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1. RESUMO 
SERVQUAL é um modelo de avaliação da qualidade de serviços quando se leva em 

consideração o valor percebido de determinados fatores e compara-os com valor 
idealizado pelo cliente (BERLEZZI; ZILBER, 2011). Entretanto, o modelo leva em 

consideração apenas a distância média observada entre as percepções e as 

expectativas do cliente. Esta pesquisa tem como objetivo apresentar ferramentas 

que auxiliem e enriqueçam a interpretação do modelo SERVQUAL, por meio de 

tratamento estatístico dos dados coletados. 

2. INTRODUÇÃO 

Para melhor entender a vontade do cliente e descobrir os fatores que o fidelizam, 

pesquisas de satisfação foram desenvolvidas, entre elas o SERVQUAL. O método 

consiste, essencialmente, na analise da discrepância entre o valor observado pelo 

cliente e suas expectativas em relação ao mesmo serviço em uma “organização 

ideal” (BERLEZZI; ZILBER, 2011). Desta forma o Gap, ou diferença entre a 

expectativa e a percepção de desempenho, mediria não apenas a satisfação do 

cliente, mas também a qualidade do serviço em relação a uma dimensão específica 

(MIGUEL; SALOMI, 2004). 

O SERVQUAL avalia:  

[...].cinco dimensões da qualidade, caracterizadas por 22 itens, 

sendo as seguintes: 

• Confiabilidade: capacidade de realizar um serviço prometido de 

forma confiável e precisa.  

• Presteza: ajudar o cliente e prover pronto atendimento.  

• Segurança: habilidade em transmitir confiança e segurança, com 

cortesia e conhecimento.  

• Empatia: cuidados e atenção individualizados aos clientes.  

• Aspectos Tangíveis: instalações, equipamentos, pessoal envolvido 

e material de comunicação (MIGUEL; SALOMI, 2004, não paginado). 

Entretanto, conforme Berlezzi e Zilber (2011), assim como inúmeras pesquisas têm 

sido feitas utilizando SERVQUAL, também inúmeros pesquisadores o têm 

questionado quanto as suas dimensões e critérios de avaliação, o que coloca sua 

validade e confiabilidade em dúvida.  



O SERVQUAL trabalha com as diferenças entre as médias obtidas em um 

determinado item avaliado da expectativa e de sua percepção. Coeficientes de 

concordância como o Kappa ou o coeficiente de Kendall poderiam ser usados para 
avaliar a concordância entre o valor da expectativa e da percepção de cada 

indivíduo, levando ou não em conta a distância entre elas (SIEGEL; CASTELLAN 

JR., 2008).  

Após revisão da literatura sobre modelos de avaliação da qualidade em serviços já 

existentes poderão ser sugeridas outras ferramentas estatísticas que também 

poderão ser utilizadas para enriquecimento da análise dos dados.  

3. OBJETIVOS 

Este artigo tem por objetivo propor e implementar o uso de ferramentas estatísticas 

em modelos de avaliação da qualidade em serviços que possam contribuir na 
análise dos dados obtidos com os instrumentos de pesquisa utilizados e suas 

consequentes conclusões.  

4. METODOLOGIA 

Está sendo feita uma revisão da literatura a respeito do SERVQUAL e demais 

metodologias para avaliação dos serviços, bem como de diversas ferramentas 

estatísticas que podem ser usadas para análise de dados coletados pelos 

instrumentos de pesquisa utilizados na avaliação dos serviços. 

Já foi contatado pesquisadores, autorizado o uso e disponibilizado os bancos de 
dados de pesquisas já publicadas que utilizaram a metodologia SERVQUAL, para 

que sejam realizadas análises complementares utilizando ferramentas estatísticas.  

Para cada conjunto de dados disponibilizado, serão realizados testes de 
independência Quiquadrado entre as variáveis que caracterizam o respondente e 

suas pontuações em cada dimensão e cálculo do coeficiente de Kendall ou de outra 

estatística para avaliar a concordância em cada pergunta para a resposta da 

expectativa e do observado.  

A avaliação do segmento de mercado no qual foi aplicado o instrumento de pesquisa 

deve auxiliar a interpretação dos resultados obtidos. 

Outros testes estatísticos também poderão ser realizados, sendo estes escolhidos 

após o estudo do referencial teórico. 



As análises estatísticas estão sendo realizadas com o auxílio do programa Minitab®. 

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

Já foram disponibilizados os dados de uma pesquisa realizada por Cymrot, Orrego e 
Barbosa (2010) que aplica o modelo SERVQUAL na avaliação da qualidade dos 

serviços mecânicos oferecidos por uma oficina mecânica dentro de uma 

concessionária de veículos.  

Quando há discrepâncias ora negativas, ora positivas de mesma magnitude a média 

das diferenças é igual a zero porém não pode-se dizer que houve total concordância 

entre as expectativas e as percepções. Estão sendo realizadas análises iniciais de 

modo a se propor a utilização também de outras estatísticas que retratem melhor 

situações como esta aqui descrita. 

6. FONTES CONSULTADAS 

BERLEZZI, F. L. C.; ZILBER, M. A. Aplicação do modelo SERVQUAL em 
restaurantes fast food de São Paulo: um estudo da qualidade de serviços. Revista 
da Micro e Pequena Empresa, Campo Limpo Paulista, v. 5, n. 2, p. 3-20, maio/ago. 

2011. Disponível em: <http://www.faccamp.br/ojs/index.php/RMPE/article/view/192>. 

Acesso em: 5 abr. 2013. 

CYMROT, R.; ORREGO, R. M. M; BARBOSA, D. A. O. Avaliação da qualidade em 

serviços mecânicos. In: XXX ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE 
PRODUÇÃO, Maturidade e desafios da Engenharia de Produção: 
competitividade das empresas, condições de trabalho, meio ambiente, São 

Carlos, 2010. 

MIGUEL, P. A. C.; SALOMI, G. E. Uma revisão dos modelos para medição da 
qualidade em serviços. Revista Produção. São Paulo, v. 14, n. 1, 2004. Disponível 

em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

65132004000100003>. Acesso em: 08 abr. 2013. 

SIEGEL; S.; CASTELLAN JR., N. J. Estatística não paramétrica para ciências do 
comportamento. Métodos de Pesquisa. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006, 

reimpressão 2008. 

 


