níveis altos para as expectativas, respostas entre os valores  4 e 5. 
 

Fonte: Dados da Pesquisa 
Quadro 01 – Módulo Expectativas 
 

A primeira dimensão do modelo SERVQUAL utilizada foi a tangibilidade, que, embora 
apresente um nível considerado alto de expectativa, suas notas estão entre 3,89 e 4,6, e sua 
média dimensão é de 4,25. Esta questão não apresentou um elevado grau de importância no 
módulo de expectativas para os respondentes se comparada com as demais dimensões.  

Na dimensão confiabilidade, as variáveis possuem respostas em alto nível em todas as 
questões apresentadas aos alunos da escola em estudo, sendo sua média dimensão 4,52. Isto 
demonstra uma elevada expectativa com relação a esta dimensão, pois, de acordo com o que foi 
apresentado anteriormente, a confiabilidade é um fator muito considerado pelo cliente no 
momento de avaliar o serviço que está sendo prestado. 

No atributo sensibilidade, a média dimensão das respostas foi de 4,44, apresentando, 
também, um alto nível de importância para os clientes. Este elevado grau de expectativas por 
parte dos clientes pode ser explicado pelo fato do objeto de estudo ser uma escola de idioma e a 

 
Questões Abordadas Média Desvio 

Padrão 

Equipamentos modernos necessários para um bom andamento das aulas. 4,37 0,63 

Instalações físicas (salas de aula, banheiros, recepção) visualmente agradáveis.  4,55 0,50 

Funcionários em geral sempre bem vestidos. 3,90 0,70 

T
an

gi
bi

lid
ad

e 

As instalações físicas adaptadas de acordo com as necessidades da escola. 4,19 0,81 
Comprometimento a fazer algo em determinado prazo, como atividades complementares. 4,55 0,56 
Solidariedade e prestativa quando existe algum problema ou reclamação com relação à escola. 4,47 0,58 

Confiável em relação ao ensino. 4,77 0,44 
Cumprimento da carga horária das aulas e datas (tanto para o início quanto para o término das aulas). 4,49 0,63 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 

Manter o cadastro dos alunos atualizados (endereço, telefone, aniversário). 4,34 0,59 

Os alunos são sempre informados em relação as datas de prova, início e término das aulas. 4,65 0,50 

As aulas sempre começam no horário marcado. 4,38 0,64 

Professores sempre dispostos a atender os alunos. 4,60 0,55 

S
en

si
bi

lid
ad

e 

Funcionários sempre apostos para responder prontamente as solicitações dos alunos. 4,14 0,76 

Funcionários da escola transmitem confiança. 4,29 0,61 

Professores capacitados e transmitem segurança aos alunos em relação à matéria. 4,75 0,45 

Funcionários gentis com os alunos. 4,45 0,60 

S
eg

ur
an

ça
 

Professores possuem conhecimento suficiente para responder as dúvidas dos alunos. 4,65 0,52 
A escola oferece atenção individual aos alunos. 3,86 0,80 
Funcionários tratam os alunos de forma atenciosa. 4,26 0,56 
Os funcionários demonstram interesse em servir aos alunos.     4,25 0,60 
A escola demonstra interesse em satisfazer as necessidades dos alunos. 4,35 0,58 E

m
pa

tia
 

Horário de funcionamento conveniente para todos os alunos. 4,26 0,71 
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disposição dos professores e funcionários em ajudar os alunos seja de fundamental importância 
para que o aprendizado ocorra.  

A quarta dimensão estudada foi à segurança, a qual apresentou uma média dimensão de 
4,53. Isso ocorre pelo fato dessa dimensão ser a que mais interessa aos alunos de uma escola de 
idioma. Ela diz respeito à confiança que a escola transmite e a capacidade de ensino dos 
professores. Entre as afirmativas apresentadas, a que apresentou menor expectativa foi a 
confiança transmitida pelos funcionários em geral da escola (não apenas os professores), sua 
média ficou em 4,29. 

A última dimensão analisada é a empatia, a qual apresentou a menor média dimensão nas 
respostas, 4,19, porém continuou em um nível alto. O que explica o fato dessas médias serem as 
mais baixas é porque elas tratam de questões de cortesias, o que não irá interferir no nível de 
ensino da escola. O que é mais esperado pelos alunos nessa variável é se a escola deve 
demonstrar interesse em satisfazer suas necessidades, apresentando uma média de 4,35. 

Foram calculados junto com as médias apresentadas o desvio-padrão; este ao ser analisado 
confirmou uma baixa variabilidade das respostas, o que resultou em um elevado nível de 
importância para os respondentes, ou seja, os alunos da escola em estudo. 

 
5.2  Percepções 
 

Neste módulo as médias “dimensões” encontradas variam entre 3,97 e 4,44, apresentado o 
nível de significância  de 0,05, ou seja, 95% de confiabilidade. Comparando essas médias com 
as do módulo de “expectativas”, verifica-se que a percepção possui notas pouco inferiores, 
demonstrando que não há muita diferença entre o que é considerado importante para os alunos e 
o que é oferecido pela escola. Todas as médias, juntamente com o desvio padrão de cada 
resposta pode ser verificado no Quadro 02. 

 
 

 
Questões Abordadas (Percepções) Média Desvio 

Padrão 
Equipamentos modernos necessários para um bom andamento das aulas. 3,99 0,77 
Instalações físicas (salas de aula, banheiros, recepção) visualmente agradáveis. 4,13 0,69 

Funcionários em geral sempre bem vestidos. 3,93 0,74 

T
an

gi
bi

lid
ad

e 

As instalações físicas adaptadas de acordo com as necessidades da escola. 3,84 0,89 

Comprometimento a fazer algo em determinado prazo, como atividades complementares. 4,30 0,54 

Solidariedade e prestativa quando existe algum problema ou reclamação com relação à escola. 4,14 0,81 

Confiável em relação ao ensino. 4,42 0,59 

Cumprimento da carga horária das aulas e datas (para o início quanto para o término das aulas). 4,40 0,61 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 

Manter o cadastro dos alunos atualizados (endereço, telefone, aniversário). 4,10 0,76 

Os alunos são sempre informados em relação as datas de prova, início e término das aulas. 4,48 0,52 

As aulas sempre começam no horário marcado. 4,47 0,56 

Professores sempre dispostos a atender os alunos. 4,52 0,54 

S
en

si
bi

lid
ad

e 

Funcionários sempre apostos para responder prontamente as solicitações dos alunos. 4,29 0,65 

Funcionários da escola transmitem confiança. 4,26 0,62 

Professores capacitados e transmitem segurança aos alunos em relação à matéria. 4,48 0,60 

Funcionários gentis com os alunos. 4,35 0,52 

S
eg

ur
an

ça
 

Professores possuem conhecimento suficiente para responder as dúvidas dos alunos. 4,56 0,58 

A escola oferece atenção individual aos alunos. 3,96 0,78 

Funcionários tratam os alunos de forma atenciosa. 4,34 0,52 

Os funcionários demonstram interesse em servir aos alunos. 4,27 0,51 
A escola demonstra interesse em satisfazer as necessidades dos alunos. 4,17 0,70 E

m
pa

tia
 

Horário de funcionamento conveniente para todos os alunos. 3,87 0,93 

Fonte: Dados da pesquisa 
Quadro 2 – Módulo Percepções 
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Diferente do que aconteceu no primeiro módulo, a dimensão tangibilidade apresentou a 

menor nota em percepções, porém com um alto nível nas respostas, apresentando uma média 
dimensão de 3,97. 

Os resultados apresentam que os alunos percebem com níveis mais baixos os aspectos 
tangíveis, principalmente quando se trata das instalações físicas da escola (incluindo banheiros e 
estacionamento). 

A segunda menor média encontrada foi a da dimensão empatia, 4,12, sendo as questões 
menos relevantes, o horário de funcionamento conveniente para todos os alunos e atenção 
individual oferecida aos alunos pelos professores.  Verifica-se que não apresenta diferença 
significativa em relação as expectativas, o que mostra que este atributo não é muito 
representativo para os alunos. Apesar disso, o que os alunos esperam dessa característica, está de 
acordo com o que a escola oferece.  

Diferente do que aconteceu no primeiro módulo, a dimensão tangibilidade apresentou a 
menor nota em percepções, porém com um alto nível nas respostas, apresentando uma média 
dimensão de 3,97. 

Os resultados apresentam que os alunos percebem com níveis mais baixos os aspectos 
tangíveis, principalmente quando se trata das instalações físicas da escola (incluindo banheiros e 
estacionamento). 

A segunda menor média encontrada foi a da dimensão empatia, 4,12, sendo as questões 
menos relevantes, o horário de funcionamento conveniente para todos os alunos e atenção 
individual oferecida aos alunos pelos professores.  Verifica-se que não apresenta diferença 
significativa em relação as expectativas, o que mostra que este atributo não é muito 
representativo para os alunos. Apesar disso, o que os alunos esperam dessa característica, está de 
acordo com o que a escola oferece.  

O atributo confiabilidade não apresentou as melhores notas no módulo percepção como as 
que foram encontradas nas expectativas. A menor média foi de 4,1 que diz respeito à resolução 
de problemas quando há reclamações por parte dos alunos e a maior média foi 4,4 com relação 
ao cumprimento da carga horária das aulas e o ensino confiável da escola. Sua média dimensão 
ficou em 4,27. 

Com relação à segurança a média dimensão foi de 4,41. Este apresenta a questão com 
maior média no módulo de percepção que é a relacionada com o conhecimento dos professores, 
se estes estão realmente capacitados a responder as dúvidas dos alunos.  

Na dimensão sensibilidade nota-se que a percepção dos alunos possui um nível menor de 
variação entre as respostas, se comparado com o módulo das expectativas, com média dimensão 
de 4,44. Isso demonstra que os alunos possuem, em geral, as mesmas percepções com relação a 
estes atributos oferecidos pela escola.  
 
5.3 Expectativas x percepções 
 

De acordo com o proposto pelo método SERVQUAL, a qualidade dos serviços prestada pela 
escola de idioma foi calculada pela diferença entre expectativa (ME) e percepção (MP) através 
das médias obtidas de ambos os módulos, conforme mostra o Quadro 03. 

Apenas seis afirmativas apresentaram médias de percepção maiores do que as de 
expectativa, a que mais se destacou foi o item relacionado aos funcionários que estão sempre 
apostos para responder prontamente as solicitações dos alunos (-0,1459).  

Pode-se identificar que três dos maiores gaps encontrados estão incluídos na dimensão 
tangibilidade, o que indica que os alunos não estão satisfeitos com a aparência das instalações 
físicas, equipamentos e materiais utilizados, sendo estes: i) as instalações físicas (banheiros, 
salas de aula e recepção) visualmente agradáveis; ii ) Equipamentos modernos para um bom 
andamento das aulas; e, iii ) Instalações físicas adaptadas de acordo com as necessidades. 
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 Questões Abordadas ME - MP 

Equipamentos modernos necessários para um bom andamento das aulas. 0,38 

Instalações físicas (salas de aula, banheiros, recepção) visualmente agradáveis.  0,42 

Funcionários em geral sempre bem vestidos. -0,042 

T
an

gi
bi

lid
ad

e 

As instalações físicas adaptadas de acordo com as necessidades da escola. 0,34 

Comprometimento a fazer algo em determinado prazo, como atividades complementares. 0,25 

Solidariedade e prestativa quando existe algum problema ou reclamação com relação à escola. 0,32 

Confiável em relação ao ensino. 0,35 
Cumprimento da carga horária das aulas e datas (tanto para o início quanto para o término das aulas). 0,09 

C
on

fia
bi

lid
ad

e 

Manter o cadastro dos alunos atualizados (endereço, telefone, aniversário). 0,24 

Os alunos são sempre informados em relação as datas de prova, início e término das aulas. 0,18 

As aulas sempre começam no horário marcado. -0,08 

Professores sempre dispostos a atender os alunos. 0,08 

S
en

si
bi

lid
ad

e 

Funcionários sempre apostos para responder prontamente as solicitações dos alunos. -0,16 

Funcionários da escola transmitem confiança. 0,03 
Professores capacitados e transmitem segurança aos alunos em relação à matéria. 0,27 
Funcionários gentis com os alunos. 0,10 

S
eg

ur
an

ça
 

Professores possuem conhecimento suficiente para responder as dúvidas dos alunos. 0,09 
A escola oferece atenção individual aos alunos. -0,09 

Funcionários tratam os alunos de forma atenciosa. -0,08 

Os funcionários demonstram interesse em servir aos alunos. -0,02 

A escola demonstra interesse em satisfazer as necessidades dos alunos. 0,19 E
m

pa
tia

 

Horário de funcionamento conveniente para todos os alunos. 0,38 

Fonte: Dados da pesquisa 
Quadro 03 – Diferenças entre Expectativas e Percepções 

 

Pode-se identificar que três dos maiores gaps encontrados estão incluídos na dimensão 
tangibilidade, o que indica que os alunos não estão satisfeitos com a aparência das instalações 
físicas, equipamentos e materiais utilizados, sendo estes: i) as instalações físicas (banheiros, 
salas de aula e recepção) visualmente agradáveis; ii ) Equipamentos modernos para um bom 
andamento das aulas; e, iii ) Instalações físicas adaptadas de acordo com as necessidades. 

Os itens que apresentaram menor gap estão relacionados com a dimensão segurança que é 
o conhecimento e a competência passada pelos professores aos alunos. A afirmativa que mais se 
destaca está relacionada a confiança transmitida aos alunos pelos funcionários.  

Isto significa que, de maneira geral, a escola não possui gaps elevados, principalmente no 
que diz respeito a confiança no serviço prestado. 

 
6.  Considerações finais 

 
O setor de serviços vem a cada ano ocupando maiores posições de destaque na economia 

mundial, e também gerando maiores quantidades de novos empregos. Com o crescimento deste 
setor, é necessário que a empresa ofereça garantias a seus clientes para que possa satisfazer as 
necessidades destes. Isto será possível se a organização investir em qualidade, pois esta tem se 
tornado um fator muito importante para os clientes no momento de decidir por um produto ou 
serviço.  

A importância em se medir a qualidade de um serviço prestado, se resume em conhecer se 
este satisfaz as reais necessidades dos clientes, buscando avaliar o grau de discrepância existente 
entre as expectativas e as percepções do cliente com relação ao serviço. É considerado um 
serviço de qualidade quando as expectativas são realmente atendidas. 

O objetivo da presente pesquisa foi mensurar a qualidade dos serviços prestados por uma 
escola de idiomas na cidade de Campo Grande-MS. Para tanto, utilizou-se o modelo 
SERVQUAL (Parasuraman; Berry; Zeithaml, 1991). Pode-se verificar, através da aplicação do 
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questionário aos alunos, que o modelo fornece informações importantes para os gestores do 
empreendimento.       

Os resultados mostraram que, embora a escola tenha que avaliar melhor os itens tangíveis 
oferecidos, deve estar atenta aos itens em que os alunos depositam suas maiores expectativas, 
estando estes relacionados a confiança do ensino oferecido pela escola. 

Apesar de ter-se observado pequenos gaps entre as expectativas e percepções dos alunos 
com relação ao ensino oferecido, ocorre que a escola tem trabalhado de maneira correta para 
atender as expectativas dos clientes, sendo necessário apenas pequenas modificações tangíveis 
em sua instalação física.  

Registra-se, ainda, que a presente pesquisa, elaborada através de um estudo de caso, mostra 
a importância de medir-se a qualidade de ensino em uma instituição educacional, apresentando à 
instituições com características semelhantes, uma forma de avaliar seus serviços e a satisfação 
de seus clientes. 
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