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O Processo de Bolonha veio conferir uma perspectiva institucional às 
preocupações com a qualidade, gestão da qualidade e garantia da qualidade 
do serviço prestado nas universidades e outras instituições de ensino superior.
A qualidade no ensino superior não se centra exclusivamente no processo de 
ensino-aprendizagem, centrado na relação entre docente e discente. Esta 
deverá ser igualmente garantida no serviço prestado nas bibliotecas 
universitárias, bares e cantinas universitárias, serviços de acção social, 
serviços académicos e secretarias departamentais. 
Neste sentido, realizou-se uma análise da literatura sobre a Gestão da 
Qualidade nos Serviços, com especial incidência no Ensino Superior e na 
aplicação da escala SERVQUAL ou adaptações desta neste sector. 
Esta investigação visou avaliar a qualidade do serviço prestado pela Secretaria 
do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. Com este 
intuito, na construção do questionário de avaliação recorreu-se à adaptação da 
escala SERVQUAL. O questionário foi distribuído a docentes e discentes dos 
cursos de 1.º ciclo deste Departamento, dando origem a uma nova escala, a 
qual se denominou DUAQUAL. Foram determinadas, por análise factorial, as 
dimensões da qualidade do serviço prestado pela Secretaria do Departamento 
de Línguas e Culturas: Credibilidade, Profissionalismo e Informação. A análise 
de regressão elaborada permitiu identificar os itens da escala que mais 
contribuem para a Qualidade Global e para a Satisfação dos utilizadores dos 
serviços da Secretaria do DLC, possibilitando a contribuição de sugestões para 
a melhoria do serviço. 
A utilização da escala DUAQUAL na Universidade de Aveiro poderá contribuir 
para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição. 
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abstract 
 

The Bologna Process has imprinted an institutional perspective on concerns 
about quality, quality management and quality assurance in the services 
provided in the universities and other institutions of higher education.  
The quality of higher education is not centred on the teaching and learning 
processes alone, which is focused on the relationship between learners and 
teachers. It must also be assured through the services provided by the 
university libraries, snack bars, refectories, welfare services, central 
administrative services and departmental offices. With this in mind, we 
analysed the literature on Service Quality Management with a special focus on 
Higher Education and the application of the SERVQUAL scale or its adaptation 
to this sector. 
This research project aimed at assessing the quality of the services provided by 
the Secretarial Office of the Department of Languages and Cultures of the 
University of Aveiro. To this end, an adaptation of the SERVQUAL scale was 
used in designing the questionnaire. The questionnaire was applied to teachers 
and students on the first cycle degree courses of this Department, which gave 
rise to a new scale, that we have named DUAQUAL. The degree of the quality 
of services provided by the Secretarial Office of the Department of Languages 
and Cultures was determined by means of a factorial analysis: Reliability, 
Professionalism and Information. The regression analysis performed allowed 
us to identify the items on the scale that contributed most towards Global 
Quality and towards Satisfaction of the users of the services provided by the 
Secretarial Office of the DLC, allowing the informants to contribute with 
suggestions for the improvement of these services. 
The use of the DUAQUAL scale in the University of Aveiro might contribute 
towards incrementing the quality of the services provided by the institution. 
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Introdução 
 
 O início do século XX marca o ponto de viragem na gestão estruturada da qualidade. Porém, 

as preocupações com a qualidade remontam a civilizações tão antigas como a egípcia, a grega ou 

mesmo a romana. Contudo, no século XX deu-se um impulso no sentido de aprofundar a 

supervisão, a inspecção, o controlo estatístico, a garantia e a motivação para a qualidade, 

conducentes ao que designamos actualmente como a Gestão pela Qualidade Total. Feigenbaum 

(1961) define o controlo pela qualidade total como um sistema que integra todos os esforços para 

o desenvolvimento, manutenção e melhoria da qualidade dos diversos os intervenientes da 

organização, por forma a produzir ou prestar o serviço ao custo mais baixo possível e que permita 

a satisfação plena do consumidor. Na década de oitenta do século XX, através de Parasuraman et 

al. (1985), surge um dos instrumentos mais conhecidos para medir a qualidade do serviço: o 

modelo dos Gap’s e a escala SERVQUAL.  

 O ensino superior, nas suas diferentes componentes lectivas e não lectivas, exibe as 

características clássicas dum serviço, entre as quais: intangibilidade, heterogeneidade e 

inseparabilidade entre produção e consumo. O Processo de Bolonha veio revolucionar o modo 

como o serviço deve ser visto e prestado nas universidades e institutos superiores da Europa. A 

garantia da qualidade é um aspecto central no Processo de Bolonha. Assim, nem a Universidade 

de Aveiro, no seu todo, nem o seu Departamento de Línguas e Culturas poderiam ficar à margem 

deste processo.  

 A Universidade de Aveiro tem como missão “criar conhecimento, expandir o acesso ao saber 

em benefício das pessoas e da sociedade, através da investigação, do ensino e da cooperação; 

assumir um projecto de formação global do indivíduo; ser actor na construção de um espaço 

europeu de investigação e educação, e de um modelo de desenvolvimento regional assente na 

inovação e no conhecimento científico e tecnológico” (U.A., 2008).  

 O Departamento de Línguas e Culturas, unidade orgânica da Universidade de Aveiro, ministra, 

actualmente, quatro cursos de licenciatura pré-bolonha, quatro licenciaturas e quatro mestrados 

inseridas no modelo “Bolonha”. É ainda responsável pelo ensino do Português, como Língua 

Estrangeira, aos alunos de intercâmbio ao abrigo do programa Erasmus. Possui uma relação 

estreita com a comunidade local, disponibilizando, a esta, diversos cursos de línguas (Alemão, 

Árabe, Chinês, Espanhol, Francês, Inglês, Japonês, Italiano e Russo). Dispõe de uma unidade de 

investigação (Centro de Línguas e Culturas), visando produção científica relevante. A Secretaria 

do Departamento de Línguas e Culturas estabelece a ligação entre os diversos interlocutores 

(alunos, docentes, investigadores, tecido empresarial, comunidade local, órgãos de governo, 

órgãos de coordenação, serviços e restantes unidades orgânicas) da Universidade de Aveiro. 

 O Decreto-Lei nº 166-A/99 de 13 de Maio, publicado no D.R. nº 111/99 Suplemento I-A Série, 

veio regulamentar a criação do Sistema de Qualidade em Serviços Públicos, visando, entre outros, 

estimular “práticas da qualidade em todos os serviços públicos, (…) com o objectivo de 

institucionalizar uma nova cultura de gestão da Administração Pública”. 
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 O Artigo 6.º da Lei n.º 1/2003 de 6 de Janeiro (Regime Jurídico do Desenvolvimento e da 

Qualidade do Ensino Superior) define as universidades como “centros de criação, transmissão e 

difusão da cultura, da ciência e da tecnologia que, através da articulação do estudo, da docência e 

da investigação, se integram na vida da sociedade”.  

 O Programa do actual Governo estabeleceu como um dos objectivos essenciais da política 

para o ensino superior, no período de 2005-2009, “garantir a qualificação dos portugueses no 

espaço europeu, (…), melhorar a qualidade e a relevância das formações oferecidas, (…)” cf. 

Decreto-Lei n.º 74/2006, publicado em DR I Série-A, a 24 de Março. 

 Neste sentido, dada a pertinência e relevância da Qualidade nos Serviços Públicos, em geral, e 

na Universidade de Aveiro, em particular, o presente trabalho pretende dar início ao 

desenvolvimento dum instrumento de avaliação da qualidade do serviço prestado pela Secretaria 

de Línguas e Culturas, do ponto de vista dos docentes e discentes, mediante a utilização da 

SERVQUAL adaptada (incidindo apenas na avaliação do desempenho) e contribuir com sugestões 

para melhorar a prestação do serviço. 

 O instrumento de avaliação da qualidade tomou a designação de DUAQUAL e foi aplicado 

junto dos docentes e discentes dos cursos de 1.º ciclo do Departamento de Línguas e Culturas. 

 Para alcançar o objectivo mencionado desenvolveu-se uma investigação que deu lugar a esta 

dissertação estruturada em oito capítulos. 

No capítulo 1 apresenta-se uma resenha histórica da evolução da Gestão da Qualidade desde 

os seus primórdios de supervisão e inspecção da qualidade até à Gestão pela Qualidade Total, 

fazendo-se referência às normas ISO e à certificação. 

O capítulo 2 introduz o conceito de Qualidade nos Serviços e suas especificidades e aborda as 

distinções entre as duas escolas clássicas da Qualidade nos Serviços (as Escolas Nórdica e 

Norte-americana). 

No capítulo 3 são apresentados os principais modelos de avaliação da qualidade nos serviços: 

Servqual (Parasuraman et al.); Modelo Percepção-Expectativa (Brown e Swartz), Servperf (Cronin 

e Taylor) e Modelo da Qualidade Normalizada (Teas).  

O capítulo 4 é dedicado à diferenciação conceptual existente entre Qualidade e Satisfação, 

bem como à sua relação de ordem causal. 

Por sua vez, o capítulo 5 trata da relevância da Qualidade no Ensino Superior, focando a 

importância do Processo de Bolonha, nomeadamente, a necessidade de conferir equivalências em 

cursos de vários países. 

No capítulo 6 são abordados os trabalhos desenvolvidos nos últimos anos, no âmbito da 

avaliação da qualidade, com o recurso a adaptações da escala SERVQUAL ao contexto do ensino 

superior. 

No capítulo 7 explana-se a concepção da investigação. 

No capítulo 8 apresenta-se a metodologia utilizada para o tratamento estatístico dos dados 

recolhidos, os resultados encontrados e são tecidas considerações sobre os resultados 

alcançados. 
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Nas conclusões procede-se a uma discussão sobre a investigação levada a cabo, são 

apresentadas, igualmente, as limitações do estudo, as linhas para investigações futuras e as 

implicações para a Secretaria do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. 

 Por último, são apresentadas as referências bibliográficas e os anexos utilizados na elaboração 

da presente dissertação. 
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1. A História da Qualidade 
1.1. Evolução da Qualidade 

 Embora a questão da Qualidade tenha sido tratada e estudada desde os inícios do século 

passado, as preocupações com a qualidade remontam a civilizações tão antigas como a egípcia, a 

grega ou a romana. No antigo Egipto, a perfeição era sinónimo de qualidade. Os egípcios foram 

responsáveis pela construção de uma das sete maravilhas do mundo – as pirâmides de Gizé – 

que serviram de túmulos aos seus reis (faraós). A construção de estruturas desta magnitude 

envolveu um cuidado especial com os pormenores e concentrou esforços na busca da qualidade e 

da excelência em áreas como a arquitectura, a alvenaria e a medição. Na arte e na literatura 

gregas reconhecemos a qualidade projectada nas obras. Os romanos deixaram-nos um legado 

associado à qualidade em construções de aquedutos, pontes e coliseus (Elshennawy, 2004).  

 Na pré-revolução industrial as preocupações com a qualidade recaíam sobre a figura do 

artesão que concentrava em si as responsabilidades de concepção, produção, venda e assistência 

pós-venda. Com o crescimento dos aglomerados populacionais, estas responsabilidades foram 

transferidas para as oficinas, onde o mestre desempenhava já algumas tarefas de direcção, no 

ajudante do mestre eram delegadas algumas funções, nomeadamente, a verificação do trabalho 

realizado. Esta tarefa de verificação foi a primeira diferenciação de actividades relacionadas com a 

qualidade (Pires, 2000). 

 Smith (1776), no seu livro “A Riqueza das Nações”, introduz o conceito de divisão ou 

especialização do trabalho. Com a Revolução Industrial, assiste-se à massificação da produção. 

As unidades produtivas passam a ter maiores dimensões, com uma crescente incorporação de 

maquinaria, que obriga a uma reestruturação das organizações, nomeadamente, do processo 

fabril. Esta reestruturação passa pela divisão do trabalho, em sectores produtivos distintos como a 

fundição ou a montagem, em que cada um deles era dirigido por um encarregado (Loureiro, 2006). 

 Se em princípio a máquina pareceu capaz de substituir o homem, o progresso na produção foi 

revelando a necessidade de formar operários especializados, que souberam manejar ou obter o 

máximo rendimento da máquina. A especialização era, por um lado, uma necessidade, devido à 

complexidade da ferramenta e à variedade dos processos de produção. Tornava-se também 

proveitosa para o operário, que conseguia salários mais altos, e para o fabricante, que podia obter 

produtos de melhor qualidade (Padra, 1966). 

 Nos anos 80 do séc. XIX os métodos de racionalização do trabalho, baseados nos avanços da 

psicologia aplicada, difundem-se desde a Alemanha aos Estados Unidos por obra de Munsterberg, 

emigrado na América do Norte. É neste contexto histórico que surge a grande figura de Taylor. 

 Frederick Winslow Taylor (1885-1915) foi inventor de novos processos técnicos em siderurgia e 

na mecanização e interessou-se especialmente pela organização do trabalho. A sua ideia 

consistia em substituir a rotina pelos métodos científicos e racionais, ao que chamou Scientific 

Management, que expôs na sua obra principal, de 1911, Princípios de Direcção Científica da 

Empresa, resultado das experiências realizadas no planning department da sua empresa, cujo 
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objectivo era a determinação do tempo standard para um tipo de trabalho também standard. A 

finalidade última do Scientific Management era o rendimento máximo por meio do automatismo 

rigoroso, que assimilasse o homem o mais possível à máquina com que trabalhava. 

 Uma das primeiras empresas que acolheram o método de Taylor foi a casa Ford em 1911. Na 

sua fábrica em Detroit estabeleceu-se a produção em cadeia, ensaiada anteriormente nos 

matadouros de Chicago. O tempo requerido para a construção dum “chassis” de automóvel pôde 

baixar de doze horas e meia para uma hora e meia e o seu custo de produção de 950 para 250 

dólares (Padra, 1966). 

 Durante a I Guerra Mundial, o risco do trabalho mal feito foi particularmente evidenciado, em 

que as falhas no serviço dos equipamentos militares foram atribuídas ao facto dos produtos serem 

fornecidos fora das especificações (estas eram assumidas como correctas). Com o intuito de 

colmatar estas falhas e de assegurar que os produtos cumpriam as especificações exigidas, foi 

criada a figura do inspector. No entanto, as causas de não conformidades e acções correctivas e 

preventivas ainda não eram relevantes (Pires, 2000). 

 O planeamento e a prevenção como critérios de medição da qualidade, com o recurso a 

técnicas para controlo do processo produtivo, tais como, a metrologia, a manutenção e calibração 

dos aparelhos de medida e ensaio, surgem no período entre as duas Grandes Guerras (Juran e 

Gryna, 1980), 

 Em meados dos anos 20, Walter A. Shewhart, funcionário da Western Electric Company, 

desenvolveu as Cartas de Controlo de Qualidade, recorrendo a métodos estatísticos, 

nomeadamente, o Controlo Estatístico do Processo, baseado na monitorização contínua das 

variações do processo para detectar as variáveis das causas comuns e das causas não comuns 

(Davies, 2003).  

 Neste período, outros dois cientistas da Bell Laboratories desenvolveram a técnica da 

amostragem, com igual relevância para a análise do Controlo Estatístico da Qualidade. Partindo 

do pressuposto de que a inspecção a 100% implicava um desperdício de tempo e que era uma 

forma ineficiente de separar os produtos defeituosos dos restantes, Dogde e Romig utilizaram a 

técnica de amostragem definindo os limites de aceitação de uma amostra em detrimento da 

inspecção a 100%. A inspecção passa a ser feita apenas a um número limitado de unidades de 

um lote e consoante o número de unidades defeituosas retiradas da amostra concluía-se se o lote 

era aceitável ou não (Yong e Wilkinson, 2002). 

 Nesta época assiste-se, também, ao aumento da inspecção como método de controlo da 

qualidade. Nos anos 30, as técnicas de controlo da qualidade e os conceitos de Shewhart são 

aplicados na indústria. Há um crescimento do interesse internacional pelo controlo da qualidade: 

desenvolve-se a British Standards (BS); são feitos avanços na American War Standards e na 

Australian Laboratory Accreditation System (Elshennawy, 2004). 
 A importância das técnicas do Controlo Estatístico da Qualidade e das ferramentas 

matemáticas e estatísticas foi reconhecida durante a II Guerra Mundial, com a necessidade de se 

produzir armamento em grande escala. Durante este conflito, foram desenvolvidas novas técnicas 
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de amostragem baseadas no conceito de nível de qualidade aceitável, isto é, o nível mínimo de 

qualidade ou a percentagem máxima de produtos defeituosos que um fornecedor pode produzir ao 

longo do tempo e ser considerado satisfatório.  

 Este conceito obteve um grande sucesso pois diminuía o tempo dispendido nas inspecções, 

que eram conduzidas apenas quando a taxa de produtos defeituosos excedia o nível de qualidade 

aceitável (Yong e Wilkinson, 2002). 

 A II Guerra Mundial veio evidenciar outro tipo de deficiências: falta de controlo na concepção, 

levando a especificações incompletas, uso de tecnologias e materiais não testados, levando ao 

fabrico de produtos com características muito próximas dos limites inferiores das especificações 

(Pires, 2000). 

 Com o pós-guerra, assiste-se ao aumento da procura e do consumo em massa, mas também 

da concorrência, levando as empresas a intensificar as actividades de controlo da qualidade. É 

criado um novo departamento nas grandes empresas – o departamento de Controlo da Qualidade 

– responsável pela inspecção e pelas funções associadas ao controlo da qualidade. Apesar destes 

avanços, o envolvimento da gestão e da direcção das empresas, propriamente dita, só se 

institucionaliza com a introdução da Garantia da Qualidade (Yong e Wilkinson, 2002). 

 A Garantia da Qualidade foi impulsionada pelos volumosos investimentos efectuados nas 

indústrias nuclear, aeroespacial e petroquímica, em que esta era exigida pelos grandes 

compradores aos seus fornecedores (Pires, 2000). 

 Embora o começo da garantia da qualidade esteja ligado a áreas vitais (nuclear, defesa, 

espaço), a sua extensão a outras indústrias, a montante e a jusante, e aos serviços privados e 

públicos, tem vindo progressivamente a intensificar-se e a diversificar-se à medida que os 

processos se tornaram mais complexos, os consumidores mais exigentes e a competitividade 

maior (Pires, 2000). 

 Após o conflito mundial, o sistema industrial japonês encontrava-se praticamente destruído. No 

entanto, desde 1950 o Japão experimentou um crescimento vertiginoso, devido por um lado, à 

criação de um banco especial para a reconstrução (Banco de Fomento do Japão) e, por outro, 

pelo estabelecimento de uma política dirigida, através do financiamento e da concessão de 

incentivos tributários a sectores fundamentais como a construção naval, carvão, aço, electricidade 

e comunicações (Padra, 1966).  

 Apesar deste crescimento económico, o Japão tinha uma reputação internacional de produzir 

“imitações baratas” e de possuir uma mão-de-obra iletrada. Tomando consciência deste problema, 

o Japão solicita auxílio a algumas personalidades, que hoje são reconhecidas como gurus ou 

mestres da qualidade – Juran, Deming e Feigenbaum. 

 Em meados dos anos 50, a gestão pela qualidade disseminou-se rapidamente pelas indústrias 

japonesas, tornando-se o tema mais relevante na filosofia da gestão japonesa de tal forma que em 

1960 a gestão e o controlo da qualidade transformaram-se numa preocupação nacional. As 

exportações japonesas para países europeus e para os EUA, nos inícios dos anos 70, 



 22

aumentaram significativamente devido à elevada qualidade dos produtos e a preços mais baixos 

quando comparadas com as suas congéneres nestes países (DTI, 2007). 

 Em 1969 ocorre, em Tóquio, a primeira conferência Internacional sobre o Controlo da 

Qualidade, na qual Feigenbaum utiliza pela primeira vez o termo “Qualidade Total” e aborda 

questões sobre planeamento, responsabilização da gestão e da organização. Ishikawa apresenta 

uma comunicação fazendo referência à importância da participação de todos os níveis 

hierárquicos, desde a gestão de todo ao trabalhador “indiferenciado”, no programa de qualidade 

de uma empresa (DTI, 2007). 

 O recurso a programas de gestão pela qualidade, em 1970, constituía uma prática comum nas 

empresas japonesas, no entanto, apenas nos inícios dos anos 80 esta prática começou a ser 

lentamente introduzida nas empresas ocidentais (DTI, 2007). 

 A Gestão pela Qualidade Total (TQM) pode ser entendida como uma filosofia de gestão, que 

associada ao conhecimento ou à percepção das atitudes e comportamentos dos consumidores, 

torna-se essencial para a sobrevivência de uma empresa num contexto de um mercado de 

concorrência agressiva. 

 A TQM assume, actualmente, um papel estratégico na sobrevivência das organizações. De 

acordo com Feigenbaum (1961), o controlo pela qualidade total pode ser definido como um 

sistema que integra todos os esforços para o desenvolvimento, manutenção e melhoria da 

qualidade dos diversos intervenientes da organização, por forma a produzir ou prestar o serviço ao 

custo mais baixo possível e que permita a satisfação plena do consumidor. O autor considera que 

o controlo deve começar no design do produto e terminar com a satisfação consumidor do produto 

final. Feigenbaum defende que, para se atingir qualidade, todos os departamentos da organização 

deverão ter uma quota-parte nessa responsabilidade. Contudo, no seu estudo, não refere alguns 

aspectos, nomeadamente, o trabalho em equipa, o desenvolvimento dos recursos humanos ou do 

desenvolvimento das relações com os consumidores, que actualmente integram a noção de 

Gestão pela Qualidade Total (Martínez-Lorente et al., 1998). 

 Brocka e Brocka (1992) associaram a noção de melhoria contínua à TQM, definindo-a como 

uma filosofia que tem como finalidade a melhoria contínua da produtividade de cada nível 

operacional e de cada área funcional de uma organização, usando todos os recursos financeiros e 

humanos disponíveis.  
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Figura 1 - Evolução do conceito de Qualidade 

 
Fonte: Pires (2000) 

 

1.2. Os Mestres do movimento da Gestão da Qualidade 

Tal como foi referido no ponto anterior, o Japão recorreu a algumas personalidades para 

auxiliarem no desenvolvimento da sua indústria e que hoje são reconhecidas como mestres da 

qualidade – Juran, Deming e Feigenbaum. Abordaremos, de seguida, de uma forma breve, o 

percurso destes e de outros autores de igual revelo e a herança deixada para a promoção da 

Qualidade. 

 
 Influenciado por Shewart, Deming definiu a qualidade como conformidade de um produto com 

as especificações técnicas que lhe foram atribuídas. A filosofia da qualidade atribuída a Deming 

assenta por um lado na necessidade de motivar os trabalhadores da empresa para o esforço de 

melhoria da qualidade, por outro, na responsabilidade da gestão em assegurar as condições que 

permitam que esforços individuais resultem em melhorias efectivas ao nível do sistema (Gomes, 

2004). 

 Deming (1986) definiu 14 princípios da qualidade: 

1. Criar na organização um propósito constante direccionado à melhoria de produtos e 

serviços. 
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2. Adoptar esta nova filosofia. Criar um clima organizacional onde falhas, atrasos, erros, 

materiais e operações defeituosos e negativismo não são aceites, devendo ser encarados 

como oportunidades de melhoria. 

3. Eliminar a dependência da inspecção em massa para o controlo da Qualidade. 

4. Acabar com a prática de tomadas de decisão sobre os negócios com base, apenas, nos 

custos ou preços mais baixo, mas considerar o custo total no ciclo de vida do produto, 

nomeadamente, as despesas de utilização (reparações, manutenções preventivas, 

consumo de energia, etc.).  

5. Procurar a melhoria contínua do processo produtivo, melhorando a qualidade e reduzindo 

os custos. 

6. Instituir métodos e programas de treino e formação. 

7. Substituir a supervisão pela liderança em todos os níveis hierárquicos. 

8. Eliminar o medo e criar um clima de confiança dentro da empresa. 

9. Eliminar as barreiras entre os departamentos ou áreas funcionais e incentivar o trabalho 

em equipa. 

10. Eliminar slogans que exortam a aumentos de produtividade; os verdadeiros problemas 

residem na estrutura do sistema e não podem ser resolvidos somente pelos trabalhadores. 

11. Terminar com a prática de gestão por objectivos e quotas de trabalho; a liderança efectiva 

substitui estas práticas. 

12. Eliminar barreiras que impedem os colaboradores de sentirem orgulho no seu trabalho. 

13. Instituir um programa vigoroso de formação e de progressão dos trabalhadores. 

14. Envolver todos os colaboradores no processo de transformação da organização. 

 

 Estes princípios de qualidade permanecem válidos ainda hoje. No entanto, o seu conceito de 

qualidade era demasiado restrito, focado exclusivamente nos aspectos técnicos do produto 

(Gomes, 2004). 

 

 Tal como Deming, os contributos de Juran, na área da Gestão da Qualidade, foram 

significativos (Petersen, 1999).  

 Juran definiu qualidade em termos da adequação de um produto à sua utilização pretendida. 

Esta definição determina o conceito de qualidade na perspectiva do cliente ou do utilizador. A 

melhoria da qualidade passa pela adequação das especificações técnicas do produto ou serviço à 

utilização pretendida pelo cliente (Gomes, 2004). 

 Em 1951, Juran publicou o livro Quality Control Handbook, onde apresentou o modelo de 

custos da qualidade (Gomes, 2004; Petersen, 1999). O modelo explicitava uma série de custos de 

falhas internas (por exemplo, custo com produtos defeituosos) e falhas externas (por exemplo, 

custos com garantias) que poderiam ser reduzidos através de investimentos em inspecção e 

prevenção. O modelo representa uma ferramenta de gestão que permite justificar investimentos 

em programas de melhoria da qualidade (Gomes, 2004). 
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 Outro dos seus maiores contributos, conhecido como a trilogia de Juran, apresenta uma base 

conceptual para um processo de gestão da qualidade. Esta é utilizada para explicar a inter-relação 

entre três processos, aconselhando a criação de equipas de projecto responsáveis por cada um 

destes (Gomes, 2004; Petersen, 1999): 

 Planeamento da qualidade, que consiste na descrição dos clientes e das suas 

necessidades, na definição de objectivos da qualidade, na definição de medidas da 

qualidade, no desenvolvimento do plano da qualidade, na disponibilização de recursos 

necessários para implementar o plano e a sua implementação efectiva. 

 Controlo da qualidade, que engloba a implementação de um sistema de métricas da 

qualidade, de avaliação de acções que visam melhorias da qualidade e de acções 

correctivas com base na análise de métricas da qualidade. 

 Melhoria de qualidade, que exige das organizações o estabelecimento de políticas, 

programas e procedimentos e o desenvolvimento de infra-estruturas, que visem potenciar 

a melhoria contínua da qualidade, reduzindo desperdícios, melhorando a satisfação dos 

empregados e dos clientes. 

Para Juran, a gestão da qualidade exige processos de gestão específicos nas organizações. 

 

 A expressão "controlo da qualidade total” deve-se a Armand Feigenbaum. Estando subjacente 

a ideia de que a qualidade resulta de um esforço de todos os indivíduos que colaboram com uma 

organização e não apenas de um grupo de projecto. Feigenbaum enfatiza a necessidade da 

melhoria da comunicação entre departamentos funcionais, em particular, a nível de controlo de 

design, controlo de materiais e produção, como forma de promover melhorias da qualidade 

(Gomes, 2004). 

 Tal como Juran, era defensor do modelo de custos da qualidade, tendo contribuído para a 

definição de sistemas de medição e reporte de custos da qualidade. Sustentou igualmente a 

necessidade de se criar uma estrutura organizativa que servisse de suporte à gestão da 

qualidade. Propôs a criação de uma nova função nas empresas, a engenharia de controlo da 

qualidade, responsável por resolver problemas de qualidade transversais aos departamentos 

funcionais (Gomes, 2004). 

 O modelo de custos da qualidade fomenta o investimento em programas de melhoria. Para 

Feigenbaum, este investimento deveria ser efectuado até ao limite em que o custo de prevenção e 

inspecção igualasse o custo provocado por falhas de qualidade. De facto, em muitos casos não 

seria desejável obter 100% de produto em conformidade, uma vez que os custos de prevenção e 

inspecção poderiam tornar-se incomportáveis (Gomes, 2004). 

 

Por seu lado, Phillip Crosby foi percursor do conceito de zero defeitos ou produção sem defeito. 

A sua filosofia sobre qualidade assenta em quatro doutrinas (Petersen, 1999): 

1. Qualidade conforme os requisitos; 

2. Sistema de Qualidade como prevenção; 
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3. Padrão de desempenho (produção) igual a zero defeitos; 

4. Avaliação da qualidade é o preço da não-conformidade. 

 

 Tal como Deming, Crosby definiu a qualidade em termos de conformidade do produto com as 

suas especificações técnicas, mas introduz a ideia de que a qualidade é gratuita, compensando 

sempre o investimento, desde que se garanta que o processo produza bem à primeira. A 

concretização deste propósito depende essencialmente da gestão de recursos humanos da 

empresa, de criar uma consciência colectiva para a qualidade, motivar os colaboradores para 

produção com qualidade e reconhecer o seu esforço para melhoria da qualidade (Gomes, 2004). 

 

 Ishikawa surge associado ao conceito dos “círculos de qualidade”, no Japão, no início dos anos 

60. Constituindo um dos instrumentos da gestão participativa, os círculos de qualidade são 

pequenos grupos de trabalhadores voluntários da mesma área de actividade, que se reúnem 

regularmente, para através da utilização de instrumentos simples (gráficos, estudos de casos, 

brainstorming) identificarem os problemas, analisarem as causas da existência da não qualidade 

do seu serviço e propor soluções, de forma a melhorar a qualidade dos produtos e o clima social 

da organização e diminuir os custos. Os membros do círculo da qualidade recebem formação 

nestes métodos de trabalho, sendo este um factor imprescindível em todo o processo (Gomes, 

2004). Outras das principais contribuições deste teórico foi igualmente a criação dos seus sete 

instrumentos do controlo da qualidade, ou ferramentas da qualidade, importantes na resolução de 

problemas, são eles: a Análise de Pareto; os Diagramas de Causa-Efeito (ou Diagramas de 

Ishikawa); os Histogramas; as Folhas de Controlo; os Diagramas de Escada; os Gráficos de 

Controlo, e os Fluxos de controlo. Os conceitos e métodos de controlo da qualidade são utilizados 

para a resolução de problemas desde o processo de produção até à tomada de decisão pela 

gestão de topo. A qualidade não tem a ver só com a qualidade do produto mas também com a 

humanização da relação Organização/Cliente, a qualidade da gestão e o relacionamento 

interpessoal. 

1.3. As Normas ISO 
 Não poderíamos concluir o capítulo sem fazer referência às normas ISO, dada a sua 

importância no contexto da Qualidade e a sua relevância, reconhecimento e aplicação a nível 

internacional. 
1.3.1. Organização Internacional de Normalização 

 A ISO (Organização Internacional de Normalização - International Organization for 

Standardisation) é uma organização mundial não governamental, fundada em 1947, cujo principal 

objectivo é harmonizar as normas industriais de diferentes países, de modo a facilitar as trocas e 

transacções entre eles. O nome ISO teve origem da palavra grega ἴσος (isos), que significa 

igualdade. Efectivamente, o nome (ISO) reflecte o objectivo da organização, responsável pela 

preparação de normas internacionais de estandardização. 
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 Actualmente, ISO conta com 157 países, constituindo os organismos membros da ISO ou 

membros nacionais de normalização. 

 A elaboração destas normas é da competência dos comités técnicos da ISO e cada país 

membro só pode ter uma entidade filiada nesta organização. Em Portugal, a entidade nacional 

filiada é o Instituto Português da Qualidade (IPQ), ao qual cabe a conversão da norma 

internacional para a língua portuguesa, sendo que esta terá que ser, posteriormente, homologada 

e publicada em Diário da República. 

 Segundo Pires (2000, p. 44), “as normas de garantia da qualidade surgem, historicamente, 

como imposição dos grandes compradores e detentores de sistemas complexos nos fornecedores 

de componentes e subsistemas, como forma de obterem a confiança adequada de que os 

sistemas complexos operariam bem em serviço”. Actualmente, a sua área de actuação é bastante 

mais vasta. 

Efectivamente, a evolução das sociedades, a transformação dos mercados e das necessidades 

e expectativas dos clientes impuseram a reformulação das ISO. As normas para a gestão da 

qualidade foram, então, revistas em 1994 e em 2000. Desta última revisão resultou a versão actual 

da série de normas ISO 9001. 

1.3.2. A implementação de um SGQ e a Série ISO 9001 

 Em 1987, a ISO publicou um conjunto de normas, a denominada “Série ISO 9000”, 

subordinado ao título “Normas para a Gestão e Garantia da Qualidade”. Estas normas não 

pretendem impor a uniformidade na estrutura dos sistemas de gestão da qualidade ou a 

uniformidade na documentação. Os requisitos do sistema de gestão da qualidade especificados 

nesta norma são complementares aos requisitos do produto. Assim, esta norma é um referencial, 

que pode ser utilizado pelas partes internas e externas, incluindo organismos de certificação, para 

avaliar a aptidão da organização para ir ao encontro de requisitos do cliente, regulamentares e da 

própria organização.  

 A série 9000 constitui a base para a concepção, implementação, avaliação, especificação e 

certificação de Sistemas de Qualidade, introduzindo uma linguagem comum a nível internacional 

(Godinho e Neto, 2001). 

 Esta série abandona a terminologia industrial das anteriores redacções, optando por uma 

linguagem universal de gestão, mais simples e coerente e também mais integrada com outros 

sistemas, nomeadamente os sistemas de Gestão Ambiental e de Gestão da Qualidade, a saber 

(Godinho e Neto, 2001; Pires, 2000): 

1. A ISO 9000:2000, em versão portuguesa, a NP EN ISO 9001:2000 (que veio substituir as 

antigas ISO 8402:1994 e a ISO 9000-1:1994), descreve os princípios essenciais e define a 

terminologia de um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). 

2. A ISO 9001:2000, em versão portuguesa, a NP EN ISO 9001:2000 (que veio substituir as 

antigas ISO 9001/9002/9003:1994), especifica os requisitos que um SGQ tem que cumprir 

para poder ser certificado. 



 28

3. A ISO 9004:2000, em versão portuguesa, a NP EN ISO 9004:2000 (que veio substituir a 

antiga ISO 9004-1:1994), fornece as linhas orientadoras que consideram tanto a eficiência 

como a eficácia do SGQ, funcionando como um guia para avaliação do sistema e 

instituição de um processo de melhoria contínua do seu desempenho. 

 Como se referiu, a ISO 9001:2000 é aquela que permite a certificação de um SGQ por uma 

entidade certificadora acreditada para o efeito. A certificação do SGQ constitui, assim, um meio de 

demonstrar que a organização funciona em conformidade com normas internacionais de 

qualidade, sendo capaz de cumprir os requisitos exigidos pela 9001:2000 (ver anexo 1) e, 

consequentemente, de fornecer produtos satisfatórios para os clientes (Pires, 2000). 

 A Norma tem por base os oito Princípios de Gestão da Qualidade: 

− Focalização no cliente 

− Liderança 

− Envolvimento das pessoas 

− Abordagem por processos 

− Abordagem da gestão como um sistema 

− Melhoria contínua 

− Abordagem à tomada de decisões baseada em factos 

− Relações mutuamente benéficas com fornecedores. 

 Estes oito princípios foram criados com o propósito de estabelecer uma base sólida para os 

novos referenciais normativos, facilitar a definição de objectivos da qualidade, potenciar a sua 

utilização como elementos fundamentais para a melhoria de desempenho das organizações e 

promover uma aproximação e alinhamento dos referenciais normativos com a maioria dos 

modelos de excelência e de qualidade total. 

 

Figura 2 - Ciclo PDCA, ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming 

 
Fonte: Adaptado de Concreta (2008) 
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 O ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act), ciclo de Shewhart ou ciclo de Deming é apresentado pela 

ISO 9001:2000 como uma metodologia que pode ser aplicada a todos os processos, abandonando 

assim a visão das operações como um fluxo linear, das anteriores normas. O ciclo PCDA pode ser 

apresentado da seguinte forma: 

Plan (planear): estabelecer os objectivos e os processos necessários para apresentar 

resultados de acordo com os requisitos do cliente e as políticas da empresa; 

Do (executar): implementar os processos; 

Check (verificar): monitorizar e medir processos e produtos em comparação com políticas, 

objectivos e requisitos para o produto e reportar os resultados. 

Act (actuar): empreender acções para melhorar continuamente o desempenho dos processos. 

 O modelo subjacente a um Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), construído segundo a ISO 

9001:2000, tem a seguinte configuração: 

 

Figura 3 - Modelo de Gestão da Qualidade ISO 9001:2000 

 

 
Fonte: NP EN ISO 9001:2000 

 

 Como foi referido atrás, este modelo assenta numa abordagem por processos, ou seja, a 

aplicação de um sistema de processos dentro de uma organização, simultaneamente com a 

identificação e as interacções destes processos e a sua gestão. 
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 A abordagem por processos quando utilizada num sistema de gestão da qualidade enfatiza a 

importância: 

a) de entender e ir ao encontro dos requisitos; 

b) da necessidade de considerar processos em termos de valor acrescentado; 

c) de obter resultados do desempenho e da eficácia do processo; 

d) da melhoria contínua dos processos baseada na medição dos objectivos; 

 

 A ISO 9001:2000 é uma norma para a implementação e manutenção de Sistema de Gestão da 

Qualidade Total, ou seja, abrange a totalidade da organização. A sua concepção e os princípios 

de gestão que lhe serviram de base permitem a sua adaptação a todos os tipos de organização, 

indo além da qualidade dos produtos e serviços e da satisfação dos clientes. 

De facto, além da busca da melhoria contínua da satisfação dos clientes procura também a 

melhoria da eficácia e eficiência de toda a organização, nas diferentes perspectivas. A sua 

estrutura e concepção permitem a aplicação de todos os modelos de gestão e de análise de 

dados, bem como a implementação em todos os tipos de organizações, independentemente da 

sua dimensão. 

 

 A sua interligação e capacidade de interacção e correlação com outros sistemas de gestão são 

um importante contributo para uma visão global do desempenho de uma organização. 
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2. Qualidade nos serviços: A Escola Nórdica e a Escola 
Norte-Americana 

 Encontramos contributos importantes no desenvolvimento da abordagem da qualidade nos 

serviços, em autores como Grönroos, Gummesson ou Lehtinen, que ficaram associados à 

denominada Escola Nórdica. 

 Por outro lado, a Escola Norte-Americana aprofundou o estudo da gestão da qualidade, na 

perspectiva das percepções e expectativas do cliente face à prestação de um serviço. Associados 

a esta escola, destacam-se os autores Parasuraman, Zeithaml e Berry, pelo desenvolvimento do 

Modelo dos GAP’s da Qualidade e por terem desencadeado o aprofundamento do estudo da 

Qualidade nos Serviços. 

 Os serviços apresentam características mais intangíveis que os bens físicos, habitualmente 

designados por produtos. Assim, os serviços, ou bens intangíveis, apresentam especificidades 

próprias. Neste capítulo, evidenciam-se os modelos de gestão da qualidade dos serviços 

apresentados pela Escola Nórdica e pela Escola Norte-Americana que emergiram a partir da 

década de 70 do século XX (Grönroos, 1997). 

 Os serviços, devido à sua própria natureza, têm características particulares que os tornam 

difícil de avaliar em termos de qualidade. Segundo a American Marketing Association (AMA), estas 

características são as seguintes:  

 Intangibilidade – Ao contrário dos produtos, os serviços são incorpóreos e traduzem-se em 

desempenhos. 

 Heterogeneidade – Os serviços resultam de um desempenho individual pelo que dificilmente 

são prestados exactamente da mesma forma, enquanto os produtos podem ser semelhantes ou 

iguais; 

 Inseparabilidade da produção e do consumo – Enquanto a produção, distribuição e 

consumo de produtos são processos distintos, nos serviços estes traduzem-se num único 

processo simultâneo. 

 Impossibilidade de devolução – Dada a sua natureza intangível e da inseparabilidade da 

produção e do consumo, não é possível devolver um serviço. 

 Elevada interactividade – Num produto, a interacção entre o fornecedor e o cliente não 

interfere com a qualidade do bem, enquanto que num serviço, a interacção entre o prestador e o 

cliente é determinante na avaliação da qualidade do serviço. 

 Participação dos clientes na produção – Por norma, o consumidor não participa no processo 

de produção de produto. Nos serviços, o consumidor interage com o prestador, participando na 

produção. 

 Ausência de propriedade – Resultante da sua natureza intangível e da inseparabilidade da 

produção e do consumo de um serviço, não existe transmissão de propriedade, como acontece 

num produto. 
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 Perecibilidade (imperdurabilidade) – Ao contrário dos produtos que podem ser guardados ou 

mantidos em stock, os serviços são perecíveis ou imperduráveis, ou seja, extinguem-se no 

momento da sua prestação. 

 Incerteza sobre as necessidades do cliente – Dada a ausência de características corpóreas 

e a subjectividade intrínseca ao serviço, quer por parte do prestador quer por parte do consumidor, 

não existem certezas sobre as necessidades do cliente. 

2.1. O Modelo da Qualidade Percepcionada do Serviço de Grönroos 

 Grönroos (1984) aborda a questão da qualidade nos serviços tentando definir como a 

qualidade destes é percepcionada pelo consumidor e de que forma é que essa qualidade é 

influenciada. O autor define qualidade percepcionada do serviço como o resultado do processo de 

avaliação elaborado pelo consumidor através da comparação das suas expectativas com a 

percepção do serviço recebido. A qualidade depende, desta forma, de duas variáveis: o serviço 

esperado e o serviço percepcionado. 

 O serviço esperado pode ser influenciado por acções de Marketing, como a publicidade, 

cativando clientes através de promessas, por ideologias, tradições ou pela comunicação boca-a-

boca e pelas experiências anteriores do serviço. 

 O serviço percepcionado depende apenas da experiência que o consumidor tem do próprio 

serviço. 

 Para a definição de serviço percepcionado, Grönroos (1984) adopta as noções de dimensão 

técnica do produto e de performance expressiva desenvolvidas por Sawn e Comb nos anos 70. 

Segundo o autor, a qualidade técnica relaciona-se com o que o consumidor recebe como 

resultado da interacção com a empresa prestadora do serviço, o que é importante para si e para a 

avaliação que faz sobre a qualidade do serviço – “O quê?”. A qualidade técnica é uma medida 

objectiva. A segunda dimensão, a qualidade funcional, ou seja, a forma como o serviço é prestado 

(acessibilidade, aparência, comportamento), influencia igualmente o serviço percepcionado – 

“Como?”. No entanto, esta dimensão expressa-se em valores subjectivos. 

 O autor acrescenta uma terceira dimensão na definição de serviço percepcionado – a imagem 

corporativa, a qual se constrói e se desenvolve através da consolidação das duas anteriores 

dimensões.  

 Através da análise empírica, o autor conclui que a qualidade funcional pode ser mais relevante 

para a percepção do serviço que a qualidade técnica, porque a qualidade técnica é igual ou muito 

semelhante entre empresas concorrentes e a diferenciação, ou o que as distingue, é a qualidade 

funcional. Contudo, estas duas dimensões de qualidade estão interrelacionadas. Uma boa 

qualidade técnica pode ser considerada como um pré-requisito para o sucesso da qualidade 

funcional – esta é uma condição necessária mas não suficiente – porque uma boa qualidade 

funcional pode colmatar eventuais falhas da qualidade técnica. 
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Figura 4 - Modelo de Qualidade de Serviços de Grönroos 

 
 

 Gerir a qualidade percepcionada do serviço significa que a empresa tem que igualar o serviço 

esperado com o serviço percepcionado para que o consumidor se considere satisfeito. Para atingir 

esta meta, a empresa prestadora de um serviço deverá ter a preocupação de não prometer um 

serviço, através dos canais de Marketing, se na realidade não o conseguirá oferecer com os 

atributos ou nas condições anunciadas. Tal, para não criar frustrações ao consumidor e denegrir a 

sua imagem. Por outro lado, os gestores deverão saber como são influenciadas as qualidades 

técnica e funcional de serviço e como estas dimensões de qualidade são percepcionadas pelos 

consumidores. 

2.2. Modelo dos 4Q da Oferta de Qualidade de Gummesson  

 Gummesson (1987), na sua abordagem holística da qualidade, identificou quatro tipos de 

qualidade explicativos da qualidade percebida e da satisfação dos consumidores: a qualidade na 

concepção, a qualidade na produção, a qualidade na entrega e a qualidade relacional. No seu 

modelo, o autor considera as expectativas, as experiências e a imagem, como factores que 

influenciam directamente a avaliação feita pelo consumidor.  
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Figura 5 - Modelo dos 4Q da Oferta de Qualidade de Gummesson 

 
 

 As três primeiras dimensões da qualidade apresentadas no modelo já se encontravam na 

definição de qualidade de produtos. Gummesson introduz o conceito de qualidade relacional que 

se refere ao grau de sucesso na criação de relações externas com os clientes e relações internas 

com a organização e que depende directamente da qualidade na produção e da qualidade na 

entrega. A qualidade relacional subdivide-se em dois factores: o relacionamento profissional e o 

relacionamento social. 

Gummesson (1987) define a qualidade como o somatório de tudo o que é feito desde a 

concepção de uma ideia, passando pela sua produção, até à sua entrega ao cliente. Para a sua 

obtenção, existem duas premissas que devem ser consideradas por todos os elementos de uma 

organização: 

1. O cumprimento adequado as suas atribuições; 

2. O desenvolvimento uma relação cliente-fornecedor. 

Dada a simultaneidade da produção e consumo verificada nos serviços, a qualidade da 

produção e da entrega nem sempre podem ser dissociadas uma da outra e distintamente 

estabelecidas.  

Tal como Grönroos, este autor também estabelece a imagem como papel preponderante na 

avaliação de cliente. Se a imagem for positiva, as falhas num serviço podem ser minimizadas ou 

negligenciadas pelo consumidor, mas se a imagem for negativa, o efeito de uma pequena falha 

pode ser bastante ampliado na avaliação feita pelo consumidor, afectando as suas expectativas e 

traduzir-se em insatisfações. 
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2.3. Modelo de Grönroos-Gummesson da Qualidade 

 O Modelo de Grönroos-Gummesson da Qualidade foi concebido a partir das abordagens sobre 

a qualidade destes autores. Por um lado, encontramos a referência ao Modelo dos 4Q de 

Gummesson, baseado na noção de que todos contribuem para a qualidade e que existem 

diferentes fontes de qualidade numa organização (Grönroos, 1990). E, por outro, faz o 

enquadramento ao Modelo de Qualidade Percepcionada do Serviço de Grönroos, que contorna a 

problemática das dimensões técnica e funcional da qualidade percepcionada. 

 O Modelo apresenta as quatro fontes da qualidade desenvolvidas no Modelo dos 4Q de 

Gummesson: qualidade da concepção, qualidade da produção, qualidade da entrega e qualidade 

relacional. A qualidade percepcionada pelo consumidor é influenciada por estes factores. 

A concepção pode exercer uma influência sobre a qualidade técnica e pode ser uma fonte da 

qualidade funcional, pois o consumidor pode envolver-se na concepção melhorando a qualidade 

técnica e a organização pode empenhar-se na tentativa de solucionar os problemas dos clientes 

gerando melhorias na qualidade funcional. 

A produção de um serviço exerce influência sobre a qualidade funcional e determina a 

qualidade técnica. Como a produção e o consumo do serviço é simultâneo, o consumidor 

desempenha um papel activo no processo de produção e fornecimento do serviço. A forma como 

o consumidor assimila e entende o processo de produção influencia a qualidade funcional. 

Relativamente aos serviços, Grönroos (1990) reconhece a dificuldade em distinguir a entrega 

da produção, considerando a entrega como parte integrante do processo total da produção, pelo 

que os aspectos abordados na produção podem-se aplicar à entrega. 

A qualidade relacional depende das interacções e relações entre os funcionários da 

organização e os consumidores. A sua influência é predominantemente funcional. Quanto maior 

for a acuidade da organização e dos seus agentes para com os seus clientes, melhor será o 

impacto sobre a qualidade. 

O modelo também evidencia as expectativas criadas pelo consumidor e as experiências 

anteriores como factores determinantes para a qualidade percepcionada. 

Também a imagem desempenha um papel importante sobre a qualidade. Uma boa imagem 

pode minimizar eventuais falhas do serviço, enquanto que uma má imagem pode ampliar 

negativamente a qualidade percepcionada pelo consumidor. 

A qualidade percepcionada pelo consumidor resulta da avaliação do que foi esperado e do que 

foi experimentado, considerando a influência da imagem da organização. 
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Figura 6 - Modelo Modelo de Grönroos-Gummesson da Qualidade 

 
 

O modelo proposto por Grönroos-Gummensson (Grönroos, 1990) realça a importância de se 

observar e compreender os impactos sobre a qualidade exercida pelas diversas áreas funcionais 

de uma organização e a existência de várias fontes da qualidade, das quais a produção do serviço 

é apenas uma delas. Grönroos (1990) sugere que questões técnicas e funcionais precisam de ser 

reconhecidas durante o processo de desenvolvimento e implementação das actividades da 

organização e durante a gestão do relacionamento entre os seus funcionários e os consumidores. 

2.4. Modelo de Análise dos Gaps da Qualidade 
O Modelo de Análise dos Gaps da Qualidade surge pela primeira vez em 1985, resultante de 

um estudo de investigação conduzido por Parasuraman et al. (1985), que tinha como objectivos 

definir, clarificar e aprofundar o conceito de qualidade nos serviços e as suas características.  

Parasuraman et al. (1985) propuseram a medição da qualidade do serviço, baseados no 

modelo de satisfação de Oliver (1980), afirmando que a satisfação do cliente é uma função da 

diferença entre desempenho e expectativa. Assim, a avaliação Qi de um serviço pelos clientes em 

relação a uma dimensão i é feita pela diferença entre a sua percepção (julgamento) sobre o 

serviço Pi e a sua expectativa Ei, para dimensões i da qualidade em serviço (equação 1): 

iii EPQ −=     (equação 1) 

O Gap, ou diferença entre a percepção de desempenho e a expectativa, para além de ser uma 

medida da satisfação do cliente, também é uma medida da qualidade do serviço em relação a uma 

dimensão específica. Essas dimensões da qualidade seriam características genéricas do serviço, 

Fonte: Adaptado de Grönroos (1990)
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subdivididas em itens, que somadas resultariam no serviço como um todo, sob o ponto de vista do 

cliente que irá julgá-lo.  

O Modelo dos Gaps sustenta que a qualidade percebida pelo consumidor é o resultado da 

diferença dos gap existentes entre o serviço esperado e o serviço percebido. A apreciação que o 

consumidor faz sobre a qualidade global de um serviço depende das discrepâncias entre as 

expectativas e percepções do desempenho actual da organização. Estas derivam dos quatro gaps 

que ocorrem dentro da organização e que são descritos da seguinte forma: 

 O primeiro desvio (Gap 1), identificado pelos autores, explica a discrepância existente entre as 

expectativas do cliente e a percepção do gestor acerca dessas mesmas expectativas. É preciso, 

enquanto gestor, ter conhecimento daquilo que os clientes esperam da organização que lhes 

fornece o serviço, tentando reduzir o desvio entre aquilo que se oferece e as expectativas que os 

clientes têm acerca dos serviços. 

Figura 7 – Modelo da Qualidade de Serviços 

 
 O segundo desvio (Gap 2) traduz a ideia de que não é suficiente conhecer as expectativas dos 

clientes, tornando-se necessário saber traduzir esses mesmos conhecimentos na produção do 

serviço, ou seja, as organizações podem, por vezes, ter dificuldades em colocar na prática as 

percepções que identificam sobre os desejos dos clientes. 
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 O terceiro desvio (Gap 3) é um problema na produção dos serviços que consiste num desvio 

entre as normas pré-estabelecidas para o serviço e a forma como ele é efectivamente fornecido. 

Os factores responsáveis por este desvio vão desde as competências dos técnicos até aos 

conflitos existentes no interior da própria organização. 

 O quarto desvio (Gap 4) atesta a discrepância entre o serviço fornecido e as comunicações 

externas com os clientes. Este desvio diz respeito à “promessa” feita pela organização ao cliente 

sobre determinado serviço. Para diminuir este desvio deve-se ter em conta a qualidade e a 

quantidade da informação fornecida, pois não se deve comunicar falsas características dos 

serviços, aumentando, assim, as expectativas dos clientes. 

 Enquanto o primeiro, segundo, terceiro e quarto desvio dizem respeito à organização, o quinto 

(Gap 5) é de natureza particular, ligada ao cliente, consistindo na base de todo este modelo que 

nos diz que, se o serviço que o cliente recebe não for semelhante às suas expectativas, provoca 

uma decepção e logo a opinião de que existe uma fraca qualidade de serviço. No serviço 

esperado, para as expectativas dos clientes contribuem inúmeros factores: entre eles, as 

experiências vividas pelo cliente no passado, assim como de um modo particular aquilo que ele 

ouviu dos seus congéneres (comunicação) e as suas necessidades pessoais. 

 As expectativas são padrões internos a que os consumidores recorrem para avaliar a qualidade 

de uma experiência de serviço. Elas são influenciadas por factores como: a comunicação "boca a 

boca", necessidades pessoais, experiências anteriores e comunicações externas: 

 Comunicação boca-a-boca: refere-se aos conselhos e apreciações que os consumidores 

assimilam de outros consumidores ou fornecedores; decorre da impossibilidade de haver 

avaliação do serviço antes da compra e, por isso, apresenta-se como um importante determinante 

das expectativas; 

 Necessidades pessoais: podem condicionar as expectativas que, devido aos seu carácter 

subjectivo, variam de pessoa para pessoa. É o principal factor gerador de expectativas, uma vez 

que o objectivo dos clientes é satisfazer as suas necessidades; 

 Experiências anteriores: os contactos anteriores efectuados com o serviço podem influenciar 

o nível das expectativas dos consumidores; 

 Comunicações externas: possuem um papel chave na formação das expectativas e podem 

estabelecer-se através de canais de marketing e publicidade ou através da própria prestação do 

serviço. 

 Para melhor compreender as expectativas e percepções dos consumidores sobre a prestação 

de um serviço os autores identificaram e analisaram as seguintes determinantes, segundo as 

quais os clientes avaliam a qualidade dos serviços: 

Acessibilidade – associada à proximidade e à facilidade no acesso ao serviço; 

Comunicação – Capacidade em saber ouvir e transmitir informação ao consumidor; 

Competência – Capacidade e conhecimentos técnicos para a prestar o serviço; 

Cortesia – simpatia, respeito e delicadeza no atendimento dos clientes do serviço; 
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Credibilidade – Competência e capacidade do pessoal técnico em inspirar confiança nos 

clientes do serviço. Está associada à honestidade e seriedade do pessoal técnico; 

Fiabilidade - capacidade para realizar o serviço prometido de forma precisa e consistente 

e bem à primeira vez; 

Capacidade de Resposta - disposição e vontade para ajudar os clientes e proporcionar o 

serviço prontamente; 

Segurança – Isenção de risco, perigo e incerteza em termos de segurança física, 

financeira ou de confidencialidade; 

Tangibilidade - aparência física das instalações, equipamentos, pessoal e material de 

comunicação; 

Conhecimento das necessidades do consumidor – Compreensão, entendimento e 

conhecimento do que o consumidor pretende. 

Figura 8 – Determinantes da Qualidade dos Serviços 

 
 Estas determinantes ou dimensões da qualidade são transversais a diferentes tipos de serviço 

(Parasuraman et al., 1985). Contudo, algumas dimensões podem ser predominantes e a 

relevância de cada uma delas pode variar consoante o tipo de serviço. 

 Tornando-se necessário encontrar uma forma de controlo dos desvios ou gaps, os autores do 

Gap Model desenvolveram uma escala chamada SERVQUAL que será analisada no capítulo 

seguinte. 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al. (1985) 
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3. Modelos de avaliação da qualidade nos serviços 
Neste capítulo iremos abordar alguns dos modelos de avaliação da qualidade nos serviços que 

foram concebidos e desenvolvidos nas últimas décadas com especial destaque para a escala 

SERVQUAL. Trataremos, igualmente, de expor críticas à referida escala e propostas alternativas e 

apresentadas por autores como: Cronin e Taylor, Brown e Swartz e Teas. 

3.1. SERVQUAL 

 Parasuraman et al. (1988), baseando-se no Modelo dos Desvios (Gap’s), igualmente concebido 

pelos próprios, tal como abordado no capítulo anterior, construíram um modelo de avaliação da 

qualidade nos serviços – o SERVQUAL.  

 O SERVQUAL é um instrumento que permite avaliar a qualidade de serviços, tendo por base 

as percepções e as expectativas dos clientes. 

 No desenvolvimento inicial do SERVQUAL foram utilizadas 97 afirmações, envolvendo as 10 

dimensões da qualidade num serviço identificadas anteriormente no Modelo dos Gaps: 

Fiabilidade, Competência, Capacidade de Resposta, Acessibilidade, Cortesia, Comunicação, 

Credibilidade, Segurança, Conhecimento e compreensão das necessidades do Consumidor 

(compreender as suas necessidades) e Tangibilidade. No entanto, para a construção da escala 

SERVQUAL, os autores (Parasuraman et al., 1991) condensaram as dez dimensões originais em 

apenas cinco, que se podem caracterizar da seguinte forma: 

Tangibilidade é a dimensão que diz respeito à aparência física das instalações, dos 

equipamentos, do pessoal, dos materiais de comunicação, entre outros. Alguns exemplos dos 

indicadores que medem esta dimensão são o design e a higiene.  

Fiabilidade é a dimensão que traduz a capacidade da organização oferecer o serviço, 

conforme prometido.  

Capacidade de Resposta é a dimensão que traduz a vontade da organização em ajudar 

e servir o cliente, independentemente do serviço. A rapidez de resolução dos serviços. 

Confiança traduz-se em competência, simpatia e capacidade do pessoal técnico em 

inspirar confiança e segurança nos clientes do serviço. Os indicadores para medir esta dimensão 

podem ser a formação técnica dos recursos humanos que fornecem o serviço e o grau de cortesia 

do pessoal técnico. 

Empatia é a última dimensão identificada pelos autores e diz respeito à atenção 

personalizada que a organização tem para com os seus clientes. Um dos indicadores para medir 

esta dimensão é a existência ou não de acções dirigidas a determinados clientes (ou grupos) alvo.  
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Figura 9 - Organização das questões pelas dimensões 

 

 
 As 97 afirmações foram refinadas e condensadas, substituindo as expressões “deveriam” que 

poderiam contribuir negativamente para o aumento da expectativa do inquirido, por outras que 

retratavam a expectativa do que os clientes considerariam como serviços excelentes. Para além 

destas alterações, todas as expressões com conotação negativa foram substituídas por 

expressões afirmativas. Os autores converteram ainda os resultados do questionário na relação da 

diferença entre Percepção (P) e Expectativa (E) para as várias afirmações. Recorrendo a uma 

escala de Likert de 7 pontos (de 7 - concordo plenamente a 1 - discordo plenamente), as 

diferenças nos valores oscilariam entre +6 e –6. Os valores mais positivos caracterizam um 

elevado nível de percepção da qualidade no serviço.  

 

 O instrumento final, designado SERVQUAL (Parasuraman et al., 1991), traduz-se num 

questionário dividido em três partes:  

• a primeira relacionada com a expectativa, consiste em 22 questões para determinar a 

expectativa do cliente face ao serviço; 

• a segunda parte referente às dimensões da qualidade do serviço, o consumidor classifica 

a importância de cada uma delas através da atribuição de um peso relativo. 

• A terceira parte relativa à percepção constituída semelhantemente pelas mesmas 22 

questões para medir a percepção desse mesmo serviço. 

 

 Para os autores, a qualidade de serviço é avaliada através da diferença entre as 

expectativas e as percepções que os clientes têm relativamente ao desempenho de um serviço. 
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3.2. SERVQUAL: Problemas identificados na literatura e modelos 
alternativos 

 Embora o SERVQUAL tenha sido reconhecido como um instrumento válido para medir a 

qualidade nos serviços, este foi exaustivamente discutido na literatura (Carman, 1990; Cronin Jr e 

Taylor, 1992, 1994; Teas, 1993, 1994), tendo-lhe sido apontadas diversas limitações e problemas. 

Alguns desses problemas serão de seguida apresentados e discutidos, embora de forma breve. 

Também serão abordados alguns modelos que foram concebidos, baseando-se nalgumas 

premissas do SERVQUAL, e outros que foram criados em alternativa. 

 A escala SERVQUAL foi originalmente desenvolvida com o intuito de ser aplicada como 

medida genérica para qualquer tipo de serviços. Efectivamente, a escala SERVQUAL serviu de 

base a muitos estudos de pesquisa e investigação para a avaliação da qualidade nos serviços 

(Brown et al., 1993). Apesar da sua popularidade, vários analistas apontaram algumas limitações:  

 Segundo Carman (1990), a escala SERVQUAL deverá ser personalizada consoante o serviço 

em análise, podendo ser necessário acrescentar, reduzir ou alterar a redacção de alguns dos itens 

propostos pela escala SERVQUAL. O autor também sugere que poderão ser necessárias mais 

dimensões do que as cinco encontradas na SERVQUAL e que os relacionamentos factoriais entre 

os itens da escala são instáveis. 

 Schvaneveldt e Enkawa (1991) avaliaram a qualidade do serviço em duas perspectivas: a 

primeira, com carácter “objectivo”, abrange a presença ou ausência de uma dimensão da 

qualidade em particular; e, a segunda perspectiva, de teor “subjectivo”, envolve a apreciação dos 

consumidores resultante de sua satisfação ou insatisfação com o serviço. 

 Babakus e Mangold (1992), na análise da qualidade dos serviços oferecida por um hospital, 

sugerem que os itens da SERVQUAL reflectem apenas uma escala unidimensional, em vez das 

cinco dimensões da escala do modelo original. 

 Babakus e Boller (1992) concluíram que as dimensões consideradas dependem do tipo de 

serviço avaliado e confirmaram resultados mais consistentes em modelos baseados apenas na 

percepção do desempenho quando comparados com modelos baseados na diferença entre 

expectativa e desempenho. 

3.2.1. Modelo Percepção-Expectativa de Brown e Swartz 

 Após a publicação do trabalho de Parasuraman et al. em 1985, Brown e Swartz (1989) 

propuseram um modelo de Qualidade nos Serviços baseado no estudo sobre a Satisfação de 

Oliver (1980). Este modelo considerava a qualidade como a diferença entre expectativa e 

percepção de desempenho (equação 2). Conceptualmente é semelhante ao modelo SERVQUAL, 

que considera a qualidade como a diferença entre percepção de desempenho e expectativa 

(equação 1 apresentada em 2.4.).  

A avaliação do serviço pelo cliente poderia ser expressa como:  

 



 43

iii PEQ −=     (equação 2) 

 

)( ji PfE = ;  t0 <t1   (equação 3) 

Onde:  

 

Pi = Medida de percepção de desempenho para característica i do serviço, num momento 

t1.  

Ei = Medida da expectativa de desempenho para característica i do serviço.  

Qi = Avaliação da qualidade do serviço em relação à característica i.  

Pj = Medida de percepção de desempenho para característica i do serviço em situações 

anteriores à da avaliação Pi.  

 

Os Gaps ou desvios propostos foram: 

 

• Gap 1 = Percepção do desempenho da empresa julgado pelo cliente. 

• Gap 2 = Percepção do gestor (empresa) em relação à expectativa do cliente. 

• Gap 3 = Percepção do gestor (empresa) em relação ao desempenho julgado pelo cliente. 

 

O modelo ilustrado na Figura 9 é muito semelhante ao modelo dos Gaps de Parasuraman et al. 

(1985), no entanto traduz uma simplificação na análise do serviço na óptica da empresa. 

Figura 10 - Modelo Percepção-Expectativa de Brown e Swartz 

 

 

GAP 1 
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Organização 

GAP 3 
Serviço 

Fonte: Adaptado de Brown e Swartz (1989)
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Os questionários utilizaram a escala Likert de 5 pontos (1 - "discordo fortemente" a 5 - 

"concordo fortemente"), e traduziam 10 dimensões da qualidade.  

A primeira hipótese, não rejeitada, indicava que o aumento da discrepância entre expectativa 

do cliente e o desempenho percepcionado do serviço diminuía o nível de satisfação (Gap 1). A 

segunda hipótese, também não rejeitada, refere que o nível positivo de avaliação do serviço pelo 

cliente é directamente proporcional ao Gap 3, ou seja, o nível de satisfação do cliente será tanto 

maior quanto melhor for o nível de percepção do serviço pelo gestor da organização prestadora do 

serviço. A terceira hipótese testada e rejeitada afirma que seria maior o nível de satisfação quanto 

menor a discrepância entre expectativa do cliente e a percepção desta expectativa pelo gestor da 

empresa prestadora do serviço (Gap 2). No entanto, os autores colocaram algumas reservas 

quanto à fiabilidade das afirmativas relativas às expectativas, podendo não ter retratado com 

fidelidade o que estava sendo medido.  

3.2.2. SERVPERF 

 Para Cronin Jr e Taylor (1992), a componente das percepções da SERVQUAL supera a própria 

escala, levando-os a concluir que o paradigma da desconfirmação é inapropriado para a avaliação 

da qualidade de serviço percepcionado.  

 Os autores propõem uma metodologia alternativa de avaliação da qualidade nos serviços, em 

detrimento do SERVQUAL – O SERVPERF. Este instrumento baseia-se somente na percepção do 

desempenho dos serviços. Segundo os autores, a qualidade não deve ser medida com base no 

modelo de satisfação de Oliver (1980), ou seja, através das diferenças entre expectativa e 

desempenho, mas apenas por este último, expresso por:  

ii PQ =     (equação 4) 

Sendo:  

Qi = Avaliação da qualidade do serviço em relação à característica i.  

Pi = Valores de percepção de desempenho para a característica i de serviço.  

 

Reportando-se a Bolton e Drew (1991b), os autores realçam o facto de que as atitudes actuais 

dos clientes são influenciadas pelas atitudes residuais decorrentes de um contacto anterior, 

satisfação ou insatisfação com o serviço. Quando o consumidor experimenta o serviço, as suas 

atitudes acerca da sua qualidade podem ser reformuladas, causando alteração nas atitudes 

futuras. Isto significa que as expectativas do consumidor, face à prestação de um serviço, sofrem 

alterações sempre que este recorre a ele. 

 Estes autores argumentam que a Qualidade do Serviço Percebida, ao ser descrita como uma 

atitude ou medida, sustenta um paradigma com falhas. Por outro lado, o seu estudo sugere que a 

qualidade do serviço antecede a satisfação do consumidor e esta satisfação exerce uma maior 

influência nas intenções de compra do que na qualidade do serviço, levando a concluir que os 

fornecedores de serviços deverão reunir esforços para programas de satisfação total do cliente 
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(nomeadamente em factores como a disponibilidade, conveniência ou preço) e não concentrar 

apenas estratégias isoladas na qualidade do serviço. O estudo sugere ainda que os atributos da 

escala definidos para a qualidade de serviço para um sector de serviços podem ser diferentes dos 

definidos para outro sector de serviços. 

 Devido às conclusões deste estudo, gerou-se uma polémica e um grande debate entre os 

investigadores sobre a operacionalidade da escala SERVQUAL em relação à SERVPERF. 

 Vários estudos entretanto desenvolvidos têm suportado o paradigma do desempenho de 

Cronin e Taylor (Babakus e Boller, 1992; Brady et al., 2002; Brown et al., 1993; Firdaus, 2006a, 

2006b; Zhou, 2004), em relação ao paradigma da não conformidade de Parasuraman, Zeithaml e 

Berry. 

3.2.3. Modelo da Qualidade Normalizada 

 Teas (1993), partindo do modelo SERVQUAL e da análise dos modelos atitudinais clássicos do 

ponto ideal, constrói um modelo alternativo ao SERVQUAL – o modelo da Qualidade Normalizada. 

 Segundo Teas (1993), o modelo original de Parasuraman et al. (1988), sugere que a Qualidade 

pode ser interpretada como uma atitude, de acordo com o modelo clássico de atitude no ponto 

ideal, que as expectativas traduzem os desejos e vontades dos consumidores, ou seja, as 

expectativas reflectem que os consumidores acham que os fornecedores do serviço deveriam 

oferecer e não o que poderiam oferecer. Devido à ambiguidade do termo “deveriam”, os autores 

do SERVQUAL referiram, posteriormente, que o conceito de Expectativas do serviço representa 

um “ideal normalizado” da performance do serviço. Carman (1990) sugere que as Expectativas da 

Qualidade do Serviço envolvem normas e que estas reflectem as experiências passadas. 

 No seu estudo, Teas (1993) tenta clarificar o significado de Expectativas. Segundo o autor, os 

consumidores podem interpretar as expectativas de duas formas: a um nível ideal, atribuindo a 

cada item a pontuação máxima; ou a um nível de razoabilidade, considerando as reais condições 

em que o serviço é prestado. 

 Ao examinar a validade da equação, P-E, Teas (1993) depara-se com alguns obstáculos na 

equação da Qualidade Percebida do Serviço de Parasuraman et al.: 

 1.º Esta equação sugere que Qualidade Percebida do Serviço é mais elevada quanto maior 

for a diferença entre as Percepções e as Expectativas nos atributos.  

 Para Parasuraman et al. (1988) o conceito subjacente à equação P-E difere do conceito de 

expectativas desconfirmadas da visão conceptual tradicional da satisfação/insatisfação do 

consumidor. O conceito da diferença P-E representa a comparação com a norma e não a 

diferença entre o serviço previsto e o serviço recebido. 

 Exceder a norma significa que é recebido um serviço de elevada qualidade e ficar aquém da 

norma traduz-se num serviço recebido com pouca ou baixa qualidade. 

 2.º O Modelo de Qualidade Percebida do Serviço P-E não é um modelo previsional, medindo 

apenas a diferença entre Percepções e Expectativas. 
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 A pontuação mais elevada da qualidade do serviço, para um atributo, atinge-se quando a 

pontuação das expectativas é +1 e a das percepções é +7, o que resulta numa pontuação da 

qualidade do serviço de +6. Por seu lado, o valor mais baixo da qualidade do serviço é aquele em 

que a pontuação das expectativas é +7 e a das percepções é +1, o que resulta numa pontuação 

da qualidade do serviço de –6. Tal, deverá reflectir níveis de incremento constantes da qualidade 

quando a pontuação oscila de –6 para +6.  

 Segundo Teas, um incremento na diferença entre percepções e expectativas pode não 

significar necessariamente um incremento contínuo dos níveis da qualidade percepcionada, tal 

como reflecte o modelo SERVQUAL.  

Efectivamente, segundo este mesmo autor, se para Parasuraman et al. (1988) a Qualidade 

Percebida é considerada uma atitude, o Ideal Normalizado pode ser interpretado como o ponto 

ideal dos modelos atitudinais clássicos do ponto ideal. Nestes modelos, a qualidade percebida 

pode decrescer à medida que as Percepções excedem crescentemente as Expectativas, o que 

contraria a equação P-E da estrutura SERVQUAL. 

 

 O Modelo SERVQUAL prevê um nível exequível de performance em circunstâncias ideais, ou 

seja, o melhor nível de performance do fornecedor do serviço sob circunstâncias perfeitas. Desta 

forma, a performance do serviço percepcionado poderá exceder a norma e a qualidade 

percepcionada aumenta de acordo com a estrutura do modelo SERVQUAL. Porém, dependendo 

do facto dos atributos serem vectoriais (com pontos ideais infinitos ou máximos), ou pontos ideais 

finitos ou alcançáveis (pontos ideais não-infinitos ou intermédios), o modelo SERVQUAL pode ou 

não ser válido. 

 Em resposta às críticas efectuadas por Cronin Jr e Taylor (1992) e Teas (1993), os autores do 

SERVQUAL, Parasuraman et al. (1994), comentaram e refutaram algumas das conclusões 

retiradas dos estudos efectuados. Assim, em relação ao trabalho desenvolvido por Cronin Jr e 

Taylor (1992), Parasuraman et al. (1994) afirmam que o questionário SERVQUAL é um 

instrumento de avaliação da qualidade percebida dos serviços, ao nível atitudinal, num 

determinado limite temporal e independentemente do processo pelo qual o conceito global de 

qualidade é formado.  

 Em relação às distinções entre a satisfação de clientes e a qualidade de serviço, Parasuraman 

et al. (1994) salientam que a satisfação é uma avaliação específica, enquanto a qualidade de 

serviço é uma avaliação global composta por várias avaliações específicas, em que a satisfação 

do cliente leva à qualidade em serviço. No entanto, propõem novas pesquisas, sugerindo que a 

direcção da causalidade pode ser da qualidade do serviço para a satisfação de clientes. Os 

autores também afirmam que, quanto à avaliação da expectativa, ainda não há consenso entre o 

que deve ser medido: se o desejo em relação a uma característica, ou um padrão esperado pelo 

cliente para uma determinada característica. Por último, Parasuraman et al. (1994) salientam 

ainda que a avaliação das expectativas individuais para cada item é uma informação mais profícua 

que apenas a avaliação do desempenho, pois poderão ser detectadas áreas de deficiência quanto 
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à satisfação dos clientes, contribuindo ao nível da gestão para a identificação de acções 

correctivas para cada dimensão considerada.  

 Posteriormente, Cronin Jr e Taylor (1994) rebateram as críticas efectuadas por Parasuraman 

et al. (1994). No entanto, concordaram quanto à necessidade de uma agenda de pesquisa dos 

modelos para esclarecer pontos de relação entre a qualidade dos serviços e a satisfação dos 

clientes, acrescentando o valor do serviço. Cronin Jr e Taylor (1994) enfatizam a dúvida 

conceptual de que o modelo original de Oliver (1980) tenha sido desenvolvido para avaliar a 

satisfação de clientes, baseada nas expectativas e na não-confirmação, e que se tenha estendido 

para avaliar a qualidade percepcionada dos serviços.  

 Parasuraman et al. (1994) contestam os resultados obtidos por Teas (1993), pois se os 

atributos do serviço incluídos no estudo são tipicamente vectoriais, as conclusões encontradas 

suscitam algumas dúvidas. Os autores propõem ainda um novo modelo que assumiria algumas 

características de atributos vectoriais e outras típicas de atributos do ponto ideal, sendo 

conceptualmente mais apropriados. No entanto, levantam algumas reservas a esta última 

proposta, nomeadamente quanto à operacionalização dos questionários, pois os inquiridos 

deveriam explicitar o critério próprio de julgamento da expectativa para um determinado atributo, 

se vectorial ou ideal, alongando demasiadamente os questionários e, portanto, afectando a 

fiabilidade da aplicação do questionário. 
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4. Qualidade e Satisfação 
No ponto anterior abordámos a importância da qualidade a da sua avaliação nos serviços, 

onde os modelos apresentados se apoiam no conceito de satisfação. Seguidamente, iremos 

examinar o conceito satisfação, identificar as semelhanças e diferenças deste com a qualidade e 

abordar a causalidade existente entre ambos. 

4.1. Satisfação 

 Oliver (1981) define a satisfação como um estado psicológico que surge quando a emoção 

ligada à confirmação (ou não) das expectativas se une aos sentimentos prévios (anteriores) 

acerca da experiência do consumo. Nesta definição, ressaltam uma componente cognitiva e outra 

afectiva. 

 No que respeita à componente cognitiva da satisfação, são fundamentais as percepções sobre 

a qualidade do serviço e a percepção do indivíduo sobre se tem confirmado (ou não) o padrão ou 

padrões de comparação. Tradicionalmente, tem-se utilizado nos estudos de satisfação o nível 

esperado, como padrão de comparação. Ou seja, tem a ver com a previsão que o cliente faz sobre 

o que vai encontrar.  

Outros autores referem a existência de outros padrões susceptíveis de serem utilizados 

simultaneamente por um indivíduo como termo de comparação, tais como o mínimo tolerável ou o 

nível desejado (LaTour e Peat, 1979; Ziethaml et al., 1993). 

 No final da década de 80 do século XX, Oliver e Swan (1989) identificaram diversos tipos de 

satisfação associados a impressões ou reacções emocionais como: contentamento, prazer, alívio, 

novidade ou surpresa. 

 Oliver (1993) defende que as expectativas são um antecedente da satisfação do consumidor e 

que esta satisfação resulta da avaliação da experiência e terá que ser pelo menos tão boa como 

supunha ou esperava ser. Esta desconfirmação ou pós-avaliação da experiência que, ora confirma 

ou desconfirma as expectativas, estrutura e conjuga os conceitos de satisfação e qualidade de 

serviço. Desta forma, existem três determinantes da satisfação/insatisfação do consumidor: 

expectativa, percepção do desempenho e (des)confirmação e que constituem o Paradigma da 
Desconfirmação. 

4.2. Semelhanças e diferenças entre a qualidade de serviço 
percebido e a satisfação (dos clientes) 

 Tanto a qualidade percebida como a satisfação referem-se a um processo de avaliação no qual 

o cliente compara a experiência do serviço com determinadas expectativas prévias, ou seja, 

ambas têm em comum o facto de se considerar central o ponto de vista dos clientes, ao avaliar os 

serviços prestado por uma organização.  
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 Esta semelhança pode criar alguma confusão, especialmente quando se define a qualidade 

como a satisfação das expectativas dos clientes, e se faz a operacionalidade através do 

paradigma da desconfirmação de tais expectativas.  

 Dada a semelhança conceptual entre as definições de qualidade do serviço e satisfação, não é 

surpreendente que estejam altamente correlacionados (Bansal e Taylor, 1999; Cronin Jr et al., 

2000; Cronin Jr e Taylor, 1992; Spreng e Mackoy, 1996; Taylor, 1997; Taylor e Baker, 1994). 

Actualmente, a maioria dos autores sugerem que a qualidade do serviço e a satisfação são 

conceitos distintos (Bansal e Taylor, 1999; Bitner, 1990; Bolton e Drew, 1991a; Boulding et al., 

1993; Carman, 1990; Oliver, 1980; Parasuraman et al., 1988; Spreng e Mackoy, 1996; Taylor e 

Baker, 1994), embora relacionados. 

 Patterson e Johnson (1993) estabeleceram uma comparação detalhada entre os dois 

conceitos, tendo chegado às seguintes conclusões: 

− A satisfação contém componentes tanto afectivos como cognitivos e representa uma 

avaliação do consumidor sobre uma transacção específica e uma experiência de 

consumo. Representa uma atitude global face ao serviço.  

− A qualidade do serviço percebida representa um juízo mais global e duradouro, através 

de múltiplos encontros ou experiências com o serviço e é semelhante a uma atitude geral 

face à empresa. Por outras palavras, a qualidade do serviço vincula-se a longo prazo, 

enquanto que a satisfação está associada a um juízo transitório, susceptível de ser 

alterada em cada transacção (Bitner, 1990; Bolton e Drew, 1991a; Carman, 1990; Cronin 

Jr e Taylor, 1992; Parasuraman et al., 1988).  

− Os modelos de satisfação incluem tradicionalmente a desconfirmação, que é um 

conceito cognitivo distinto e está conceptualizado para ter um efeito independente e 

acumulativo sobre a satisfação. 

− As percepções dos consumidores são também consideradas antecedentes da satisfação. 

Bolton e Drew (1994) encontraram outros antecedentes de satisfação como, por exemplo, 

a frequência de uso, a situação, o afecto ou o humor, crendo, portanto, que a qualidade 

do serviço tem menos antecedentes conceptuais que a satisfação. 

− As percepções dos consumidores sobre a qualidade do serviço são directamente 

influenciadas pela desconfirmação, enquanto que as expectativas e o actual nível de 

desempenho (via satisfação/insatisfação) são indirectamente influenciados pela 

desconfirmação. Portanto, mediante um efeito indirecto na satisfação por via da 

desconfirmação, o desempenho percebido tem um efeito directo sobre a satisfação. 

 

 Por outro lado, também se tem encontrado evidências do efeito directo da desconfirmação na 

qualidade de serviço percebida (Bolton e Drew, 1991b; Cronin Jr e Taylor, 1992). Oliver e DeSarbo 

(1988) sustêm que tanto a desconfirmação como a qualidade percebida tem um impacto mais forte 

na satisfação que as expectativas. 

 



 50

 A satisfação baseia-se na experiência com o serviço, enquanto que a qualidade de serviço 

percebida não se baseia necessariamente na experiência. Por esta razão, a investigação sobre 

satisfação tem-se centrado nas avaliações pós-consumo, enquanto que a de qualidade do serviço 

tem focalizado a sua atenção nas avaliações sobre as expectativas dos clientes (LaTour e Peat, 

1979). 

 

 De Ruyter et al. (1997) também descreveram as diferenças existentes entre os conceitos: 

− A satisfação é directamente influenciada pela variável da desconfirmação; 

− Os consumidores têm que ter experimentado o serviço para atingirem satisfação;  

− As expectativas da satisfação são prognosticadas enquanto que as expectativas da 

qualidade de serviço são baseadas num padrão de ideal; 

−  A satisfação pode resultar de uma grande variedade de dimensões, enquanto que as 

dimensões da qualidade de serviço são específicas; 

− A satisfação é influenciada por processos cognitivos e afectivos, a qualidade do 

serviço é apenas influenciada por formas de comunicação. 

 

 Tem sido argumentado que os clientes (incluindo os clientes internos), concebem expectativas 

prévias na aquisição de um serviço ou produto. Estas expectativas são o padrão utilizado para 

avaliar o desempenho do serviço. Uma comparação entre expectativas e percepções resultarão na 

confirmação ou desconfirmação. A desconfirmação pode ser positiva ou negativa. Quando a 

qualidade de serviço é menor que a expectativa, ocorre uma desconfirmação negativa. 

Contrariamente, quando a qualidade de serviço esperado supera a expectativa, resultará numa 

desconfirmação positiva. Poderá, igualmente, haver uma desconfirmação neutra se as 

expectativas se confirmarem e as qualidades do serviço percebido e esperado forem idênticas (de 

Ruyter et al., 1997). 

 A literatura reconhece que os dois conceitos resultam da comparação entre o desempenho do 

serviço e algum padrão (Spreng e Mackoy, 1996). A diferença entre ambos é que utilizam padrões 

distintos de comparação (Bitner, 1990; Parasuraman et al., 1988; Ziethaml et al., 1993). Na 

literatura sobre satisfação, utiliza-se normalmente expectativas feitas pelo consumidor sobre o que 

gostariam que acontecesse durante uma transacção iminente (Oliver, 1981). Enquanto que, na 

literatura sobre qualidade de serviço, toma-se normalmente como padrão de comparação o nível 

de serviço desejado (Walker e Baker, 2000), ou seja, o que se acha que o prestador do serviço 

deve oferecer, que está formado sobre a base das expectativas prévias de uma empresa, seu 

marketing mix, os concorrentes e a comunicação boca-a-boca (Lewis, 1993 ).  

 Contudo, Boulding et al. (1993) sustêm que as expectativas podem também formar parte das 

percepções de qualidade de serviço. 

 Segundo Dabholkar (1995), recentemente existe um consenso entre os investigadores em 

considerar a qualidade do serviço como um conceito cognitivo primário e simples, enquanto que a 
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satisfação é um conceito complexo com um elevado grau tanto de componentes afectivas como 

cognitivas.  

 As relações entre estes conceitos são importantes, já que uma revisão da literatura de 

marketing de serviços revela que a qualidade do serviço percebida e a satisfação detêm um papel 

fundamental nas intenções de compra dos consumidores (Zeithaml et al., 1996). 

4.3. Relação Causal Entre Qualidade Do Serviço Percebida e 
Satisfação 

 As relações entre satisfação e qualidade do serviço têm recebido uma grande atenção entre os 

investigadores (Bolton e Drew, 1994). A direcção da relação causal torna-se importante para a 

compreensão do processo de avaliação do consumidor. Por outro lado, os prestadores de serviço 

têm necessidade de definir o seu objectivo: ter consumidores satisfeitos com a sua prestação de 

serviço ou prestar o nível máximo de qualidade de serviço percebida (Cronin Jr e Taylor, 1992). 

 Inicialmente, alguns autores assinalaram a satisfação como um antecedente da qualidade de 

serviço percebida (Bitner, 1990; Bolton e Drew, 1991b; Grönroos, 1990; Parasuraman et al., 1988). 

Esta posição argumenta que, a partir das experiências de satisfação decorrente de vários 

encontros com o serviço, desenvolve-se uma atitude global a longo prazo, ou seja, mediante a 

acumulação de avaliações específicas (satisfação com transacções) chega-se a uma avaliação 

global (qualidade percebida). Este é o caso que se expõe no modelo de Bitner (1990) no qual se 

analisam os antecedentes e o resultado da satisfação do cliente em encontros de serviço. Este 

modelo sugere que o cliente compara o serviço real que recebe em términos de 7 P’s (produto, 

preço, promoção, local (place), evidência física (physical evidence), participantes e processo), com 

as suas expectativas ou uma desconfirmação positiva/negativa, quando as expectativas e 

percepções não são semelhantes. A parte final do modelo supõe que a satisfação do cliente é um 

input na percepção de qualidade de serviço, que, por sua vez, leva a comportamentos de pós-

compra. 

 Outro modelo que considera a satisfação como um antecedente da qualidade percebida é o 

modelo de Patterson e Johnson (1993). De acordo com este modelo, a satisfação com uma 

transacção específica é um antecedente da qualidade do serviço global. Este argumento é 

também defendido por Parasuraman et al.(1988) que sustêm que experiências satisfatórias ao 

longo do tempo dão lugar a percepções positivas de qualidade de serviço. 

 Outros trabalhos defendem a posição contrária, ou seja, que a qualidade do serviço é um 

antecedente da satisfação dos clientes (Anderson et al., 1994; Appiah-Adu et al., 2000; Baker e 

Crompton, 2000; Bigné et al., 2001; Churchill Jr e Surprenant, 1982; Cronin Jr et al., 2000; Cronin 

Jr e Taylor, 1992; Dabholkar et al., 2000; de Ruyter et al., 1997; Getty e Thompson, 1994; 

Hallowell, 1996; Lee et al., 2000; Llorens, 1996; Oliver, 1993; Parasuraman et al., 1994; Spreng e 

Mackoy, 1996; Storbacka et al., 1994; Swan e Bowers, 1998; Taylor e Baker, 1994; Woodruff et 

al., 1983; Woodside et al., 1989; Zeithaml et al., 1996). 
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 Neste sentido, o trabalho de Cronin Jr e Taylor (1992) examina a ordem causal da relação 

entre qualidade do serviço e satisfação, utilizando um modelo de equações estruturais. Os 

resultados da investigação revelaram que das duas relações recíprocas possíveis, a única 

significativa é a que propõe a qualidade como um antecedente da satisfação. Portanto, estes 

autores defendem a tese de que a satisfação é um conceito mais geral, que engloba a qualidade 

percebida. Na mesma linha, o estudo realizado por Shemwell et al. (1998) demonstrou que a 

qualidade do serviço tem um efeito forte e directo sobre a satisfação. Assim, no trabalho sugere-se 

que a melhoria das percepções de qualidade do serviço incrementa os níveis de satisfação. 

 No entanto, alguns autores têm aceite uma postura intermédia, em que a qualidade do serviço 

percebida pode ser considerada tanto um antecedente como uma consequência da satisfação 

(McAlexander et al., 1994; Oliver, 1994; Parasuraman et al., 1994; Teas, 1993). Assim, a 

satisfação numa transacção concreta seria determinada, entre outros factores, pela qualidade de 

serviço e, por sua vez, a satisfação tem influência na avaliação a longo prazo da qualidade do 

serviço percebida pelos consumidores. 

 Neste sentido, Iacobucci et al. (1995) demonstram empiricamente que a comparação de 

modelos estruturais em ambos os sentidos (a qualidade como antecedente da satisfação e a 

satisfação como antecedente da qualidade), resulta em ajustes idênticos. Ou seja, dada a 

reciprocidade da relação entre a qualidade global de um serviço e a satisfação, é impossível 

concluir empiricamente qual delas é a antecedente da outra (McAlexander et al., 1994). 

 Uma proposta alternativa que tenta explicar a relação causal entre qualidade do serviço e 

satisfação é a de Dabholkar (1995). Partindo da ideia de que a qualidade do serviço é 

basicamente cognitiva e a satisfação normalmente afectiva, Dabholkar (1995) indica que a relação 

causal depende do momento em que se avalia o serviço. Segundo este autor, nas transacções 

específicas pode suceder que as avaliações de qualidade e satisfação sejam divergentes para 

distintas situações e diferentes pessoas, constatando a existência de vários factores que têm 

influência na sequência de avaliação do serviço e, portanto, na ordem causal entre satisfação e 

qualidade. 

Apesar da longa discussão acerca da ordem causal entre a qualidade e a satisfação, hoje 

em dia parece existir uma maior convergência no sentido de a qualidade ser um antecedente da 

satisfação, ao avaliar-se tanto a qualidade, como a satisfação após a experiência do serviço, tal 

como se considera nesta investigação. 
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5. Processo de Bolonha e a garantia da qualidade no 
ensino superior europeu 

 O Processo de Bolonha iniciou-se informalmente em Maio de 1998, com a Declaração de 

Sorbonne, e arrancou oficialmente em Junho de 1999, com a assinatura da Declaração de 

Bolonha por 29 ministros europeus. 

 A declaração de Bolonha define um conjunto de etapas e de passos a dar pelos sistemas de 

ensino superior europeus no sentido de construir, até ao final da presente década, um espaço 

europeu de ensino superior globalmente harmonizado. Este espaço permitirá a facilidade de 

mobilidade de pessoas, transparência, reconhecimento e comparabilidade das qualificações, 

assegurar a garantia da qualidade e estabelecer uma estrutura comum dos sistemas de ensino 

superior europeus. Actualmente, o Processo de Bolonha conta com o envolvimento de 45 países 

(DGES, 2008). 

 A precursão das etapas e objectivos definidos pelo Processo de Bolonha implica que os 

sistemas de ensino superior deverão possuir uma estrutura organizacional idêntica, oferecer 

cursos e especializações semelhantes e comparáveis em termos de conteúdos e de duração, e 

conferir diplomas de valor reconhecidamente equivalente tanto académica como 

profissionalmente. 

 A harmonização das estruturas do ensino superior conduzirá, por sua vez, a uma Europa da 

ciência e do conhecimento e, mais concretamente ainda, a um espaço comum europeu de ciência 

e de ensino superior, com capacidade de atracção à escala europeia e intercontinental. 

5.1. Os objectivos do Processo de Bolonha  

 De acordo com a Direcção Geral do Ensino Superior, os objectivos gerais da Declaração de 

Bolonha são: o aumento da competitividade do sistema europeu de ensino superior e a promoção 

da mobilidade e empregabilidade dos diplomados do ensino superior no espaço europeu.  

 A realização destas finalidades globais pressupõe êxito na obtenção dos seguintes objectivos 

específicos: 

a) Adopção de um sistema de graus académicos facilmente legível e comparável, incluindo 

também a implementação do Suplemento ao Diploma; 

b) Adopção de um sistema assente essencialmente em dois ciclos, incluindo: 

− um primeiro ciclo, que em Portugal conduz ao grau de licenciado, com um papel 

relevante para o mercado de trabalho europeu, e com uma duração compreendida 

entre seis e oito semestres;  

− e um segundo ciclo, que em Portugal conduz ao grau de mestre, com uma duração 

compreendida entre três e quatro semestres.  
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c) Estabelecimento e generalização de um sistema de créditos académicos (ECTS), não 

apenas transferíveis mas também acumuláveis, independentemente da Instituição de 

Ensino frequentada e do país de localização da mesma; 

d) Promoção da mobilidade intra e extra comunitária de estudantes, docentes e 

investigadores; 

e) Fomento da cooperação europeia em matéria de garantia de qualidade; 

f) Incremento da dimensão europeia do ensino superior. 

 

 Em Maio de 2001, os Ministros da Educação Europeus reuniram-se em Praga, onde 

reforçaram compromisso político assumido em Bolonha com a delimitação de três novas linhas de 

acção para o evoluir do processo: 

a) Promoção da aprendizagem ao longo da vida; 

b) Maior envolvimento dos estudantes na gestão das instituições de Ensino Superior; 

c) Promoção da atractividade do Espaço Europeu do Ensino Superior. 

 

 Em Setembro de 2003, os Ministros responsáveis pela Área do Ensino Superior de 33 Países 

Europeus, reunidos em Berlim, reafirmaram os objectivos definidos em Bolonha e em Praga, tendo 

adicionado: 

a) a necessidade de promover vínculos mais estreitos entre o Espaço Europeu do Ensino 

Superior e o Espaço Europeu de Investigação, de modo a fortalecer a capacidade 

investigadora da Europa, de forma a melhorar a qualidade e a atractividade do ensino 

superior europeu. 

b) o alargamento do actual sistema de dois ciclos, incluindo um terceiro ciclo no Processo de 

Bolonha, constituído pelo doutoramento, e aumentar a mobilidade quer ao nível do 

doutoramento como do pós-doutoramento. As instituições devem procurar aumentar a 

sua cooperação ao nível dos estudos de doutoramento e de formação de jovens 

investigadores. 

 

 No encontro realizado em Maio de 2005, em Bergen, os Ministros dos já 45 países 

participantes do Processo de Bolonha, reafirmam a importância dos objectivos de Berlim 

referentes à promoção de vínculos mais estreitos entre o Espaço Europeu do Ensino Superior e o 

Espaço Europeu de Investigação e Doutoramento. 

5.2. Enquadramento do Processo de Bolonha na Estratégia de 
Lisboa 

 Convém aqui referir que, do ponto de vista da estratégia comunitária da União Europeia, o 

Processo de Bolonha se enquadra na agenda política delineada pelos Chefes de Estado e de 
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Governo, na cimeira europeia de Lisboa (2000), prosseguida na cimeira de Barcelona (2002), a 

qual definiu o objectivo de, até 2010, fazer da Europa: 

“A economia do conhecimento mais competitiva e mais dinâmica do mundo, capaz 

de um crescimento económico duradouro acompanhado de uma melhoria 

quantitativa e qualitativa do emprego e de maior coesão social”. 

 A concretização deste objectivo permitirá que a Europa se afirme competitivamente a par de 

outros parceiros a nível mundial, na área de ensino superior e da ciência, nomeadamente no 

desenvolvimento dos modelos das sociedades do conhecimento do século XXI.  

5.3. Consequências do Processo de Bolonha no Sistema de 
Ensino Superior Universitário em Portugal 

 O Processo de Bolonha implicou a reforma no sistema de ensino superior em muitos dos 

países participantes. Em Portugal, a reforma materializou-se, até ao momento, em três diplomas: 

− A Lei n.º 1/2003, de 6 de Janeiro, que aprova o Regime Jurídico do Desenvolvimento e da 

Qualidade do Ensino Superior; 

− A Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, que altera a anterior Lei de Bases do Sistema 

Educativo; 

− O Decreto-lei n.º 74/2006, de 24 de Março, que regulamenta o novo modelo de 

organização do ensino superior. 

A Lei n.º 49/2005, de 30 de Agosto, alterou a anterior Lei de Bases do Sistema Educativo, 

permitindo o enquadramento para a legislação nacional dos propósitos de Bolonha. A Lei 

consagra, nomeadamente: 

− A criação de condições para que todos os cidadãos possam ter acesso à aprendizagem 

ao longo da vida, modificando as condições de acesso ao ensino superior para os que 

nele não ingressaram na idade de referência, atribuindo aos estabelecimentos de ensino 

superior a responsabilidade pela sua selecção e criando condições para o 

reconhecimento da experiência profissional; 

− A adopção do modelo de organização do ensino superior em três ciclos; 

− A transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de conhecimentos 

para um sistema baseado no desenvolvimento de competências; 

− A adopção do sistema europeu de créditos curriculares (ECTS - European Credit Transfer 

and Accumulation System), baseado no trabalho dos estudantes. 

 Posteriormente, foi publicado em Diário da República, o decreto-lei 74/2006 de 24 de Março, 

procedendo à regulamentação das alterações introduzidas pela Lei de Bases do Sistema 

Educativo relativas ao Processo de Bolonha. Nele encontram-se consagrados: 

− Os graus académicos e diplomas do ensino superior; 

− Os princípios gerais a que se subordina o processo de acreditação;  

− As regras que deverão ser aplicadas para a reorganização dos cursos em funcionamento; 
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− As regras transitórias a adoptar para a criação de novos ciclos de estudos até à criação e 

entrada em funcionamento da agência de acreditação; 

5.4. A Garantia de qualidade dos Sistemas de Ensino Superiores 
Europeus 

 A garantia de qualidade é uma questão central no Processo de Bolonha. A maioria dos 

sistemas de ensino universitários da Europa Ocidental caracteriza-se por uma tradição de 

autonomia que se traduziu, em alguns casos, na ausência de mecanismos externos de vigilância e 

certificação, e, noutros, na implementação de formas de controlo de qualidade académica à 

margem da supervisão governamental. No entanto, tal situação está a ser alterada com 

celeridade, em virtude da consolidação do processo comunitário europeu e consequente procura 

de integração económica e cultural da Europa. 

 O Processo de Bolonha tem um variado mas importante impacto sobre os sistemas de ensino 

superior dos países europeus. O mais imediato e visível é a reforma curricular, em cada país, para 

alcançar a implementação de créditos e ciclos acordada. Os modelos académicos desenvolvidos 

pelas universidades até Bolonha, continham, como foi referido atrás, uma forte identidade local, o 

que constituiu uma diversidade de esquemas, normas e protótipos curriculares, alheios à 

dimensão europeia. 

 A adopção de formas de garantia de qualidade académica e de sistemas de avaliação externa 

e de acreditação é um instrumento essencial de promoção da dimensão europeia de garantia de 

qualidade. 

5.5. Entidades Internacionais europeias envolvidas na 
consolidação de um Espaço Europeu de Ensino Superior 

 As entidades internacionais envolvidas no desenvolvimento da garantia da qualidade ao nível 

europeu foram o usualmente conhecido grupo dos 4E’s: ENQA, EUA, EURASHE e ESIB (Crozier 

et al., 2005). 

5.5.1. Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no 
Ensino Superior (ENQA) 

 A Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior (ENQA), criada em 

2000, é composta por organismos de garantia da qualidade ou de acreditação, governamentais e 

privados, de todos os países da Comunidade Europeia e conta com o apoio da Comissão 

Europeia através do programa Sócrates. A ENQA tem promovido acções com o intuito de 

disseminar informação, facilitar a troca de experiências e boas práticas e de novos 

desenvolvimentos, no campo da garantia e avaliação da qualidade no Ensino Superior, entre 
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entidades governamentais, instituições de ensino superior e agências de garantia de qualidade e 

outras partes interessadas. 

5.5.2. Associação Europeia das Universidades (EUA) 

 A EUA resultou da fusão entre a Associação das Universidades Europeias (CRE) e a 

Confederação das Conferências dos Reitores da U.E., ocorrida em 31 de Março de 2001, e 

representa, simultaneamente, as universidades europeias e os reitores, o que lhe confere um 

importante papel no seio da comunidade europeia de Ensino Superior. 
 A missão da EUA é promover o desenvolvimento de um sistema europeu de Ensino Superior e 

de Investigação coerente, através de um apoio activo e de orientação dos seus membros, 

enquanto instituições autónomas empenhadas no desenvolvimento da qualidade do ensino 

ministrado, da aprendizagem e investigação e das contribuições para a sociedade. 

 A EUA tem como objectivo a criação de uma área de Ensino Superior e Investigação com uma 

identidade única, baseada nos valores comuns da autonomia das instituições, da educação e da 

investigação. Visa a compatibilidade das estruturas de Ensino Superior do espaço europeu através 

de normas reconhecidas e aceites pelos seus membros, de forma a consolidar o papel do Ensino 

Superior na Sociedade do Conhecimento, seja em termos de inovação ou disseminação. 

5.5.3. Associação Europeia das Instituições de Ensino 
Superior (EURASHE) 

A EURASHE foi fundada em Patras, na Grécia, em 1990 e encontra-se sedeada em Bruxelas. É 

uma associação internacional composta por instituições de ensino superior (universidades, 

politécnicos e instituições privadas) cujo principal objectivo é o de defender o interesse dos 

profissionais das instituições de ensino superior e realçar a importância e a qualidade destes 

profissionais na Europa. Para além deste objectivo, a EURASHE visa: 

− Contribuir para a criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior e Investigação 

(EHERA); 

− Promover a cooperação transnacional entre os membros; 

− Dotar os seus membros de uma plataforma para recolha e transmissão de informação 

sobre o desenvolvimento futuro do ensino superior; 

− Assegurar e salvaguardar a cooperação entre os membros da EURASHE e as instituições 

externas ao EHERA ; 

− Conseguir cooperação na área do ensino superior, estabelecendo relações próximas com 

outras organizações que tenham objectivos semelhantes.  

5.5.4. União Nacional de Estudantes na Europa (ESIB) 

 A ESIB é uma organização composta por 50 Estruturas Nacionais de Estudantes de 37 países, 

representando 10 milhões de estudantes na Europa. Esta organização está aberta a todos os 
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estudantes independentemente das suas convicções politicas, religiosas, etnia ou origens 

culturais, orientações sexuais e nível social. É gerida e controlada por estudantes de acordo com 

eleições democráticas e é autónoma e independente nas tomadas de decisão. 

 A ESIB tem por objectivo representar e promover os interesses educacionais, sociais, 

económicos e culturais dos estudantes na Europa perante a União Europeia, Conselho da Europa 

e UNESCO. 
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6. Qualidade no Ensino Superior e a Europa 
 Como foi referido no capítulo anterior, a implementação de um espaço europeu de ensino 

superior globalmente harmonizado é um dos objectivos primordiais do Processo de Bolonha e da 

Estratégia de Lisboa. A concretização deste espaço deve ser munida de um sistema de garantia 

de qualidade, pelo que destacaremos de seguida alguns aspectos abordados pela ENQA 

(Associação Europeia para a Garantia da Qualidade no Ensino Superior) em cooperação com a 

EUA (Associação Europeia das Universidades), ESIB (União Nacional de Estudantes na Europa) e 

EURASHE (Associação Europeia das Instituições de Ensino Superior), sobre a qualidade no 

ensino superior no espaço europeu. 

 A avaliação e acreditação da qualidade têm um papel relevante para o estabelecimento dos 

três principais objectivos definidos na declaração de Bolonha: 

− A mobilidade de estudantes, docentes e investigadores; 

− O aumento da empregabilidade dos graduados; 

− O aumento da atractividade do Espaço Europeu de Ensino Superior. 

 

 Segundo a ENQA, para a prossecução destas metas, é necessário o estabelecimento de uma 

convergência, pelo menos em parte, dos objectivos e dos referenciais das várias agências 

nacionais responsáveis pela avaliação da qualidade em cada país. Para avaliar as áreas de 

convergência possíveis, a ENQA lançou um projecto-piloto, entre Setembro de 2003 e Outubro de 

2004, dirigido pelo Comité National d’évaluation (CNE, França) e a Quality Assurance Agency for 

Higher Education (QAA, Reino Unido) e que envolveu agências de seis países europeus (França, 

Hungria, Lituânia, Noruega, Reino Unido e Suécia). O projecto consistiu na elaboração de 

documentos de auto-análise e a comparação entre as realidades dos sistemas de ensino superior 

nacionais. Da leitura e análise dos documentos, a ENQA concluiu que cada país tem uma 

realidade de ensino superior e uma lógica de funcionamento própria e contextualizada. Contudo, 

apesar da diversidade dos sistemas de ensino superior, todos estes procuram atingir objectivos 

semelhantes: educação, transferência de conhecimentos, investigação, desenvolvimento da 

cidadania e inserção no mercado de trabalho e participar no desenvolvimento da economia.  

Em matéria de convergência e qualidade, a ENQA conclui que estas resultam da interacção 

entre agentes ou intervenientes, exemplificando com o conceito de cursos superiores onde a 

leccionação das disciplinas é partilhada entre várias instituições internacionais num único projecto 

educacional. Assim, a importância do papel desempenhado por estes agentes é relevante para a 

convergência e qualidade não só em termos dos objectivos que podem ser alcançados, mas 

também em termos dos processos que permitem atingir esses objectivos. Como consequência 

deste projecto, a ENQA propõe o desenvolvimento de acções em três áreas: 
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− Estabelecimento de um acordo de terminologia, indo para além da definição dos 

procedimentos ou a simples tradução dos termos, tentando criar um consenso nas 

definições funcionais baseadas na reflexão dos sistemas de ensino superior;  

− Desenvolvimento da cooperação e da participação dos membros permanentes das 

agências da qualidade nos programas de avaliação ou acreditação; 

− Alargamento do projecto-piloto a outros países com o intuito de explorar a viabilidade da 

criação de uma matriz da qualidade ao nível europeu. 

 

 A par das iniciativas da ENQA, realçam-se, igualmente, os contributos dos projectos da EUA 

para a criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior e Investigação (EHERA). A publicação 

do relatório “Quality Culture in European Universities: A Bottom-Up Approach” sobre o Projecto da 

Cultura da Qualidade (2002-2006) da EUA, embora não defina o conceito de Qualidade, menciona 

algumas definições que poderão ser consideradas pelos seus membros: 

− Qualidade como aptidão ao uso (aptidão da formação e experiência educacional ao uso); 

− Qualidade conforme as especificações ou zero erros (conformidade dos resultados 

educativos aos objectivos planeados e especificados, evitando falhas no processo 

educativo); 

− Qualidade como satisfação do cliente; 

− Qualidade como excelência (Excelência no Ensino); 

− Qualidade como valor acrescentado (a educação como valor acrescentado para a 

sociedade);  

− Qualidade como transformação (processo de mudança de cliente); 

− Qualidade como desenvolvimento (processo de mudança da instituição); 

− Qualidade como controlo (penalizar/premiar no processo de garantia da qualidade). 

 Efectivamente, existem muitas definições e conceitos de qualidade de serviço, sendo por isso 

difícil chegar a um consenso para a sua definição (Smith et al., 2007). 

 Todas estas noções de “Qualidade”, adoptadas da Indústria, enquadram-se nos objectivos, 

processos e padrões da educação, pois a qualidade depende das perspectivas dos diferentes 

grupos ou stakeholders, do padrão adoptado e da sua relação com este (Ashcroft e Foreman-

Peck, 1996). 

 Nas últimas duas décadas, o sector do Ensino Superior em Portugal, à semelhança do que 

sucedeu nos Estados Unidos e noutros países europeus, sofreu profundas alterações, 

nomeadamente, devido um decréscimo acentuado no número de candidatos o que se traduziu 

numa redução no financiamento público (Alves e Raposo, 2007a, 2007b; Oldfield e Baron, 2000).  

 Segundo Alves e Raposo (2007a, 2007b), a harmonização dos graus académicos no espaço 

europeu, decorrente da implementação do Processo de Bolonha, obrigará as instituições de 

ensino superior a trabalharem num cenário mais competitivo, face a uma maior mobilidade de 

estudantes, docentes e investigadores. 
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 Face a estas preocupações e desafios ao Ensino Superior em Portugal, o Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) desencadeou em Novembro de 2005 um processo de 

avaliação internacional do ensino superior. Neste processo estiveram envolvidas organizações de 

experiência e idoneidade reconhecidas, como a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), a ENQA, a EUA e a EURASHE. 

 Assim, a OCDE avaliou o desempenho sistémico de todo o ensino superior português no 

contexto (2006), a ENQA a qualidade pedagógica (2006), cabendo à EUA e EURASHE apoiar o 

lançamento de um programa voluntário de avaliação institucional. 

 O Programa de Avaliação Institucional (IEP - Institutional Evaluation Programme) da 

Associação Europeia das Universidades tem como objectivo de fundo fortalecer a autonomia e 

apoiar as mudanças institucionais nas universidades. A avaliação é efectuada a partir da 

perspectiva da universidade, de modo a garantir a compreensão do contexto institucional e fazer 

recomendações que conduzam ao aumento da eficácia dos processos de gestão e de 

administração internas e à promoção da qualidade. Deste modo, a avaliação reflecte as 

necessidades da universidade, ponderando a sua missão, a sua cultura e a sua situação e 

enfatizando o desenvolvimento futuro da universidade. 

O IEP (Programa de Avaliação Institucional) é totalmente independente das agências nacionais 

e dos programas de avaliação governamentais. A equipa de avaliação da EUA é constituída por 

reitores ou vice-reitores (no activo ou não) e por um professor universitário ou outro profissional do 

ensino superior, que desempenha as funções de secretário. Os membros da equipa oferecem uma 

perspectiva europeia e internacional; são todos originários de países diferentes e nenhum deles 

pertence ao país da instituição participante. 

A equipa da EUA concentra a sua atenção nos processos e estruturas de tomada de decisão 

institucionais, bem como na eficácia do planeamento estratégico. Avalia a relevância dos 

processos de qualidade internos e a sua aplicação na estratégia de desenvolvimento da 

universidade. A avaliação do IEP tem uma orientação formativa: o seu objectivo é contribuir para o 

desenvolvimento e aperfeiçoamento da instituição. A missão do IEP não consiste em julgar as 

instituições nem em classificá-las ou estabelecer quaisquer comparações entre elas. 

 A Universidade de Aveiro aderiu a este Programa em 2007, tendo a EUA apresentado o seu 

relatório em Novembro de 2007. A avaliação traduziu-se numa análise SWOT da qual foram 

identificadas como forças, a dotação do campus, nomeadamente, com plataformas informáticas, 

um sistema de informação integrado e a cobertura a 100% da rede wireless; a estrutura em 

unidades orgânicas em detrimento de faculdades; a capacidade de liderança e o dinamismo dos 

Reitores eleitos e a localização da Universidade. O facto de a Universidade de Aveiro ser uma 

universidade jovem foi igualmente apontado como força, pois não tem associado o peso de 

“tradições enraizadas” de outras universidades.  
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O relatório aponta como fraquezas, entre outras, os escassos recursos para o desenvolvimento 

de estratégias de parcerias; o funcionamento por unidades orgânicas, embora permita uma maior 

flexibilidade das estruturas, também exige um maior esforço no entendimento dos desafios e das 

acções a implementar, e a pouca capacidade das Pequenas e Médias Empresas da região em 

explorar e usufruir das mais-valias e do know-how dos alunos que integram estágios curriculares. 

 Como oportunidades, a EUA destacou o desenvolvimento de estratégias por parte das 

autoridades governamentais portuguesas (decorrentes do processo de avaliação internacional 

atrás mencionado), a fim de se atingirem os objectivos definidos na “Estratégia de Lisboa” e de 

transformar Portugal numa “Sociedade de Conhecimento”, nomeadamente, o aumento em 50% da 

quota de licenciados nas áreas das ciências e tecnologias, duplicar o número de pós-graduados; 

duplicar o número de pessoas ligadas à Investigação e Desenvolvimento e aumentar, em 50%, o 

número de publicações científicas. A internacionalização e a possibilidade de aceder a 

financiamento através de projectos de investigação foram identificadas como oportunidades, 

decorrentes do Processo de Bolonha, da criação do Conselho Europeu para a Investigação (ECR) 

e a existência de fundos de desenvolvimento regional. Foram igualmente apontadas, como 

oportunidades, a possibilidade de criação de alianças com as universidades existentes no norte do 

país, não só em termos de Investigação, como também em termos de desenvolvimento 

educacional e regional, e o reconhecimento da importância da U.A. pela comunidade da cidade e 

região de Aveiro. 

 Dentro das ameaças, destacaram-se os seguintes factores: a proximidade com outras 

importantes Universidades (Coimbra, Porto e Minho); o decréscimo da natalidade; as flutuações 

das políticas relacionadas com a Docência e Investigação poderão causar disfunções entre 

carreiras e estruturas académicas; as incertezas existentes quanto às implicações do recente 

regime jurídico das Instituições de Ensino Superior e a possível relocalização de empresas com as 

quais a Universidade de Aveiro tem estabelecidas parcerias. 

 Decorrente da análise SWOT, a EUA formalizou algumas recomendações, ao nível da 

Estratégia, dos Processos Internos de Qualidade e dos Serviços para a Sociedade. Abordaremos, 

especificamente, as recomendações ao nível dos Processos Internos de Qualidade, que julgamos 

serem as mais pertinentes para a análise desta dissertação.  

 Assim, segundo a EUA, a Universidade de Aveiro necessita de desenvolver Processos de 

Avaliação Internas da Qualidade, nomeadamente ao nível dos departamentos, das unidades de 

investigação e dos serviços administrativos, ao nível dos questionários de avaliação e das 

estruturas de desenvolvimento académico e assegurar uma Cultura de Qualidade. 

O objectivo principal de um processo de interno de qualidade, de acordo com esta entidade, é 

o de melhorar os níveis de qualidade. Para o conseguir, segundo as recomendações da EUA, a 

Universidade de Aveiro (UA) deverá concentrar atenções na comunidade académica (funcionários 

docentes e não docentes, alunos e demais parceiros) para o envolvimento neste processo, 

desenvolvendo um sistema interno de avaliação dos departamentos, unidades de investigação e 

serviços administrativos. Por outro lado, dada a organização da UA em departamentos e unidades 
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de investigação, a EUA refere a necessidade de assegurar uma coesão transversal a toda a 

comunidade académica através da promoção de equipas de trabalho dentro das unidades e entre 

as unidades. Para além da definição dos objectivos de aprendizagem, da análise do insucesso 

escolar e as formas de a combater, a constituição destas equipas permitirá discutir a cultura 

interna da qualidade, nomeadamente: como definir a qualidade? Que níveis de qualidade serão 

exigidos no contexto dos objectivos estratégicos da UA?  

 Dentro do relatório e das recomendações apresentadas pela EUA, podemos identificar alguns 

princípios básicos da TQM, referidos no capítulo 1 (p.22) deste trabalho, nomeadamente, o papel 

da liderança, o envolvimento os intervenientes da organização, o trabalho em equipa. A 

preocupação em escutar e facilitar o envolvimento das pessoas na tomada de decisões conduzirá, 

muito provavelmente, à obtenção de resultados benéficos às instituições de ensino superior 

(Oldfield e Baron, 2000).  

 Lagrosen et al. (2004), referem que a Qualidade no Ensino Superior pode ser mais difícil de se 

definir do que na maioria dos restantes sectores. Os autores argumentam que o primeiro 

importante passo será chegar a um consenso em termos de níveis, padrões, eficácia e eficiência, 

que são igualmente objectivos do Processo de Bolonha. 

 O'Neill e Palmer (2004) referem a existência de diversas técnicas de avaliação da percepção 

dos estudantes da qualidade de serviço oferecida pelas instituições de Ensino Superior, 

salientando a dificuldade na escolha da técnica mais apropriada devido à complexidade, à 

adequação ou aos custos associados com a implementação. Segundo os autores, o maior desafio 

para a gestão de topo de uma instituição de ensino superior é, desta forma, identificar e 

implementar os métodos mais adequados para avaliar a qualidade dos seus serviços. 

6.1. Adaptações de Modelos de avaliação da qualidade no 
contexto internacional do Ensino Superior 

 A “Qualidade do Serviço” é um conceito multifacetado, não existindo na literatura um consenso 

sobre a sua definição, no entanto, é unânime que existem alguns aspectos fundamentais que 

devem ser considerados (Hill, 1995). Estes incluem centralização no consumidor, as relações 

entre as suas expectativas e percepções sobre o serviço fornecido e a importância atribuída pelo 

consumidor aos diferentes atributos do serviço (Hill, 1995). 

 A questão da Qualidade assume especial importância para as instituições de ensino superior. 

Muitos dos trabalhos publicados sobre a Qualidade do Serviço no Ensino Superior debruçam-se 

essencialmente sobre os conteúdos ou a leccionação dos cursos, mas devido ao crescente 

ambiente global e competitivo em que muitas universidades se inserem, as preocupações sobre a 

Qualidade do Serviço têm-se propagado a diversos aspectos e níveis do desenvolvimento da 

Educação Superior (Alashloo et al., 2005). 

 DiDomenico e Bonnici (1996) defendem que as instituições de Ensino Superior devem avaliar a 

qualidade do serviço prestado de forma a funcionar com eficiência e eficácia num ambiente 



 64

altamente competitivo e que devem reunir esforços para a criação de uma estratégia orientada 

para a satisfação das necessidades dos estudantes. No entanto, os estudantes não são os únicos 

clientes de uma instituição de Ensino Superior. Firdaus (2006a) argumenta que a definição de 

“cliente” no Ensino Superior difere substancialmente dos restantes serviços em geral, englobando, 

para além dos estudantes, os funcionários, os docentes, o governo e as famílias, o que se traduz 

num vasto conjunto de necessidades a satisfazer. 

 Arambewela e Hall (2006) referem que a satisfação dos estudantes é o barómetro da qualidade 

dos serviços da educação e que tem atraído uma grande atenção das instituições de ensino 

superior na procura da vantagem competitiva. O desafio para as instituições é o de entender e 

canalizar os recursos de forma a conseguir a satisfação dos seus estudantes. 

 Segundo Abouchedid e Nasser (2002), a percepção do cliente (estudante) e da instituição 

(Universidade) sobre como um serviço é executado podem não coincidir. Os mesmos autores 

defendem que observação das diferentes qualidades de serviço pelas diferentes unidades 

orgânicas e serviços nas instituições de ensino superior é uma peça fundamental de uma 

universidade moderna que identifica a sua qualidade de serviço entregue aos estudantes. 

 Firdaus (2006a) argumenta a razoabilidade na utilização de uma ferramenta de avaliação que 

agregue, não só as determinantes do ensino, como também todos os restantes aspectos do 

serviço que é prestado ao estudante. 

 Actualmente, a maioria das abordagens da melhoria/manutenção da qualidade implica o 

envolvimento de toda a organização. O papel de uma Secretaria é desta forma importante mesmo 

que não seja considerada como uma parte fulcral da Universidade, pois o seu trabalho tem um 

impacto directo sobre os estudantes, o qual irá influenciar as percepções destes sobre a 

Instituição como um todo, como também sobre docentes da instituição (Galloway, 1998). 

Efectivamente, como é salientado por Firdaus (2006a), a abordagem “tradicional” da avaliação da 

qualidade em instituições de ensino tem sido muito limitada, enfatizando os aspectos da qualidade 

académica e dando pouca relevância aos aspectos não académicos da experiência educacional. 

Segundo o autor, torna-se importante identificar as determinantes ou os factores críticos da 

qualidade do serviço na óptica dos estudantes.  

 Os instrumentos de avaliação da qualidade no Ensino Superior devem ser construídos, tendo 

em conta os factores ou variáveis que os alunos consideram essenciais. Para além da instrução, 

estas ferramentas deverão possibilitar a avaliação das experiências dos estudantes de uma forma 

global (Oldfield e Baron, 2000). 

 Os quadros seguintes resumem alguns estudos publicados, nos últimos cinco anos, na área da 

qualidade do serviço no sector do ensino superior, onde se evidência a diversidade dos aspectos 

analisados e o reconhecimento da escala SERVQUAL (original ou adaptada) como instrumento de 

avaliação1.  

                                                      
1Para o trabalho de pesquisa, recorreu-se às bases de dados da EmeraldManagementExtra – 111, Informaworld, Ingenta e 
B-on, nomeadamente, Ebsco, Elsevier e Taylor & Francis. 
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Quadro 1 – Artigos publicados sobre a aplicação da escala SERVQUAL e suas adaptações no Ensino Superior (de 2002 a 2005) 

Autor, ano Instituição analisada Objectivos Metodologia Conclusões 
Greiner e Westbrook (2002) Uma universidade 

privada dos Estados 
Unidos 

Analisar a relação entre a 
qualidade do serviço académico e 
a qualidade da instrução no ensino 
superior. 

Combinação da SERVQUAL com a SEEQ 
Amostra: 245 estudantes do 1º ano de 
Biologia. Análise factorial 

O estudo revela uma alta correlação entre o serviço 
académico e a qualidade educacional.  

Wright e O'Neill (2002) Universidade de Perth, 
Austrália 

Avaliar a Qualidade do Serviço 
(Biblioteca on-line) no sector do 
ensino superior. 

SERVQUAL adaptada com 18 itens e 
escala likert com 5 pontos e utilização da 
técnica IPA. Amostra: 269 respostas 
validadas. Análise factorial 

Dimensões: Contacto, responsabilidade, fiabilidade e 
tangibilidade. 

O'Neill (2003)  Analisar a influência do tempo nas 
percepções dos estudantes sobre 
a qualidade do serviço. 

SERVQUAL com 22 itens e likert de 5 
pontos. 

As percepções da qualidade do serviço relacionadas com 
o processo de orientação de estudantes tendem a 
diminuir com o decorrer do tempo. 

Haruki et al.(2004) Quatro bibliotecas 
universitárias da Europa 
(Finlândia e Inglaterra) e 
do Japão 

Identificar as dimensões que 
determinam a avaliação do serviço 
nas bibliotecas universitárias. 

SERVQUAL adaptada com escala likert 7 
pontos. 2328 questionários validados 
(amostra 7,32%). Análise factorial. 

Foram identificadas 4 dimensões da qualidade do 
serviço: pessoal, local, acesso às (e) obras (livros) e 
organização. 

O'Neill e Palmer (2004) Universidade pública 
australiana 

Avaliar a qualidade do serviço 
administrativos no sector do 
ensino superior. 

SERVQUAL adaptada com escala likert 5 
pontos. 386 questionários validados no 
total de 500. Análise factorial. 

Dimensões da qualidade: Processo, empatia e 
tangibilidade. Dá relevância à técnica IPA para a 
avaliação da qualidade dos serviços. 

Tan e Kek (2004) Faculdades de 
engenharia de 2 
Universidades de 
Singapura 

Avaliar a satisfação dos 
estudantes. 

SERVQUAL adaptada com 76 afirmações 
e 8 factores. Amostra total de 958 (497 da 
Universidade A e 461 da Universidade B). 
 Análise factorial e de regressão. 

Foram identificados os factores e atributos que mais 
influenciam os estudantes. Na universidade A o maior 
gap negativo ocorreu nos atributos E9 (vontade da 
gestão da universidade em ouvir as opiniões dos 
estudantes e E10 (canais existentes para recolha de 
sugestões de estudantes para a gestão. O factor 4 - 
aprendizagem é o que mais determina a satisfação dos 
estudantes. 
A Universidade B apresenta igualmente o maior gap 
negativo no atributo E10.  
 

Li-Wei (2005)  20 Escolas de Gestão 
dos Estados Unidos e 
20 Escolas de Gestão 
do Reino Unido 

Análise das diferenças de 
percepção da qualidade da 
educação (variáveis e conceitos) 
entre estudantes dos Estados 
Unidos e do Reino Unido. 

Questionário baseado no SERVQUAL.  
Amostra de 322 (184 estudantes de pós-
graduação de 11 universidades e 148 
estudantes de 12 universidades do EUA 
Escala likert 5 pontos 

Os resultados indicam que existem diferenças 
significativas entre a qualidade percebida pelos 
estudantes do RU e EUA. Os estudantes dos EUA 
expressam níveis superiores de satisfação quando 
comparados com os estudantes do RU. 
A teoria da qualidade do serviço sugere que a satisfação 
resulta da percepção do serviço o que implica que os 
EUA fornecem uma melhor qualidade de educação que o 
RU. 

Telford e Masson (2005) Faculdade de Gestão de 
uma Universidade de 
Napier, Edimburgo 
Reino Unido 

Investigar, no contexto de uma 
Universidade, a relação entre a 
congruência dos valores de 
qualidade assumida pelos alunos, 
docentes e gestores e o nível de 
satisfação dos alunos. 

Questionário (70 questões) baseado no 
modelo SERVQUAL com escala likert 5 
pontos. Análise da Variância (ANOVA).  
Amostra: 441 estudantes (14%), 64 
docentes e 7 gestores seniores (88%) 

Estabeleceu-se uma estrutura coerente de valores da 
qualidade relevante para o ensino superior e foi 
identificada a importância relativa de cada elemento da 
estrutura para os diferentes stakeholders.  
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 O quadro 1 apresenta, em síntese, oito estudos levados a cabo em instituições de ensino superior. 

 Os estudos de Haruki et al. (2004) e Wright e O'Neill (2002) centram-se nas bibliotecas universitárias. 

Haruki et al. (2004) analisaram quatro bibliotecas universitárias da Europa (Finlândia e Inglaterra) e do 

Japão, recorrendo à escala Servqual adaptada, tendo sido identificadas 4 dimensões da qualidade do 

serviço: pessoal, local, acesso às (e) obras (livros) e organização. Por seu lado, Wright e O'Neill (2002) 

aplicam o instrumento SERVQUAL adaptado, com 18 itens, ao serviço on-line da biblioteca da 

Universidade de Perth, Austrália. Os resultados quatro dimensões: contacto, responsabilidade, fiabilidade e 

tangibilidade em que a primeira dimensão revelou ser a mais significativa. 

Para avaliar a qualidade dos serviços administrativos no sector do ensino superior, O'Neill e Palmer 

(2004) utilizaram a escala SERVQUAL adaptada, com escala Likert de 5 pontos. O questionário foi 

distribuído a 500 alunos de uma universidade dos quais foram validados 368. Efectuada a análise factorial, 

o estudo revelou a existência de 3 dimensões da qualidade: Processo, Empatia e Tangibilidade. A 

dimensão Processo traduz os procedimentos associados à matrícula, inscrições, pagamento de propinas e, 

talvez, os serviços bibliotecários. A dimensão Empatia está relacionada com a organização do serviço, 

nomeadamente, com o serviço orientado para o corpo de estudantes, enquanto a Tangibilidade diz respeito 

ao ambiente físico do serviço. 

Os trabalhos de Greiner e Westbrook (2002), Li-Wei (2005) e Tan e Kek (2004) destinam-se, em 

especial, à avaliação da qualidade da formação ministrada aos alunos universitários.   

Greiner e Westbrook (2002) relacionam a qualidade do serviço académico e a qualidade da instrução no 

ensino superior, onde a primeira se refere à qualidade do ambiente do ensino e a segunda à qualidade da 

instrução. Os autores utilizaram uma combinação de 2 questionários: SERVQUAL (avaliar a qualidade do 

serviço académico) e SEEQ (avaliação da qualidade educacional pelos estudantes) na criação de um 

instrumento de avaliação. O questionário foi distribuído a 360 estudantes de 1º ano do curso de Biologia de 

uma universidade privada dos Estados Unidos tendo sido validadas 245 respostas. O estudo revelou uma 

correlação elevada entre a qualidade do serviço académico e a qualidade educacional.  

Li-Wei (2005) propôs analisar as diferenças de percepção da qualidade da formação (variáveis e 

conceitos) entre estudantes dos Estados Unidos da América (EUA) e do Reino Unido (RU). Para tal, 

elaborou um questionário baseado no SERVQUAL, tendo sido aplicado em 20 escolas de gestão do RU e 

20 dos EUA aleatoriamente seleccionadas. Os resultados indicaram diferenças significativas entre a 

qualidade percebida pelos estudantes do RU e EUA. Embora os estudantes dos dois países demonstraram 

estar satisfeitos com a educação, os estudantes dos EUA expressaram níveis superiores de satisfação 

quando comparados com os estudantes do RU.  

 Tan e Kek (2004) voltaram-se para os estudantes das faculdades de engenharia de duas universidades 

de Singapura e aplicaram a SERVQUAL adaptada com 76 itens e 8 factores (organização do curso, 

trabalho e avaliação, aprendizagem, ensino e aconselhamento, instalações universitárias, actividades 

sociais, biblioteca e instalações informáticas). A amostra totalizou 958 respostas (497 da Universidade A e 

461 da Universidade B) de aproximadamente 5000 questionários submetidos. Saliente-se que nos factores 

Biblioteca e Instalações Informáticas, os atributos que revelaram desvios negativos maiores mais 

acentuados foram diversidade dos livros, e adequação do espaço de trabalho para trabalho individuais e de 
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grupo. Os estudantes valorizam os períodos de funcionamento destes espaços. O estudo revelou, 

igualmente, a importância do desenvolvimento de competências para uma futura empregabilidade, em 

espacial, competências para a resolução de problemas e relações interpessoais, trabalho em equipa, 

comunicação, competências práticas e analíticas. 

O'Neill (2003), por seu lado, propôs-se a analisar a influência do tempo nas percepções dos estudantes 

sobre a qualidade do serviço. Para o seu estudo utilizou a escala SERVQUAL adaptada com 22 itens e 

uma escala de avaliação de tipo likert de 5 pontos. A amostra compreendeu 657 estudantes do 1º ano 

associados ao processo de orientação universitário. Destes, 541 completaram a primeira fase do 

questionário e 372 (68,8% do total) completaram a segunda. Os resultados indicaram que as percepções 

da qualidade do serviço relacionadas com o processo de orientação de estudantes tendem a diminuir com 

o decorrer do tempo. 

 No contexto da Faculdade de Gestão de uma Universidade de Napier, Edimburgo-Reino Unido, Telford 

e Masson (2005) investigaram a relação entre a congruência dos valores de qualidade assumida pelos 

alunos, docentes e gestores e o nível de satisfação dos alunos. Para tal conduziram uma série de 

entrevistas e aplicaram a técnica focus group para determinar os valores da qualidade para os stakeholders 

e, posteriormente, formularam um questionário baseado na escala SERVQUAL. O questionário 

compreendeu 70 questões avaliadas numa escala likert de 5 pontos. Nas conclusões, os autores afirmam 

que foi estabelecida uma estrutura coerente de valores da qualidade relevante para o ensino superior e foi 

identificada a importância relativa de cada um dos elementos da estrutura para os diferentes stakeholders.  
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Quadro 2 – Artigos publicados sobre a aplicação da escala Servqual e suas adaptações no Ensino Superior (2006) 

 
Autor, ano Instituição analisada Objectivos Metodologia Conclusões 

Arambewela e Hall (2006) 5 Universidades de 
Victoria (Austrália) 

Analisar a relação entre a 
SERVQUAL e o país de origem e 
a satisfação entre os estudantes 
estrangeiros de pós-graduação 
oriundos de países asiáticos 
(China, Índia, Indonésia e 
Tailândia) nas universidades 
Australianas. 

Análise comparativa dos resultados 
obtidos de estudantes de diferentes 
países asiáticos.  
Escala Servqual adaptada, com 36 
afirmações. Amostra real 371. Foram 
utilizadas as técnicas Alfa-Cronbach e a 
ANOVA.  

Todos os atributos da SERVQUAL têm impacto na 
satisfação dos estudantes, embora existam variâncias. 
Os itens de tangibilidade são os mais significativos. O 
estudo revela que os itens da qualidade variam nos 
quatro grupos de estudantes. 

Douglas et al. (2006) Faculdade de Gestão e 
Direito da Universidade 
John Moores (Liverpool, 
RU) 

Avaliar a satisfação dos 
estudantes: Determinar quais os 
aspectos dos serviços que são 
mais importantes e o grau de 
satisfação dos estudantes sobre 
estes. 

Questionário baseado no SERVPERF. 
Escala likert de 5 pontos. Amostra de 865 
estudantes num universo de 3800. 
Análise através do SPSS v.11 e análise 
de quadrantes.  

Os aspectos mais importantes são aqueles relacionados 
com o ensino e a aprendizagem e os menos importantes 
são os que estão ligados às instalações físicas. 

Firdaus (2006a, 2006b)  Instrumento de avaliação da 
qualidade dos serviços – Hedperf. 

Questionário com escala Likert 7 pontos 
baseado no Servperf; regressão múltipla. 

As 6 determinantes encontradas foram: Aspectos extra-
académicos; Aspectos académicos; Reputação; Acesso; 
Conteúdos Programáticos e Compreensão. 

Prugsamatz e Pentecost 
(2006) 

2 universidades de 
Queensland, Austrália 

Determinar quais as fontes de 
informação influenciam as 
expectativas dos estudantes 
chineses face à qualidade do 
serviço em 2 universidades 
australianas. 

Amostra de 133 questionários (likert 7 
pontos) baseados na SERVQUAL 
submetidos a estudantes chineses de 
licenciatura de 2 universidades 
australianas. Análise Factorial e regressão 
múltipla. 

Existem 3 fontes de informação que mais influenciam as 
expectativas dos estudantes chineses: experiências 
anteriores, publicidade e comunicação boca-a-boca. 
Quando mais os inquiridos estiverem expostos a 
promessas de serviço (implícitas e explicitas) maior são o 
desejo e as expectativas face à qualidade do serviço, 
sendo maiores quando expostos a promessas de serviço 
explicitas.  

Snipes et al. (2006) 6 colégios Analisar as diferenças entre 
géneros nas classificações 
atribuídas ao desempenho do 
serviço. Investigar as diferenças 
entre géneros nas percepções da 
justiça do serviço. 

SERVQUAL para medir as percepções da 
qualidade do serviço. Amostra de 8,667 
estudantes analisados através de 
regressão a fim de determinar se existe 
enviesamento de género. 

Existe enviesamento nas avaliações da qualidade do 
serviço. Os fornecedores de serviço masculinos recebem 
classificações superiores que os femininos. Mas este 
enviesamento tende a diminuir com a introdução do 
conceito de justiça no serviço.  
Existe uma aparente distinção entre a percepção de 
justiça entre homens e mulheres. O género masculino 
fazem uma maior avaliação de justiça no serviço que o 
género feminino. 

Strawderman e Koubek 
(2006) 

Universidade de 
Serviços de Saúde 

Avaliar a qualidade do serviço e a 
sua aplicabilidade numa clínica de 
saúde universitária. 
 

SERVUSE (servqual modificada): 5 
dimensões originais mais o uso. Amostra 
de 200 pacientes.  
 

A ferramenta SERVUSE é eficaz na avaliação de clínicas 
de saúde universitárias. O factor “uso” é importante para 
a avaliação da qualidade de serviço. 
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 O quadro 2 mostra seis estudos. Destes, o estudo de Strawderman e Koubek (2006) centra-se na 

avaliação do serviço numa clínica de saúde universitária. Douglas et al. (2006) e Firdaus (2006a, 2006b) 

tratam da avaliação do serviço na sua globalidade. Por seu lado, Arambewela e Hall (2006) e Prugsamatz e 

Pentecost (2006) preocupam-se com os estudantes estrangeiros. Finalmente, Snipes et al.(2006) analisam 

diferenças de avaliação entre os géneros dos que prestam o serviços. 

 Strawderman e Koubek (2006) criaram a escala SERVUSE (baseada na SERVQUAL modificada). Os 

autores argumentam que a ferramenta SERVUSE é eficaz na avaliação de clínicas de saúde universitárias, 

sendo o factor “uso” importante para a avaliação da qualidade de serviço. 

 Para analisar as relações entre o país de origem e a satisfação dos estudantes estrangeiros de pós-

graduação oriundos de países asiáticos (China, Índia, Indonésia e Tailândia) em universidades 

Australianas, Arambewela e Hall (2006), utilizaram a escala SERVQUAL adaptada. Os resultados 

permitiram aos autores concluir que todos os atributos da SERVQUAL têm impacto na satisfação dos 

estudantes, embora existam variâncias. Os itens de tangibilidade são os mais significativos. O estudo 

revelou que os itens da qualidade variam nos quatro grupos de estudantes. 

 Prugsamatz e Pentecost (2006) pretenderam determinar as fontes de informação que mais influenciam 

as expectativas dos estudantes chineses face à qualidade do serviço prestado em 2 universidades 

australianas. Baseando-se na SERVQUAL determinaram a existência de 3 fontes de informação: 

experiências anteriores, publicidade e comunicação boca-a-boca. Segundo os autores, quanto mais os 

inquiridos estiverem expostos a promessas de serviço (implícitas e explicitas), maiores são o desejo e as 

expectativas face à qualidade do serviço.  

 Na tentativa de avaliar a satisfação dos estudantes e determinar os aspectos mais importantes dos 

serviços prestados pela Faculdade de Gestão e Direito da Universidade John Moores (Liverpool, RU), 

Douglas et al. (2006) utilizaram o SERVPERF, concluindo que os aspectos mais importantes são os 

relacionados com o ensino e a aprendizagem e, os menos importantes, são os que estão ligados às 

instalações físicas. 

 Firdaus (2006a, 2006b) criou um instrumento de avaliação da qualidade nos serviços e dos seus 

determinantes no Ensino Superior, o qual designou por HEDPERF. Este instrumento baseou-se no 

SERVPERF e foram encontradas 6 determinantes da Qualidade do Serviço no Ensino Superior: Aspectos 

extra-académicos; Aspectos académicos; Reputação; Acesso; Conteúdos Programáticos e Compreensão. 

 Para analisar as diferenças entre os géneros, nas classificações atribuídas ao desempenho do serviço, 

Snipes et al. (2006) recorreram à escala SERVQUAL. Os autores concluíram que existe enviesamento 

entre géneros nas avaliações da qualidade do serviço. Os prestadores de serviço masculinos recebem 

classificações superiores que os femininos. Mas este enviesamento tende a diminuir com a introdução do 

conceito de justiça no serviço. Também se verificou uma aparente distinção entre a percepção de justiça 

entre homens e mulheres. O género masculino faz uma maior avaliação de justiça no serviço que o género 

feminino.
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Quadro 3 – Artigos publicados sobre a aplicação da escala Servqual e suas adaptações no Ensino Superior (de 2007 a 2008) 

 
Autor, ano Iinstituição analisada Objectivos Metodologia Conclusões 

Barnes (2007) Escolas superiores no 
Reino Unido. 

Analisar a qualidade do serviço 
entre os estudantes de pós-
graduação chineses que 
frequentam cursos de gestão em 
estabelecimentos de ensino 
superior no Reino Unido. 
 

SERVQUAL adaptada com 19 afirmações 
e escala de likert de 7 pontos. Foram 
acrescentadas 2 dimensões: “orientação” 
e “universidade”. Na 2ª parte foram 
utilizadas afirmações semelhantes para a 
percepção dos estudantes e uma série de 
questões relacionadas com o 
desempenho. Amostra de 102 estudantes. 
Análise factorial e de regressão múltipla.  

Os resultados da investigação sugerem que o 
instrumento SERVQUAL (com as 5 dimensões originais) 
é adequado na análise da qualidade do serviço no 
contexto chinês e de pós-graduação. 
 

Smith et al. (2007) Um departamento 
universitário de serviços 
computacionais. 
 

Explorar e analisar a qualidade do 
serviço no departamento de 
Serviços de Tecnologia de 
Informação num Instituto de 
Ensino Superior e avaliar o 
instrumento utilizado. 

Escala SERVQUAL. Amostra 
compreendida por 314 estudantes e 152 
funcionários (universo de 2,2% e 6,2% 
respectivamente). 
 

A análise confirma estudos anteriores em que a 
aplicação da SERVQUAL no sector público pode gerar 
diferentes dimensões da qualidade do serviço do sector 
privado dos serviços. 
 

Bakar et al. (2008) Hospitais universitários 
de Baskent, Turquia 
(Ankara, Adana, Alanya, 
Izmir, Istanbul and 
Konya). 

Avaliação preliminar das atitudes 
dos pacientes face aos aspectos 
importantes das dimensões do 
serviço utilizando o SERVQUAL. 

Escala SERVQUAL adaptada e likert de 5 
pontos. 
Amostra de 472 pacientes. 
Analise factorial. 

As pontuações das percepções dos pacientes foram 
superiores do que as esperadas de um hospital comum, 
mas inferiores que as esperadas de um hospital de alta 
qualidade.  

Nejati e Nejati (2008) Biblioteca Central da 
Universidade de Teerão 

Investigar a importância dos 
aspectos da qualidade do serviço 
na perspectiva dos utilizadores. 
Medir a forma como a biblioteca 
tem conseguido satisfazer as 
necessidades dos utilizadores.  
 

SERVPERF com escala likert de 5 pontos. 
Amostra de 100 estudantes. 

Os resultados mostram, que embora a Biblioteca Central 
da Universidade de Teerão tenha conduzido diversos 
programas para melhorar os seus serviços, devido à falta 
de identificação dos aspectos mais importantes da 
qualidade de serviço na perspectiva dos consumidores, o 
esforço na tentativa de os satisfazer falhou numa grande 
extensão.  
 

Yu et al. (2008) 3 Bibiliotecas 
Universitárias do Norte 
da China (não 
especificado) 

Propor formas de aumentar a 
utilidade da Servqual como 
ferramenta de avaliação de 
Bibliotecas. 

Escala SERVQUAL e escala de likert de 7 
pontos. Análise através do SPSS. 
 

Os resultados revelaram um julgamento (avaliação) muito 
divergente da qualidade do serviço nas 3 bibliotecas.  
 

Zafiropoulos e Vrana (2008) Technological Education 
Institute of Serres, 
Grécia 

Analisar as percepções de 
estudantes e funcionários do que 
consideram uma Universidade 
“Excelente”.  

Escala SERVQUAL adaptada. Amostra de 
70 funcionários e 335 estudantes de 
licenciatura abrangendo todos os 
departamentos do Instituto. Alfa-
Cronbach, teste Pearson e regressão 
múltipla. 
 

O estudo revela a existência de um gap na forma como 
os estudantes e funcionários vêem a qualidade da 
educação em termos de Expectativas e Percepções e 
não nos atributos da SERVQUAL. Os funcionários têm 
maiores expectativas e percepções que os estudantes. 
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 No quadro 3 figuram seis estudos. Nejati e Nejati (2008) e Yu et al. (2008) dedicam-se à avaliação 

do serviço prestado em bibliotecas. Barnes (2007) estuda as expectativas e as percepções da 

qualidade do serviço dum conjunto de estudantes de pós-graduação. Smith et al. (2007) e 

Zafiropoulos e Vrana (2008) comparam percepções de funcionários e de alunos. Bakar et al. (2008) 

centra-se no serviço prestado em hospitais universitários. 

 Barnes (2007) utilizou a escala SERVQUAL modificada para analisar as expectativas e as 

percepções da qualidade do serviço numa amostra de estudantes de pós-graduação chineses que 

frequentam escolas superiores de gestão no Reino Unido. Os resultados recolhidos permitiram ao 

autor sugerir que o instrumento SERVQUAL (com as 5 dimensões originais) é adequado na análise 

da qualidade do serviço no contexto chinês e de pós-graduação. 

 Smith et al. (2007) pretenderam explorar e analisar a qualidade do serviço no departamento de 

Serviços de Tecnologia de Informação num Instituto de Ensino Superior através da SERVQUAL. Os 

questionários foram dirigidos a estudantes e a funcionários. O estudo confirmou investigações 

anteriores, em que a aplicação da SERVQUAL no sector público pode gerar diferentes dimensões da 

qualidade do serviço do sector privado dos serviços. Os desvios e a importância relativa das 5 

dimensões da qualidade do serviço foram os mesmos para os estudantes e funcionários, embora 

com algumas diferenças específicas. A fiabilidade foi a dimensão mais importante para a totalidade 

dos clientes podendo-se atingir uma melhoria na qualidade do serviço através do reforço e melhoria 

desta dimensão. 

 Bakar et al. (2008) utilizaram a escala SERVQUAL modificada, para avaliar as atitudes dos 

pacientes face aos aspectos importantes das dimensões dos serviços dos hospitais universitários de 

Baskent (Turquia). As pontuações atríbuidas pelos pacientes, em termos de percepção, foram 

superiores ao esperado para um hospital comum, mas inferiores ao esperado para um hospital de 

elevada qualidade.  

 Nejati e Nejati (2008) pretenderam analisar a importância dos aspectos da qualidade do serviço na 

perspectiva dos utilizadores da Biblioteca Central da Universidade de Teerão, recorrendo ao 

SERVPERF. Os autores concluíram que a falta de identificação dos aspectos mais importantes da 

qualidade de serviço na perspectiva dos consumidores, levou a que os programas não tenham obtido 

os resultados esperados. 

 Yu et al. (2008) propôs-se a analisar formas de aumentar a utilidade da SERVQUAL como 

ferramenta de avaliação de Bibliotecas. Os resultados do estudo revelaram um julgamento 

(avaliação) muito divergente da qualidade do serviço nas 3 bibliotecas. Segundo o autor, deverão ser 

consideradas três conceitos na contextualização da SERVQUAL na avaliação da qualidade das 

Bibliotecas: planeamento (baseado na variância da percepção do utilizador), variável dependente da 

percepção nas expectativas do utilizador e sofisticação da biblioteca baseado da diferenciação do 

utilizador.  

 Zafiropoulos e Vrana (2008) recorreram ao instrumento SERVQUAL para analisar as percepções 

de estudantes e funcionários de uma universidade grega. O estudo revelou a existência de um hiato 

na forma como os estudantes e funcionários vêem a qualidade da educação em termos de 
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Expectativas e Percepções, mas não nas pontuações atribuídas aos itens SERVQUAL. Os 

funcionários têm maiores expectativas e percepções que os estudantes, podendo dever-se à 

experiência dos funcionários com a educação.  

 

Com as análises realizadas, verifica-se que nos últimos anos, grande parte dos estudos de 

adaptação da SERVQUAL utiliza uma escala Likert de 5 pontos em vez dos originais 7 pontos. 

 

Ao longo deste capítulo, mostrou-se a relevância e a actualidade da implementação de sistemas 

de avaliação da qualidade ligadas aos serviços prestados nos institutos de ensino superior. A escala 

SERVQUAL, com as devidas adaptações, é vista como um instrumento de avaliação da qualidade do 

serviço, nas suas diferentes vertentes. Assim, os capítulos seguintes são dedicados ao estudo 

empírico, o qual se centra numa adaptação da referida escala ao contexto do serviço prestado numa 

secretaria departamental da Universidade de Aveiro. 
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7. Concepção da investigação e caracterização da amostra 
Como ficou exposto, ao longo do capítulo anterior, a gestão da qualidade no ensino superior é 

algo que tem vindo a ser trabalhado em diversos países europeus e fora da Europa, mas só agora 

tem sido tema de análise mais criteriosa em Portugal. 

O Programa do actual Governo estabeleceu como um dos objectivos essenciais da política para o 

ensino superior, no período de 2005-2009, “garantir a qualificação dos portugueses no espaço 

europeu, (…), melhorar a qualidade e a relevância das formações oferecidas, (…)” cf. Decreto-Lei n.º 

74/2006, publicado em DR I Série-A, a 24 de Março. Para a prossecução deste objectivo, o Ministério 

da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) desencadeou, em Novembro de 2005, um 

processo de avaliação internacional do ensino superior. A Universidade de Aveiro não esteve alheia a 

este processo, tendo solicitado a colaboração da Associação das Universidades Europeias para a 

realização de um relatório de avaliação. 

Neste capítulo e nos seguintes, apresentamos a investigação conduzida no sentido de 

desenvolver um instrumento de avaliação da qualidade do serviço prestado pela Secretaria do 

Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, tendo como ponto de partida a 

escala SERVQUAL.  

7.1. Campo de investigação 
Este estudo centra-se na avaliação da qualidade do serviço prestado na Secretaria do 

Departamento de Línguas da Universidade de Aveiro.  

 Escolhemos a Secretaria Departamental, porque a abordagem “tradicional” da avaliação da 

qualidade em instituições de ensino tem sido muito limitada, enfatizando os aspectos da qualidade 

académica e dando pouca relevância aos aspectos não académicos da experiência educacional 

(Firdaus, 2006a). Actualmente, a maioria das abordagens da melhoria/manutenção da qualidade 

implicam o envolvimento de toda a organização.  

7.2. Objectivos 
 Como se viu o papel de uma Secretaria é importante, mesmo que não seja considerada como 

uma parte fulcral da Universidade, pois o seu trabalho tem um impacto directo sobre os estudantes, 

influenciando as percepções destes sobre a Instituição como um todo, como também sobre docentes 

da instituição (Galloway, 1998). 

 Deste modo, empenhados em contribuir para elevar a qualidade da Universidade de Aveiro em 

geral e da Secretaria do Departamento de Línguas e Culturas em particular, levámos a cabo um 

estudo empírico com os seguintes objectivos: 

Avaliação da qualidade do serviço prestado aos docentes e discentes pela Secretaria do 

Departamento de Línguas e Culturas. 
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Propor uma escala de avaliação do serviço prestado pela Secretaria do Departamento de Línguas 

e Culturas, tendo como base a adaptação da escala SERVQUAL. 

Aplicar a escala adaptada por meio dum inquérito junto dos docentes e discentes do 

Departamento de Línguas e Culturas. 

Determinar as dimensões da qualidade do serviço prestado pela Secretaria do Departamento de 

Línguas e Culturas. 

Analisar os itens da escala adaptada e identificar os que forem melhor e pior classificados.  

Contribuir com sugestões para melhorar a prestação do serviço e propor medidas de correcção 

para eventuais problemas existentes. 

7.3. Enquadramento conceptual das variáveis 

7.3.1. Qualidade Percebida 

 A variável Qualidade Percebida dos serviços é tida como mais difícil de avaliar do que a 

qualidade dos produtos, devido às características específicas dos serviços, em especial a 

intangibilidade, como vimos no capítulo 2 (p.31). De facto, como menciona Parasuraman et al. (1985, 

p. 42), a avaliação da qualidade do serviço, pelos clientes, além dos resultados obtidos, inclui o 

processo de prestação do serviço como sucede com os produtos. Contudo, na base da limitação do 

conceito da qualidade dos serviços está a Escola Norte-americana, com especial destaque para o 

modelo dos Gaps ou Desvios, e a Escola Nórdica, com particular referência para o modelo da 

qualidade percepcionada do serviço (ver p.32 e 36). Quanto aos modelos de medição da qualidade 

dos serviços, a escala SERVQUAL, proposta por Parasuraman et al. (1985, 1988 e 1991), e a 

SERVPERF, de Cronin e Taylor (1992,1994), são as mais difundidas e aplicadas, quer directamente, 

quer mediante modificações e adaptações. A primeira é constituída por uma sub-escala de 22 itens 

das expectativas dos clientes e outra sub-escala de 22 itens das percepções dos clientes, ao passo 

que a escala SERVPERF considera apenas 22 itens referentes ao desempenho do serviço (ver p.44). 
 Neste estudo, utilizou-se uma escala de 26 itens, designada por DUAQUAL, que tem como base a 

escala SERVQUAL e as observações ao serviço prestado na Secretaria do DLC. Esta escala 

destinou-se a ser aplicada com o intuito de avaliar apenas as percepções ou a qualidade do 

desempenho, tal como proposta por Cronin Jr e Taylor (1992), Douglas et al. (2006), Firdaus (2006a), 

Nejati e Nejati (2008) e Oldfield e Baron (2000). A opção por uma escala do desempenho justifica-se 

por várias razões (Galloway, 1998; Loureiro, 2006): 

− Um indicador da qualidade baseado na diferença entre pontuações induz um maior erro de 

medição e diminui a fiabilidade e a validade das escalas utilizadas. 

− As expectativas têm um carácter dinâmico, uma vez que podem ser pontuadas de modo 

diferente, tratando-se ou não da primeira experiência com o serviço. 
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7.3.2. Satisfação 
 Na revisão literária realizada compreendeu-se que existem numerosas definições de satisfação, 

muitas das quais se prendem com o Paradigma da Desconfirmação, anteriormente definido. Neste 

estudo, consideramos a satisfação como um julgamento emocional e cognitivo respeitante à 

Secretaria do Departamento de Línguas e Culturas após a experiência. A escala que apresentamos 

diz respeito a um julgamento global e é constituída por vários indicadores com a intenção de melhor 

confirmar a avaliação do juízo da satisfação. Esta escala baseia-se nos trabalhos de Bigné et al. 

(2001), Brady et al.(2002) e Loureiro (2006). 

Apesar da extensa discussão acerca da ordem causal entre a qualidade e a satisfação, hoje em 

dia parece existir uma maior convergência no sentido da qualidade ser um antecedente da 

satisfação. Neste sentido, encontram-se os trabalhos, entre outros, de Aldridge e Rowley (1998), 

Anderson et al. (1994), Athiyaman (1997), Baker e Crompton (2000), Cronin Jr et al. (2000), 

Dabholkar et al. (2000), Douglas et al. (2006), Firdaus (2006a), Getty e Thompson (1994), Llorens 

(1996), Parasuraman et al. (1994), Spreng e Mackoy (1996), Taylor e Baker (1994), Voss e Gruber 

(2006), Voss et al. (2007) e Zeithaml et al. (1996). 

7.4. Metodologia 

Com a revisão da literatura realizada e munidos de informação sobre as características do serviço 

prestado pela Secretaria do DLC, resultante duma observação diária sobre as práticas e modo de 

executar o serviço, desenhámos um primeiro questionário (pré-teste) dividido em três partes, 

adaptando a Escala SERVQUAL para o efeito: 

− A primeira parte, constituída por 28 afirmações, pretendia aferir, por um lado, o nível de 

serviço desejado numa Secretaria Departamental de uma Instituição de Ensino Superior 

(expectativas), e, por outro, o nível de desempenho efectivo da Secretaria do DLC, 

utilizando a escala de Likert de 7 pontos.  

− A segunda parte, composta por 5 afirmações com características relativas a uma 

Secretaria Departamental, pretendia classificar a importância de cada uma delas através 

da atribuição de um peso relativo. Seguida de 3 questões, pretendendo avaliar quais as 2 

características mais importantes e a menos relevante para o inquirido. 

− A terceira parte, constituída por quatro questões de resposta aberta, e por nove 

afirmações (para a atribuição de pesos – medida de importância), pretendendo aferir a 

existência de algum item considerado importante e não abordado pelo questionário. 

O pré-teste foi efectuado a um grupo de 8 professores e 36 alunos, aleatoriamente seleccionado, 

e decorreu no período de 9 a 15 de Janeiro de 2008. 
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7.4.1. Análise qualitativa do pré-teste 
A análise qualitativa dos resultados do pré-teste permitiu verificar que alguns dos itens não eram 

bem compreendidos, nomeadamente a divisão entre serviço esperado e serviço percebido e a 

semelhança entre algumas questões. Também foi referido que o questionário era muito extenso. 

A análise dos questionários permitiu igualmente verificar a existência de uma certa ambiguidade 

na caracterização da população discente. Esta ambiguidade resultou da transição curricular 

decorrente da implementação do processo de Bolonha nos cursos de graduação e pós-graduação 

(mestrados) da Universidade de Aveiro, afectando os alunos com quarta matrícula, aos quais foi 

permitido escolher entre prosseguir os estudos de Licenciatura pré-Bolonha (4 anos de escolaridade) 

ou os estudos de 1.º ciclo (3 anos de escolaridade) cumulativamente com 1.º ano de estudos do 2.º 

ciclo. Por estas razões e porque o Processo de Bolonha estará no próximo ano lectivo a funcionar em 

pleno, no questionário final, optou-se apenas analisar os alunos de 1.º ciclo. 

7.4.2. Revisão do questionário 

Assim, reformulou-se o questionário, tendo em atenção as sugestões apresentadas e os 

problemas encontrados. O questionário resultante é composto por 2 partes: 

− A primeira diz respeito à escala DUAQUAL de 26 itens.  

− A segunda é formada por uma escala de satisfação global do cliente, com nove itens. 

Os docentes e discentes avaliaram os itens do questionário segundo uma escala Likert que oscila 

de 1 (em completo desacordo) a 5 (em completo acordo). Com esta escala de cinco pontos 

pretendeu-se reduzir o nível de frustração dos inquiridos perante uma escala mais extensa (Aldridge 

e Rowley, 1998; Babakus e Mangold, 1992; Bakar et al., 2008; Falces et al., 1999; Nejati e Nejati, 

2008; O'Neill, 2003; O'Neill e Palmer, 2004; Wright e O'Neill, 2002) como a original escala de sete 

pontos do SERVQUAL. Também, neste estudo, se consideram apenas as percepções dos resultados 

e não as expectativas, pelas razões anteriormente expostas. 

7.4.3. População e amostra 

A estrutura da Universidade de Aveiro está organizada por unidades orgânicas, nomeadamente, 

departamentos e secções autónomas, e não por faculdades como acontece noutras Universidades 

em Portugal. O Departamento de Línguas e Culturas é responsável pela leccionação de unidades 

curriculares das áreas científicas de Línguas, Ciências da Linguagem, Tradução, Cultura e Literatura. 

Por esta razão, os docentes afectos ao Departamento de Línguas e Culturas, além de leccionarem 

disciplinas dos cursos da responsabilidade do mesmo, podem igualmente leccionar disciplinas de 

outros cursos da Universidade de Aveiro que englobem as áreas científicas referidas nos seus planos 

de estudo. 

Deste modo, a constituição da população em análise teve como base os critérios seguintes:  

− Alunos de 1º ciclo (os 3 anos de escolaridade); 
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− Docentes que leccionam unidades curriculares transversais ou comuns aos cursos do 

1ºciclo. 

Para determinar o número de elementos da população consultaram-se os horários dos cursos e 

dos docentes. Assim, a população é formada por 545 elementos, sendo 48 docentes e 497 discentes.  

No período de 7 a 18 de Abril, o questionário foi distribuído aleatoriamente entre a população alvo, 

tendo-se recorrido ao final das aulas para encontrar os indivíduos (ainda em sala de aula) com prévia 

autorização dos docentes. Receberam-se totalmente preenchidos 22 questionários de docentes e 

234 de discentes.  

7.4.4. Caracterização da amostra 

 No quadro 4 podemos observar o perfil da população inquirida. 

Quadro 4 – Características sócio-demográficas da amostra 

Género 

Masculino Feminino 

67 189 

Idade 

<21 Anos 21 a 30 anos 31 a 40 anos 41 a 50 anos 51 a 60 anos 

131 97 10 13 5 

Função 

Docente Aluno 

22 234 

 

Como podemos constatar, a proporção de pessoas do género masculino é inferior à do género 

feminino, correspondendo, respectivamente, a 26,17% e a 73,83% da amostra global. Por seu lado, a 

distribuição de idades (ver quadro 4) mostra o predomínio da faixa etária inferior a 21 anos, 

correspondendo na sua totalidade a alunos. No mesmo quadro, observa-se que cerca de 91,4% dos 

inquiridos são alunos e apenas 8,6% da população total da amostra exercem funções docentes no 

Departamento de Línguas e Culturas. 

7.4.5. Erro da amostra 
 O erro amostral global é de 4,5%, tendo em consideração um nível de confiança de 95%, com 

z=1,96, p = q = 0,5, tratando-se duma população finita de dimensão (N) igual a 545, uma amostra (n) 

de dimensão 256 e atendendo à fórmula: 

1N
nN

n
qpze

−
−

⋅
⋅

⋅=  
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8. Análise dos dados e resultados 

8.1. Técnicas estatísticas utilizadas 
Os dados recolhidos foram analisados em duas fases, recorrendo ao software informático SPSS 

12,0:   

 1ª) Análise das variáveis através dos itens que as constituem: Qualidade (DUAQUAL) e 

Satisfação.  

Efectuaram-se cálculos estatísticos descritivos. Levou-se a cabo uma análise factorial de 

componentes principais de modo a verificar a existência ou não de dimensões ou factores. A 

fiabilidade ou consistência interna foi avaliada através do coeficiente Alpha de Cronbach e a validade 

convergente por meio da variância extraída média (AVE)  

 2ª) Realizaram-se análises de regressão múltipla.  

 

As variáveis de escala ordinal, ou escala Likert, tal como são utilizadas neste estudo, são 

tradicionalmente classificadas como qualitativas. Porém, é comum tratar os valores numéricos 

associados a estas variáveis como tendo sido obtidos por uma escala métrica, aplicando as 

estatísticas adequadas às variáveis quantitativas (Pestana e Gageiro, 2003, p. 229). A escala ordinal 

tratada como quantitativa designa-se como escala de avaliação (Hill e Hill, 2000, p. 111). 

A dimensão da amostra utilizada (256) é superior a 30 ou mesmo 50, pelo que podemos 

considerar que estamos na presença de grandes amostras e atender ao Teorema do Limite Central. 

Este teorema refere que à medida que se aumenta o tamanho da amostra, a distribuição de 

amostragem da média aproxima-se da forma da distribuição normal, qualquer que seja a forma de 

distribuição da população. Na prática, a distribuição de amostragem da média pode ser considerada 

como aproximadamente normal sempre que o tamanho da amostra for n superior a 30 (Reis et al., 

2001, pp. 57, 58, 61) ou a 50 para outros autores (Guimarães e Cabral, 1998, p. 242). 

 Na análise das escalas das variáveis latentes em estudo, procedemos à análise factorial e à 

validação da mesma, em especial da escala DUALQUAL, e à determinação da consistência interna 

ou fiabilidade das escalas. O enunciado de cada um dos itens das escalas encontra-se em anexo. 

 Na análise factorial, estão incluídas um conjunto de técnicas estatísticas empregues com a 

intenção de identificar um pequeno conjunto de factores comuns ou variáveis latentes, os quais 

expressam o que existe de comum nas variáveis originais. Por outras palavras, por meio da análise 

factorial podemos identificar novas variáveis, em número menor que o conjunto inicial, sem que haja 

perda significativa da informação contida no conjunto das variáveis iniciais. Estas considerações 

conduzem-nos àqueles que consideramos serem os três principais objectivos da análise factorial: 

− Analisar questionários, permitindo avaliar a validade factorial das questões envolvidas, ou 

seja, avaliar até que ponto as questões utilizadas estão efectivamente a medir os mesmos 

conceitos (Pestana e Gageiro, 2003, p. 501); 
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− Reduzir o número de dados, sem perda significativa de informação (Reis et al., 2001, p. 

253); 

− Dar sentido a um conjunto alargado e complexo de variáveis, reduzindo-o a um conjunto 

mais limitado de factores, de modo a identificar uma eventual estrutura subjacente a um 

dado conjunto de variáveis.  

 O método das componentes principais é o método de estimação mais utilizado para extrair os 

factores. Este método permite transformar um conjunto de variáveis observáveis iniciais 

correlacionadas entre si noutro conjunto, com um menor número de variáveis, designadas por 

componentes principais. As componentes principais são variáveis não correlacionadas (ortogonais) e 

exprimem-se como combinações lineares das variáveis originais. Este foi o método utilizado em 

estudos anteriores de aplicação, adaptação e readaptação da SERVQUAL e de outras escalas 

baseadas na mesma (Cronin Jr et al., 2000; Firdaus, 2006a, 2006b; Frochot e Hughes, 2000; 

Juwaheer e Ross, 2003; Khan, 2003; Li-Wei, 2005; Loureiro, 2006; Nejati e Nejati, 2008; Otto e 

Ritchie, 1996; Witkowski e Wolfinbarger, 2002). Assim, também neste estudo o iremos aplicar, 

recorrendo ao software SPSS.  

 As variáveis a utilizar em análise factorial devem ser de natureza métrica. Contudo é admissível a 

aplicação da dita análise a variáveis classificadas em escalas de avaliação de Likert (Hill e Hill, 2000, 

p. 111; Pestana e Gageiro, 2003, p. 531). 

 Não devem ser sujeitas a análise factorial amostras com menos de 50 observações, sendo 

comum definir-se como regra um número mínimo de 5 observações por cada variável a utilizar. Esta 

regra é aplicável sobretudo quando o número de itens é superior a 15 (Hill e Hill, 2000, p. 58). 

 No nosso estudo, a escala DUAQUAL é a que tem maior número de itens ou variáveis, K=26, pelo 

que o número de respostas válidas tem de ser de pelo menos 5 vezes 26, isto é 130. 

 Do ponto de vista estatístico, os problemas de normalidade, homocedasticidade e linearidade 

afectam a análise factorial, na medida em que provocam uma redução nas correlações observadas. 

Deste modo, para se poder aplicar o modelo factorial é necessário que haja correlação entre as 

variáveis. Se as correlações forem pequenas, é pouco provável que partilhem factores comuns. 

Neste sentido, vamos utilizar os procedimentos estatísticos Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e o teste de 

Bartlett para aferir a qualidade das correlações entre as variáveis.  

 A estatística de Kaiser-Meyer-Olkin varia entre zero e um e compara as correlações de ordem 

zero com as correlações parciais observadas entre as variáveis. O KMO próximo de um indica 

coeficientes de correlação parciais pequenos, ao passo que valores próximos de zero assinalam que 

existe uma correlação fraca entre as variáveis e, nesse caso, não se deve proceder à análise factorial 

(Reis et al., 2001, p. 279). A partir desta estatística os resultados devem ser interpretados do 

seguinte modo: 

KMO 1 - 0,9 0,8 - 0,9 0,7 - 0,8 0,6 - 0,7 0,5 - 0,6 < 0,5 

Análise 

factorial 
Muito boa Boa Média Razoável Má Inaceitável 
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O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese da matriz das correlações ser a matriz 

identidade. Porém, este teste é muito influenciado pelo tamanho da amostra, pelo que pode conduzir 

à rejeição da hipótese nula em grandes amostras.  

 O número de factores necessários para descrever os dados pode ser obtido por um dos seguintes 

procedimentos, consoante o número K de variáveis ou itens (Hill e Hill, 2000, p. 278): 

− Para k ≤ 30, usar o critério de Kaiser, pelo que se escolhem os factores cuja variância 

explicada é superior a 1 (valores próprios iniciais> 1); 

− Para k > 30, usar o scree plot, ou seja, o gráfico da variância pelo número de componentes, 

onde os pontos no maior declive são indicativos do número apropriado de componentes a 

reter.  

 Deste modo, vamos usar o critério de Kaiser uma vez que o DUAQUAL é a escala ou variável 

latente com maior número de itens (26) e estes são inferiores a 30. 

 Na análise e selecção dos itens da escala, deve-se ter em atenção que cada um deve ter uma boa 

correlação (superior a 0,5) com a escala na sua globalidade e com a dimensão a que pertence. Os 

itens com peso factorial (inferior a 0,40) e comunalidade (inferior a 0,30) baixa, são candidatos a 

serem eliminados (Netemeyer et al., 1991; Reis et al., 2001; Tian et al., 2001).  

 Na generalidade dos casos, a solução produzida pela extracção original dos factores não é 

facilmente interpretável e, por isso, utiliza-se a rotação de factores. Não existe na literatura uma 

resposta definitiva quanto à maior adequação de um ou outro método de rotação. No nosso caso, 

vamos utilizar a rotação ortogonal, com algoritmo Varimax, pois é a mais comum nos diversos 

trabalhos de investigações analisados (por exemplo: Cronin Jr et al., 2000; Falces et al., 1999; 

Frochot e Hughes, 2000; Juwaheer e Ross, 2003; Khan, 2003; Nejati e Nejati, 2008; Otto e Ritchie, 

1996; Witkowski e Wolfinbarger, 2002). 

 A fiabilidade ou consistência interna das escalas foi analisada mediante o cálculo do Alpha de 

Cronbach, o qual analisa a correlação entre a escala utilizada e a de outras escalas hipotéticas com o 

mesmo número de itens e que medem o mesmo conceito. Alpha de Cronbach varia entre 0 e 1, 

considerando-se uma consistência razoável se o valor for superior a 0,7, boa, caso seja superior a 

0,8 e muito boa quando o valor é superior a 0,9. 

 A validade convergente das escalas foi avaliada por meio do cálculo da Variância Extraída Média 

(AVE), a qual proporciona a quantidade de variância que uma variável latente obtém dos seus 

indicadores (itens) em relação à quantidade de variância devida ao erro de medida. O valor de AVE 

deve ser igual ou superior a 0,5 (Ping, 2004). 

 Nos testes estatísticos, o erro de tipo I representa a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, no 

caso de esta ser verdadeira (probabilidade de se cometer esse erro é identificada como o nível de 

significância do teste estatístico). 

No que diz respeito à regressão linear múltipla, as correlações que medem o grau de associação 

entre a variável dependente e cada uma das variáveis independentes são usadas para prever a 

variável dependente. Quanto maior for a correlação, melhor é a previsão. A existência de 
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associações lineares, estatisticamente significativas, entre as variáveis dependentes e 

independentes, leva-nos a assumir que estas têm capacidade para explicar as variações no seu 

comportamento. A aplicação do modelo de regressão linear múltipla implica a verificação dum 

conjunto de hipóteses de partida. Saliente-se que não se deverá estar na presença de 

multicolinearidade, de autocorrelação e de heterocedasticidade, sob pena da interpretação incorrecta 

dos resultados obtidos. Estes aspectos foram considerados neste estudo. 

A multicolinearidade é essencialmente um problema da amostra e encontra-se relacionada com o 

facto das variáveis explicativas (independentes) terem, por vezes, entre elas um elevado grau de 

correlação. Neste caso, torna-se mais difícil isolar o efeito de cada uma das variáveis explicativas. A 

existência de multicolinearidade pode conduzir à conclusão errada de existência de um bom 

ajustamento (medido pelo R2) e baixos valores para os testes-t. 

A autocorrelação é um problema comum quando estamos perante séries cronológicas (ou 

temporais), o que não é o caso deste estudo, e ocorre quando a covariância entre erros de períodos 

diferentes não é zero. 

A heterocedasticidade ocorre quando a variância do erro não é constante para todas as 

observações. 

Em seguida, procede-se à análise dos dados recolhidos e à apresentação dos resultados. 
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8.2. Qualidade Percebida 
A Qualidade é avaliada pelos professores e alunos através de 26 itens que formam a escala 

DUAQUAL, cujo enunciado se encontra em anexo e os itens são apresentados no quadro seguinte. 

As avaliações dos itens Q3, Q11, Q12, Q14, Q15, Q16, Q25, Q4 e Q7 são, em média, 

significativamente superiores à média global, apesar de para os últimos dois itens apenas se verificar 

para 5% de significância. As avaliações médias dos itens Q1, Q2, Q19, Q20, Q23 e Q24 são 

significativamente inferiores à média global dos itens.  

Quadro 5 - Estatística descritiva – DUAQUAL 

 
 

Percentagem de respostas segundo a 
escala Likert  

Itens  Média
Desvio 
padrão 1 2 3 4 5

Q1 - A Secretaria do DLC tem equipamentos modernos 2,902* 0,768 3,1 23,4 55,5 16,0 2,0 

Q2 - As instalações da Secretaria do DLC são agradáveis. 2,801* 0,879 6,3 29,3 44,9 17,2 2,3 

Q3 - As funcionárias da Secretaria do DLC têm boa aparência 3,480* 0,933 1,6 10,5 41,8 30,5 15,6 
Q4 - O material utilizado no serviço da Secretaria do DLC, tais como 
formulários, impressos ou declarações, têm boa aparência visual. 3,359** 0,774 0,8 9,0 50,8 32,4 7,0 

Q5 - Se a Secretaria do DLC promete fazer algo em certo tempo, cumpre. 3,281 1,063 4,7 17,2 38,3 25,0 14,8 
Q6 - Se um aluno ou docente têm um problema, a Secretaria do DLC 
demonstra um sincero interesse em resolvê-lo. 3,332 1,193 8,2 14,5 34,0 22,7 20,7 

Q7 - A Secretaria do DLC presta o serviço bem à primeira vez. 3,363** 0,969 3,5 13,3 37,9 34,0 11,3 

Q8 - A Secretaria do DLC conclui o serviço no tempo em que se comprometeu. 3,320 1,013 3,1 17,6 36,7 29,3 13,3 

Q9 - A Secretaria do DLC persiste em execuções de tarefas sem erros. 3,273 0,930 3,5 14,1 42,6 31,3 8,6 
Q10 - As funcionárias da Secretaria do DLC comunicam aos seus utentes os 
prazos em que os serviços serão executados. 3,324 1,041 4,7 14,1 40,2 26,2 14,8 
Q11 - As funcionárias da Secretaria do DLC prestam um atendimento com 
prontidão. 3,391* 1,050 4,3 14,5 34,8 30,9 15,6 
Q12 - As funcionárias da Secretaria do DLC têm sempre boa vontade em 
ajudar. 3,469* 1,091 3,1 17,6 28,5 30,9 19,9 
Q13 - As funcionárias da Secretaria do DLC nunca estão demasiado ocupadas 
para esclarecer as dúvidas. 3,266 1,040 5,1 17,6 34,4 31,6 11,3 
Q14 - O comportamento das funcionárias da Secretaria do DLC inspira 
confiança. 3,551* 0,997 3,5 8,2 36,3 33,6 18,4 
Q15 - Os alunos e docentes sentem-se seguros em relação ao serviço 
prestado pela Secretaria do DLC. 3,383* 0,991 2,7 15,2 36,7 31,6 13,7 

Q16 - As funcionárias de Secretaria do DLC são amáveis. 3,606* 1,016 2,0 11,3 33,2 31,3 22,3 
Q17 - As funcionárias da Secretaria do DLC possuem os conhecimentos 
necessários para responder às questões. 3,305 1,014 5,9 12,9 36,3 34,8 10,2 

Q18 - A Secretaria do DLC possibilita uma atenção individualizada 3,238 1,045 4,3 19,9 35,9 27,3 12,5 
Q19 - O horário de funcionamento da Secretaria do DLC está adequado às 
necessidades dos alunos e docentes. 2,762* 1,107 12,1 31,6 32,0 16,4 7,8 
Q20 - A Secretaria do DLC tem funcionários que prestam um atendimento 
personalizado. 3,137* 0,962 2,0 23,8 43,4 20,3 10,5 
Q21 - A Secretaria do DLC preocupa-se com os melhores interesses dos 
alunos e docentes. 3,270 0,887 1,2 16,8 44,9 28,1 9,0 
Q22 - As funcionárias da Secretaria do DLC compreendem as necessidades 
específicas dos alunos e docentes. 3,211 0,909 3,1 15,6 46,1 27,3 7,8 
Q23 - A Secretaria do DLC divulga atempadamente as informações sobre os 
horários. 3,082* 1,008 5,1 24,6 34,4 28,9 7,0 
Q24 - A informação colocada on-line é relevante. 3,062* 1,031 8,6 16,4 43,0 24,2 7,8 
Q25 - As informações/avisos colocados nos painéis são importantes 3,535* 0,965 3,1 10,2 31,3 41,0 14,5 
Q26 - As informações/avisos estão acessíveis. 3,332 0,988 4,7 13,7 35,2 36,7 9,8 

 *Indica diferença significativa em relação à média global dos diferentes itens para um erro de tipo I igual a 0,01 e **para um erro de 

tipo I igual a 0,05. 
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O quadro 6 permite observar a diferença entre as classificações médias atribuídas aos itens do 

DUAQUAL. As diferenças são estatisticamente significativas para um erro de tipo I igual a 0,01, pelo 

que os docentes tendem a atribuir classificações mais elevadas do que os alunos.  

Quadro 6- Desvio entre as percepções sobre a qualidade dos docentes e dos alunos 

Itens  Média docentes Média alunos Diferença de Médias 

Q1 3,773 2,821 0,952 

Q2 3,864 2,701 1,163 

Q3 4,727 3,363 1,364 

Q4 4,136 3,286 0,850 

Q5 4,591 3,158 1,433 

Q6 4,727 3,201 1,526 

Q7 4,409 3,265 1,144 

Q8 4,727 3,188 1,539 

Q9 4,500 3,158 1,342 

Q10 4,500 3,214 1,286 

Q11 4,636 3,274 1,363 

Q12 4,818 3,342 1,476 

Q13 4,318 3,167 1,152 

Q14 4,773 3,436 1,337 

Q15 4,773 3,252 1,521 

Q16 4,864 3,487 1,376 

Q17 4,409 3,201 1,208 

Q18 4,500 3,120 1,380 

Q19 3,773 2,667 1,106 

Q20 4,591 3,000 1,591 

Q21 4,591 3,145 1,446 

Q22 4,273 3,111 1,162 

Q23 4,318 2,966 1,352 

Q24 4,227 2,953 1,274 

Q25 4,364 3,457 0,906 

Q26 4,364 3,235 1,129 

 

O valor de KMO (0,958) e o teste de Esfericidade de Bartlett (5006,879; sig.0,000) mostram que 

há uma correlação muito boa entre as variáveis, o que permite realizar a análise factorial. O método 

de extracção das componentes principais indica a existência de três factores, segundo o critério de 

Kaiser, os quais explicam 62,872% da variância total. Como se pode observar, mediante o quadro 7, 

o primeiro factor explica 13,612% da variância, o segundo 1,539% e o terceiro factor apenas 1,197% 

da variância. 
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Quadro 7 - Variância total explicada para 26 itens 

Valores próprios iniciais 

Extracção  
Soma dos quadrados dos pesos 

factoriais  Componente 

Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulada Total 

% de 

Variância 

% 

Acumulada 

1 13,612 52,353 52,353 13,612 52,353 52,353

2 1,539 5,917 58,270 1,539 5,917 58,270

3 1,197 4,602 62,872 1,197 4,602 62,872

4 0,998 3,840 66,713     

5 0,840 3,232 69,945     

6 0,797 3,067 73,012     

7 0,687 2,642 75,653     

8 0,662 2,548 78,201     

9 0,551 2,120 80,320     

10 0,522 2,010 82,330     

11 0,475 1,827 84,157     

12 0,457 1,758 85,915     

13 0,404 1,555 87,470     

14 0,390 1,502 88,972     

15 0,367 1,410 90,382     

16 0,341 1,310 91,692     

17 0,315 1,211 92,903     

18 0,285 1,096 93,999     

19 0,270 1,038 95,037     

20 0,253 0,975 96,012     

21 0,225 0,864 96,875     

22 0,198 0,762 97,637     

23 0,179 0,690 98,327     

24 0,160 0,617 98,944     

25 0,143 0,549 99,494     

26 0,132 0,506 100,000     

Método de extracção: Componentes principais. 

 

 No quadro 8, pode-se observar que o valor mais baixo de comunalidade diz respeito ao item Q19. 

É também este item que se encontra menos correlacionado com a globalidade da escala e que, ao 

ser eliminado, faz aumentar a fiabilidade da escala. Deste modo, decidiu-se eliminá-lo. 
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Quadro 8 - Comunalidades e fiabilidade. 

 
 
 A correlação entre o item Q1 e a escala na sua globalidade também é inferior a 0,5. Ao 

analisarmos a validade convergente, mediante a variância extraída média (AVE), o valor desta é igual 

a 0,523 para o conjunto dos 26 itens, mas aumenta para 0,534, ao eliminar Q19, e para 0,548, se 

também for eliminado o item Q1. Deste modo, decidimos eliminar estes dois itens. 

 Ao calcular novamente o valor de KMO (0,958) e o teste de Esfericidade de Bartlett (4800,601; 

sig.0,000) verifica-se igualmente que há uma correlação muito boa entre as variáveis, o que permite 

realizar a análise factorial. O método de extracção das componentes principais indica a existência de 

três factores, segundo o critério de Kaiser, os quais explicam 65,639% da variância total, valor 

superior ao anteriormente obtido. Como se pode observar, mediante o quadro 9, o primeiro factor 

Comunalidades Fiabilidade 

Itens 
Extracção 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach se o 

item for eliminado

Correlação 

item-Total 

corrigida 

Q1 0,563 0,962 0,479 

Q2 0,589 0,961 0,569 

Q3 0,424 0,961 0,578 

Q4 0,434 0,961 0,563 

Q5 0,687 0,960 0,733 

Q6 0,686 0,960 0,763 

Q7 0,713 0,960 0,767 

Q8 0,752 0,959 0,807 

Q9 0,719 0,959 0,799 

Q10 0,520 0,960 0,692 

Q11 0,635 0,960 0,726 

Q12 0,762 0,960 0,769 

Q13 0,601 0,961 0,657 

Q14 0,779 0,959 0,842 

Q15 0,732 0,959 0,832 

Q16 0,675 0,960 0,756 

Q17 0,581 0,960 0,728 

Q18 0,577 0,960 0,712 

Q19 0,317 0,963 0,454 

Q20 0,649 0,960 0,757 

Q21 0,684 0,960 0,795 

Q22 0,713 0,960 0,794 

Q23 0,448 0,961 0,591 

Q24 0,644 0,961 0,581 

Q25 0,727 0,962 0,542 

Q26 0,737 

0,962 

0,961 0,624 
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explica 13,149% da variância, o segundo 1,513% e o terceiro factor explica apenas 1,901% da 

variância. 

Quadro 9 - Variância total explicada para 24 itens 

Valores próprios iniciais 
Extracção 

Soma dos quadrados dos pesos factoriais Componente 

Total % de Variância  % Acumulada Total % de Variância % Acumulada 
1 13,149 54,786 54,786 13,149 54,786 54,786
2 1,513 6,306 61,092 1,513 6,306 61,092
3 1,091 4,547 65,639 1,091 4,547 65,639
4 0,836 3,484 69,123     
5 0,797 3,320 72,443     
6 0,702 2,926 75,368     
7 0,603 2,514 77,882     
8 0,565 2,354 80,237     
9 0,519 2,161 82,398     

10 0,476 1,984 84,382     
11 0,431 1,797 86,179     
12 0,395 1,648 87,827     
13 0,369 1,538 89,365     
14 0,344 1,431 90,797     
15 0,333 1,386 92,183     
16 0,286 1,192 93,375     
17 0,274 1,143 94,518     
18 0,254 1,059 95,577     
19 0,226 0,940 96,517     
20 0,211 0,881 97,397     
21 0,180 0,750 98,148     
22 0,165 0,690 98,837     
23 0,144 0,599 99,437     
24 0,135 0,563 100,000     

Método de extracção: Componentes principais. 

O Scree plot da figura 11 permite observar a formação de três factores.  

Figura 11 - Scree plot 
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Ao analisarmos as comunalidades (quadro 10), percebemos que todos os valores das 

comunalidades são superiores a 0,3. Quanto à matriz de componentes, após rotação Varimax 

existem dois itens, Q2 e Q23, com pesos factoriais inferiores a 0,5, mas próximos desse valor. O 

valor de alpha de Cronbach é 0,963, fiabilidade muito boa, a qual não aumenta ao eliminar qualquer 

dos itens. A correlação entre cada item e a escala na sua globalidade nunca é inferior a 0,5. 

Quadro 10 - Comunalidades, matriz de componentes após rotação e fiabilidade-amostra 
global. 

 
De modo a validar a análise factorial, foram extraídas aleatoriamente duas sub-amostras da 

amostra inicial. A dimensão de cada sub-amostra é de 150, embora com uma proporção de 5 para 1 

já fosse possível realizar a análise factorial, pois utilizamos um número de variáveis superior a 15 

(Hair et al., 1998; Hill e Hill, 2000). 

 

 

Comunalidades Componente Fiabilidade da DUAQUAL 

Itens 
Extracção 1 2 3 Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 
Cronbach se o 

item for 
eliminado 

Correlação 
item-Total 
corrigida 

Q2 0,418 0,209 0,492 0,364 0,963 0,556 
Q3 0,474 0,203 0,579 0,312 0,962 0,581 
Q4 0,473 0,150 0,562 0,366 0,963 0,560 
Q5 0,770 0,323 0,799 0,167 0,961 0,734 
Q6 0,700 0,563 0,607 0,122 0,961 0,770 
Q7 0,737 0,500 0,690 0,102 0,961 0,767 
Q8 0,778 0,457 0,726 0,206 0,960 0,805 
Q9 0,730 0,439 0,664 0,312 0,960 0,802 
Q10 0,535 0,443 0,531 0,240 0,961 0,691 
Q11 0,612 0,619 0,458 0,139 0,961 0,728 
Q12 0,753 0,741 0,447 0,060 0,961 0,772 
Q13 0,600 0,728 0,201 0,172 0,962 0,662 
Q14 0,781 0,713 0,466 0,236 0,960 0,844 
Q15 0,736 0,646 0,454 0,337 0,960 0,834 
Q16 0,710 0,762 0,289 0,213 0,961 0,759 
Q17 0,600 0,635 0,344 0,280 0,961 0,730 
Q18 0,659 0,729 0,182 0,308 0,961 0,709 
Q20 0,712 0,704 0,195 0,422 0,961 0,753 
Q21 0,697 0,672 0,385 0,310 0,961 0,797 
Q22 0,702 0,680 0,363 0,328 0,961 0,798 
Q23 0,436 0,339 0,305 0,478 0,962 0,587 
Q24 0,650 0,203 0,266 0,733 0,963 0,579 
Q25 0,752 0,201 0,134 0,833 0,963 0,540 
Q26 0,738 0,262 0,225 0,786 

0,963 

0,962 0,619 

Método de Extracção: Componentes Principais. Método de rotação: Varimax (convergência após 6 iterações). 
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Quadro 11 - Comunalidades e Matriz de componentes após rotação das duas  sub-amostra. 

 
 Os resultados para a primeira sub-amostra revelam que os três factores explicam 66,634% da 

variância total e, na segunda sub-amostra, 66,741% da variância total. Como podemos observar pelo 

quadro 11, as comunalidades obtidas são próximas entre si, bem como os pesos que correlacionam 

as variáveis com os factores após a rotação, o que proporciona um indício da replicabilidade e de 

estabilidade factorial dos resultados.  

Se procedermos a uma análise factorial aplicando o método de extracção por máxima 

verosimilhança, em vez das componentes principais, observa-se uma vez mais a extracção de três 

1ª Sub-amostra 
 

2ª Sub-amostra 

Comunalidades Componente Comunalidades 
 

Componente 

 
 
 
Itens 

Extracção 1 2 

 

3 

 

Extracção 1 2 

 

3 

Q2 0,379 0,224 0,477 0,319 0,350 0,364 0,390 0,255 

Q3 0,509 0,214 0,605 0,313 0,463 0,156 0,586 0,309 

Q4 0,508 0,071 0,565 0,428 0,387 0,236 0,397 0,417 

Q5 0,731 0,373 0,757 0,139 0,809 0,234 0,834 0,240 

Q6 0,680 0,535 0,608 0,157 0,752 0,468 0,715 0,148 

Q7 0,749 0,469 0,717 0,121 0,761 0,483 0,719 0,107 

Q8 0,808 0,440 0,769 0,154 0,819 0,405 0,757 0,287 

Q9 0,790 0,370 0,764 0,261 0,785 0,430 0,667 0,394 

Q10 0,564 0,472 0,499 0,303 0,529 0,421 0,448 0,389 

Q11 0,583 0,582 0,454 0,196 0,588 0,642 0,371 0,196 

Q12 0,776 0,675 0,557 0,100 0,739 0,741 0,417 0,129 

Q13 0,566 0,696 0,222 0,179 0,627 0,757 0,095 0,213 

Q14 0,777 0,704 0,492 0,199 0,804 0,704 0,475 0,288 

Q15 0,741 0,622 0,492 0,336 0,795 0,661 0,462 0,380 

Q16 0,694 0,726 0,363 0,187 0,747 0,801 0,168 0,278 

Q17 0,634 0,640 0,406 0,244 0,657 0,665 0,365 0,283 

Q18 0,652 0,722 0,194 0,307 0,703 0,752 0,341 0,144 

Q20 0,744 0,717 0,176 0,447 0,722 0,718 0,309 0,332 

Q21 0,677 0,641 0,416 0,305 0,703 0,645 0,447 0,295 

Q22 0,697 0,674 0,332 0,363 0,699 0,668 0,389 0,319 

Q23 0,529 0,415 0,260 0,537 0,446 0,311 0,237 0,541 
Q24 0,700 0,288 0,274 0,736 0,596 0,152 0,341 0,675 

Q25 0,739 0,201 0,138 0,825 0,766 0,211 0,174 0,832 

Q26 0,764 0,242 0,204 0,815 0,773 0,275 0,127 0,825 

Método de Extracção: Componentes Principais. Método de rotação: Varimax (convergência após 8 iterações para 

a 1ª amostra e após 6 iterações para a 2ª amostra). 
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factores. O valor de χ2
(207)=438 é significativo para um erro de tipo I igual a 0,01 e o rácio entre o qui-

quadrado e o nº de graus de liberdade (χ2/gl = 2,12) é inferior a 3, o que indica que os valores se 

ajustam bem ao modelo. 

No quadro 12 apresentam-se as três dimensões da qualidade, cujas designações (Credibilidade, 

Profissionalismo e Informação) foram atribuídas de acordo com o conjunto de itens reunidos em cada 

uma delas. 

O quadro 12, revela que a dimensão Informação apresenta uma boa consistência interna ou 

fiabilidade e as dimensões Credibilidade e Profissionalismo uma fiabilidade muito boa. As três 

dimensões têm validade convergente. Contudo, se observarmos a coluna que apresenta as 

correlações entre cada item e a dimensão respectiva, verificamos que os itens Q2, Q3 e Q4 são os 

menos correlacionados com a dimensão Credibilidade. Também o item Q23 é o menos 

correlacionado com a dimensão Informação. 

Quadro 12 - Fiabilidade e validade convergente de cada dimensão da DUALQUAL. 

 

Fiabilidade da dimensão Validade 
Convergente 

Dimensão Itens da 
dimensão Correlação 

item-Total 
corrigida 

Alpha de 
Cronbach se 

o item for 
eliminado 

Alpha de 
Cronbach AVE 

Q2 0,541 0,915 
Q3 0,577 0,913 
Q4 0,560 0,914 
Q5 0,800 0,898 
Q6 0,756 0,902 
Q7 0,791 0,899 
Q8 0,839 0,895 
Q9 0,808 0,898 

Credibilidade 

Q10 0,656 0,908 

0,915 0,6010 

Q11 0,719 0,947 
Q12 0,801 0,944 
Q13 0,701 0,948 
Q14 0,859 0,942 
Q15 0,818 0,943 
Q16 0,800 0,944 
Q17 0,724 0,947 
Q18 0,739 0,946 
Q20 0,765 0,945 
Q21 0,798 0,944 

Profissionalismo 

Q22 0,799 0,944 

0,950 0,6698 

Q23 0,518 0,834 
Q24 0,669 0,766 
Q25 0,698 0,754 

Informação 

Q26 0,710 0,747 

0,824 0,6565 
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De modo a analisar a validade discriminante dos itens da escala DUALQUAL, seguimos o critério 

de Barclay et al. (1995, p. 298). Este critério considera que nenhum item deverá ter uma correlação 

mais elevada com outra dimensão do que a que estabelece com a dimensão à qual pertence. Da 

observação do quadro 13, podemos concluir que tal critério se verifica para os vários itens das três 

dimensões. 

 

Quadro 13 - Correlação entre itens e dimensões da DUALQUAL. 

 

            Dimensões 

Itens 
Credibilidade Profissionalismo Informação 

Q2 0,6206 0,5127 0,4545 

Q3 0,6517 0,5390 0,4492 

Q4 0,6344 0,5040 0,4638 

Q5 0,8529 0,6640 0,4962 

Q6 0,8207 0,7528 0,4843 

Q7 0,8495 0,7329 0,4720 

Q8 0,8883 0,7478 0,5453 

Q9 0,8643 0,7422 0,5937 

Q10 0,7336 0,6583 0,5225 

Q11 0,6912 0,7674 0,4831 

Q12 0,7290 0,8381 0,4408 

Q13 0,5705 0,7493 0,4603 

Q14 0,7796 0,8923 0,5547 

Q15 0,7786 0,8581 0,6030 

Q16 0,6681 0,8363 0,4987 

Q17 0,6759 0,7749 0,5226 

Q18 0,6208 0,7849 0,4970 

Q20 0,6487 0,8081 0,5930 

Q21 0,7283 0,8402 0,5655 

Q22 0,7146 0,8411 0,5975 

Q23 0,5422 0,5429 0,7183 

Q24 0,5277 0,5092 0,8246 

Q25 0,4641 0,4809 0,8360 

Q26 0,5425 0,5611 0,8550 
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8.3. Qualidade Global 
Apreciação global da qualidade do serviço prestado pela secretaria do DLC foi efectuada através 

duma questão. 

 

Quadro 14 – Estatística descritiva-Qualidade global 

 
 

 

 O quadro 14 permite observar que os docentes tendem a realizar uma apreciação global do 

serviço mais favorável do que os alunos, e a diferença da média é significativa para um erro de tipo I 

igual a 0,01. A apreciação global do serviço prestado pela Secretaria do DLC feita pelos docentes foi 

classificada como boa ou muito boa, no entanto a maioria dos alunos qualifica-a de média ou boa. 

 

 

8.4. Satisfação 
Os enunciados dos itens da escala da Satisfação encontram-se no quadro 15.  

As avaliações dos itens S2, S7 e S9 são, em média, significativamente superiores à média global. 

As avaliações médias aos itens S1, S5 e S6 são significativamente inferior à média global, contudo, 

tal facto só se verifica para 5% de significância no que diz respeito ao item S6. 

 

 

 

 

 

Percentagem de respostas 
segundo a escala Likert  

Questão Média 
Desvio 
padrão 

1 
Muito 

má 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
Muito 
boa 

Amostra global 

3,359 0,789 0,8 11,7 43,8 38,3 5,5 

Amostra docentes 

4,545 0,510 - - - 45,5 54,5 

Amostra alunos 

A qualidade global do serviço 

prestado pela secretaria do DLC é 

3,248 0,717 0,9 12,8 47,9 37,6 0,9 
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Quadro 15 – Estatística descritiva - satisfação. 

 
 

Pelo quadro 15 pode-se constatar que cerca de 2/5 dos inquiridos colocaram-se numa posição 

intermédia face às afirmações dos itens apresentados, à excepção do item S9, onde 34,8% dos 

inquiridos afirmar estar satisfeito com o serviço prestado. Entre os 23% e os 29% dos inquiridos 

concordaram com as afirmações inerentes aos itens da satisfação, isto é, atribuem o valor 4, da 

escala Likert. 

Apenas 3,1% dos inquiridos estão perfeitamente satisfeitos com a aparência visual das 

instalações, equipamentos, pessoal e materiais de comunicação. 

 

 O valor de KMO (0,946) e o teste de Esfericidade de Bartlett (2080,051; sig.0,000) mostram que 

há uma correlação muito boa entre as variáveis. A análise factorial de componentes principais, com 

rotação Varimax, permite a extracção de um só factor, o qual explica 72,182% da variância total. O 

valor de alpha de Cronbach (0,951) revela uma fiabilidade muito boa. O item S1 é o menos 

correlacionado com os restantes, ainda assim o coeficiente de correlação corrigido (0,604) é superior 

a 0,5. Também se verifica a validade convergente, uma vez que o valor de AVE (0,7218) é superior a 

0,5.  

 

O quadro 16 mostra que a percepção percebida pelos professores é, em média, superior à dos 

alunos. As diferenças são estatisticamente significativas para um erro de tipo I igual a 0,01, pelo que 

os docentes tendem a atribuir classificações mais elevadas do que os alunos. 

 

*Indica diferença significativa em relação à média global para um erro de tipo I igual a 0,01 e **para um erro de tipo I igual a 
0,05. 

Percentagem de respostas segundo a 
escala Likert  

Itens  Média
Desvio 
padrão 1 2 3 4 5 

S1 - Estou satisfeito com a aparência visual das 
instalações, equipamentos, pessoal e material de 
comunicação. 

2,887* 0,970 9,4 21,9 42,6 23,0 3,1 

S2 - Estou satisfeito com o conhecimento e a cortesia 
dos funcionários 3,301* 0,974 2,7 16,8 39,8 28,9 11,7 
S3 - Agrada-me e capacidade das funcionárias em 
transmitir confiança e segurança. 3,242 0,956 3,1 16,8 43,0 27,0 10,2 
S4 - Estou satisfeito com a disponibilidade da 
Secretaria do DLC para ajudar os alunos/docentes. 3,215 1,004 4,3 18,0 40,6 26,2 10,9 
S5 - Estou contente com a forma rápida e eficiente de 
prestar o serviço. 3,027* 1,023 7,4 20,7 41,4 22,7 7,8 
S6 - Agrada-me o cuidado e a atenção personalizada 

proporcionados aos alunos/docentes. 3,148** 1,007 4,7 20,7 39,1 26,2 9,4 

S7 - O serviço prestado pela Secretaria do DLC 
satisfaz as minhas necessidades 3,367* 0,977 2,7 14,1 40,6 28,9 13,7 
S8 - A Secretaria do DLC presta o serviço que 
esperava receber. 3,250 0,994 3,9 17,6 38,7 29,3 10,5 

S9 - Em geral, a minha experiência com o serviço 
prestado pela Secretaria do DLC é positiva. 3,516* 0,998 2,3 12,9 32,8 34,8 17,2 
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Quadro 16 – Desvio entre as percepções sobre a satisfação dos docentes e dos alunos 

 
 
 

8.5. Análises de regressão 
 Nestas análises, vamos investigar o efeito das dimensões da Qualidade na Qualidade Global e na 

Satisfação dos alunos e docentes do departamento, bem como o efeito de cada item da escala 

DUAQUAL, pertencente a cada dimensão, na Qualidade Global e na Satisfação.  

 

 

Quadro 17 – Análise de regressão-Efeito das dimensões da qualidade na Qualidade global. 

 
 
 

 A análise dos resíduos não revela tendências crescentes ou decrescentes e mostra que estes 

seguem uma distribuição normal. Assim, os resíduos apresentam variância constante e não é violada 

a hipótese de homocedasticidade. Os valores de tolerância são todos superiores a 0,1 e os de VIF 

inferiores a 10. Dada a dimensão da amostra, podemos considerar que o valor do teste de Durbin-

Watson se encontra na zona de inconclusão. A qualidade global é explicada em 73,1% pelas 

Modelo 1 Coeficientes não 
estandardizados 

Coeficientes 
estandardizados t R2 F Durbin-

Watson 
Estatísticas 

Colinearidade 

 B Beta (sig.) ajustado (sig.)  Tolerância VIF 

(Constante) 0,300  
2,465 

(0,014) 
  

Credibilidade 0,384 0,369 
5,873 

(0,000) 
0,268 30,729 

Profissionalismo 0,406 0,420 
6,693 

(0,001) 
0,268 30,736 

Informação 0,135 0,138 
3,154 

(0,002) 

0,731 
231,776 

(0,000) 
1,759 

0,550 10,818 

variável dependente: Qualidade Global 

Itens  Média docentes Média alunos Diferença de Médias 

S1 4,091 2,773 1,318 

S2 4,773 3,162 1,611 

S3 4,636 3,111 1,525 

S4 4,727 3,073 1,654 

S5 4,545 2,885 1,660 

S6 4,545 3,017 1,528 

S7 4,591 3,252 1,339 

S8 4,500 3,132 1,368 

S9 4,727 3,402 1,325 
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dimensões Credibilidade, Profissionalismo e Informação da qualidade, embora as dimensões 

Credibilidade e Profissionalismo tenham um maior peso de importância. 

 

Quadro 18 – Análise de regressão-Efeito dos itens da dimensão Credibilidade da qualidade na 
Qualidade global. 

 
 

 

A análise dos resíduos não revela tendências crescentes ou decrescentes e mostra que estes 

seguem uma distribuição normal. Assim, os resíduos apresentam variância constante e não é violada 

a hipótese de homocedasticidade. Os valores de tolerância são todos superiores a 0,1 e os de VIF 

inferiores a 10. Dada a dimensão da amostra, podemos considerar que o valor do teste de Durbin-

Watson se encontra na zona de inconclusão. A Qualidade Global é explicada em 65,6% pelos 

diferentes itens da dimensão Credibilidade. Os itens Q7 (A Secretaria do DLC presta o serviço bem à 

primeira vez) e Q9 (A Secretaria do DLC persiste em execuções de tarefas sem erros) são os que 

mais contribuem para uma avaliação mais favorável da Qualidade Global. 

Os itens Q5 (Se a Secretaria do DLC promete fazer algo em certo tempo, cumpre), Q4 (O material 

utilizado no serviço da Secretaria do DLC, tais como formulários, impressos ou declarações, têm boa 

aparência visual) e Q8 (A Secretaria do DLC conclui o serviço no tempo em que se comprometeu) 

não contribuem significativamente para a avaliação da Qualidade Global. 

 

 

variável dependente: Qualidade Global 

Coeficientes não 
estandardizados 

Coeficientes 
estandardizados t R2 F Durbin-

Watson Estatísticas Colinearidade 
Modelo 2 

B Beta (sig.) ajustado (sig.)  Tolerância VIF 

(Constante) 0,580  3,873 
(0,000) 

  

Q2 0,082 0,091 2,043 
(0,042) 

0,676 1,480 

Q3 0,088 0,104 2,204 
(0,028) 

0,611 1,636 

Q4 0,076 0,074 1,616 
(0,107) 

0,642 1,558 

Q5 0,021 0,028 0,423 
(0,673) 

0,316 3,160 

Q6 0,087 0,131 2,190 
(0,029) 

0,378 2,644 

Q7 0,130 0,159 2,380 
(0,018) 

0,302 3,314 

Q8 0,097 0,124 1,619 
(0,107) 

0,228 4,377 

Q9 0,173 0,204 3,079 
(0,002) 

0,308 3,249 

Q10 0,093 0,123 2,464 
(0,014) 

0,656 
54,952 

(0,000) 
1,746 

0,545 1,833 
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Quadro 19 – Análise de regressão-Efeito dos itens da dimensão Profissionalismo da qualidade 
na Qualidade global. 

 
 

A análise dos resíduos não revela tendências crescentes ou decrescentes e mostra que estes 

seguem uma distribuição normal. Assim, os resíduos apresentam variância constante e não é violada 

a hipótese de homocedasticidade. Os valores de tolerância são todos superiores a 0,1 e os de VIF 

inferiores a 10. Dada a dimensão da amostra, podemos considerar que o valor do teste de Durbin-

Watson se encontra na zona de inexistência de autocorrelação.  

A Qualidade Global é explicada em 68,3% pelos diferentes itens da dimensão Profissionalismo. 

Os itens Q15 (os alunos e docentes sentem-se seguros em relação ao serviço prestado pela 

Secretaria do DLC) e Q14 (o comportamento das funcionárias da Secretaria do DLC inspira 

confiança) são os que mais contribuem para a avaliação da Qualidade Global, ou seja, os itens 

relacionados com a confiança e segurança explicam de modo mais significativo para a avaliação da 

Qualidade Global.  

Coeficientes não 

estandardizados 

Coeficientes 

estandardizados 
t R2 F 

Durbin-

Watson 

Estatísticas 

Colinearidade Modelo 3 

B Beta (sig.) ajustado (sig.)  Tolerância VIF 

(Constante) 0,709  
5,906 

(0,000) 
  

Q11 0,081 0,108 
1,995 

(0,047) 
0,424 2,361 

Q12 0,055 0,076 
1,208 

(0,228) 
0,317 3,157 

Q13 0,031 0,041 
0,791 

(0,429) 
0,461 2,170 

Q14 0,143 0,181 
2,324 

(0,021) 
0,206 4,863 

Q15 0,198 0,249 
3,766 

(0,000) 
0,284 3,515 

Q16 -0,029 -0,037 
-0,611 

(0,542) 
0,333 3,002 

Q17 0,096 0,124 
2,302 

(0,022) 
0,430 2,323 

Q18 0,004 0,005 
0,087 

(0,931) 
0,349 2,867 

Q20 0,068 0,083 
1,248 

(0,213) 
0,283 3,538 

Q21 0,103 0,116 
1,836 

(0,068) 
0,312 3,206 

Q22 0,039 0,045 
0,723 

(0,471) 

0,683 
50,876 

(0,000) 
1,833 

0,320 3,120 

variável dependente: Qualidade Global 
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Do conjunto dos itens da dimensão Profissionalismo, os itens Q12 (as funcionárias da Secretaria 

do DLC têm sempre boa vontade em ajudar), Q13 (as funcionárias da Secretaria do DLC nunca estão 

demasiado ocupadas para esclarecer as dúvidas), Q16 (as funcionárias de Secretaria do DLC são 

amáveis), Q18 (a Secretaria do DLC possibilita uma atenção individualizada), Q20 (a Secretaria do 

DLC tem funcionários que prestam um atendimento personalizado), Q21 (a Secretaria do DLC 

preocupa-se com os melhores interesses dos alunos e docentes) e Q22 (as funcionárias da 

Secretaria do DLC compreendem as necessidades específicas dos alunos e docentes) são os que 

não contribuem significativamente para a avaliação da Qualidade Global. 

 

Quadro 20 - Análise de regressão-Efeito dos itens da dimensão Informação da qualidade na 
Qualidade global. 

 
 
 

A análise dos resíduos não revela tendências crescentes ou decrescentes e mostra que estes 

seguem uma distribuição normal. Assim, os resíduos apresentam variância constante e não é violada 

a hipótese de homocedasticidade. Os valores de tolerância são todos superiores a 0,1 e os de VIF 

inferiores a 10. Dada a dimensão da amostra, podemos considerar que o valor do teste de Durbin-

Watson se encontra na zona de inexistência de autocorrelação. A Qualidade Global é explicada em 

41,7% pelos diferentes itens da dimensão Informação. O item Q26 (As informações/avisos estão 

acessíveis), respeitante à acessibilidade da informação, é o que mais contribui para a avaliação da 

Qualidade Global. Por outro lado, o item Q25 (As informações/avisos colocados nos painéis são 

importantes) é o que não contribui significativamente para a avaliação da Qualidade Global. 

 

 

No que concerne à Satisfação, os quadros seguintes mostram os resultados dos modelos para os 

efeitos quer das dimensões da qualidade, quer dos itens dessas mesmas dimensões na Satisfação. 

 

Coeficientes não 

estandardizados 

Coeficientes 

estandardizados 
t R2 F 

Durbin-

Watson 

Estatísticas 

Colinearidade Modelo 4 

B Beta (sig.) ajustado (sig.)  Tolerância VIF 

(Constante) 
1,336  

8,353 

(0,000) 
   

Q23 0,184 0,235 
4,134 

(0,000) 
0,710 1,408 

Q24 0,178 0,232 
3,550 

(0,000) 
0,537 1,864 

Q25 0,056 0,069 
0,952 

(0,342) 
0,437 2,286 

Q26 0,214 0,268 
3,783 

(0,000) 

0,417 
46,522 

(0,000) 
1,869 

0,457 2,190 

variável dependente: Qualidade Global 
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Quadro 21 - Análise de regressão-Efeito das dimensões da qualidade na Satisfação 

 
Também neste modelo, a análise dos resíduos não revela tendências crescentes ou decrescentes 

e mostra que estes seguem uma distribuição normal. Deste modo, os resíduos apresentam variância 

constante e não é violada a hipótese de homocedasticidade. Os valores de tolerância são todos 

superiores a 0,1 e os de VIF inferiores a 10. Dada a dimensão da amostra podemos considerar que o 

valor do teste de Durbin-Watson se encontra na zona de inexistência de autocorrelação. A Satisfação 

é explicada em 86,3% pelos diferentes itens das dimensões Credibilidade, Profissionalismo e 

Informação. As dimensões Credibilidade e Profissionalismo, mas sobretudo a dimensão 

Profissionalismo é a que mais contribui para a avaliação da Satisfação. 

Quadro 22 – Análise de regressão-Efeito dos itens da dimensão Credibilidade da qualidade na 
Satisfação. 

 
variável dependente: Satisfação 

Coeficientes não 
estandardizados 

Coeficientes 
estandardizados t R2 F Durbin-

Watson 
Estatísticas 

Colinearidade Modelo 6 
B Beta (sig.) ajustado (sig.)  Tolerância VIF 

(Constante) 0,191  1,446 
(0,150)   

Q2 0,163 0,171 4,605 
(0,000) 0,676 1,480 

Q3 0,060 0,067 1,720 
(0,087) 0,611 1,636 

Q4 0,034 0,031 0,828 
(0,408) 0,642 1,558 

Q5 -0,023 -0,029 -0,542 
(0,588) 0,316 3,160 

Q6 0,189 0,269 5,436 
(0,000) 0,378 2,644 

Q7 0,135 0,156 2,813 
(0,005) 0,302 3,314 

Q8 0,138 0,167 2,620 
(0,009) 0,228 4,377 

Q9 0,111 0,123 2,248 
(0,025) 0,308 3,249 

Q10 0,124 0,154 3,739 
(0,000) 

0,763 92,391 
(0,000) 1,813 

0,545 1,833 

Coeficientes não 
estandardizados 

Coeficientes 
estandardizados t R2 F Durbin-

Watson 
Estatísticas 

Colinearidade Modelo 5 
B Beta (sig.) ajustado (sig.)  Tolerância VIF 

(Constante) -0,238  
-2,567 

(0,011) 
  

Credibilidade 0,346 0,313 
6,982 

(0,000) 
0,268 3,729 

Profissionalismo 0,602 0,587 
13,069 

(0,001) 
0,268 3,736 

Informação 0,093 0,089 
2,850 

(0,005) 

0,863 
534,219 

(0,000) 
1,902 

0,550 1,818 

variável dependente: Satisfação 
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A análise dos resíduos não revela tendências crescentes ou decrescentes e mostra que estes 

seguem uma distribuição normal. Deste modo, os resíduos apresentam variância constante e não é 

violada a hipótese de homocedasticidade. Os valores de tolerância são todos superiores a 0,1 e os 

de VIF inferiores a 10. Dada a dimensão da amostra, podemos considerar que o valor do teste de 

Durbin-Watson se encontra na zona de inexistência de autocorrelação. A Satisfação é explicada em 

76,3% pelos diferentes itens da dimensão Credibilidade. Os itens Q6 (se um aluno ou docente têm 

um problema, a Secretaria do DLC demonstra um sincero interesse em resolvê-lo) e Q8 (A Secretaria 

do DLC conclui o serviço no tempo em que se comprometeu) são os que mais contribuem para a 

avaliação da Satisfação. O interesse sincero na resolução dos problemas, por parte da Secretaria, é 

o aspecto que mais contribui para a Satisfação de alunos e docentes. 

 Os itens Q3 (As funcionárias da Secretaria do DLC têm boa aparência), Q4 (O material utilizado 

no serviço da Secretaria do DLC, tais como formulários, impressos ou declarações, têm boa 

aparência visual) e Q5 (Se a Secretaria do DLC promete fazer algo em certo tempo, cumpre) são os 

que não contribuem significativamente para a avaliação da Satisfação. 

 

Quadro 23 – Análise de regressão-Efeito dos itens da dimensão Profissionalismo da qualidade 
na Satisfação. 

 
 
 A análise dos resíduos não revela tendências crescentes ou decrescentes e mostra que estes 

seguem uma distribuição normal. Assim, os resíduos apresentam variância constante e não é violada 

a hipótese de homocedasticidade. Os valores de tolerância são todos superiores a 0,1 e os de VIF 

Coeficientes não 

estandardizados 

Coeficientes 

estandardizados 
t R2 F 

Durbin-

Watson 

Estatísticas 

Colinearidade Modelo 7 

B Beta (sig.) ajustado (sig.)  Tolerância VIF 

(Constante) 0,046  0,504 
(0,615)   

Q11 0,096 0,120 3,107 
(0,002) 0,424 2,361 

Q12 0,039 0,051 1,130 
(0,260) 0,317 3,157 

Q13 0,025 0,031 0,824 
(0,411) 0,461 2,170 

Q14 0,063 0,074 1,340 
(0,181) 0,206 4,863 

Q15 0,189 0,223 4,717 
(0,000) 0,284 3,515 

Q16 0,038 0,045 1,042 
(0,299) 0,333 3,002 

Q17 0,113 0,136 3,546 
(0,000) 0,430 2,323 

Q18 0,042 0,053 1,231 
(0,219) 0,349 2,867 

Q20 0,022 0,025 0,529 
(0,000) 0,283 3,538 

Q21 0,222 0,235 5,198 
(0,000) 0,312 3,206 

Q22 0,103 0,112 2,506 
(0,013) 

0,838 120,902 
(0,000) 1,887 

0,320 3,120 

 variável dependente: Satisfação 
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inferiores a 10. Dada a dimensão da amostra, podemos considerar que o valor do teste de Durbin-

Watson se encontra na zona de inexistência de autocorrelação. A Satisfação é explicada em 83,3% 

pelos diferentes itens da dimensão Profissionalismo. Os itens Q15 (os alunos e docentes sentem-se 

seguros em relação ao serviço prestado pela Secretaria do DLC) e Q21 (a Secretaria do DLC 

preocupa-se com os melhores interesses dos alunos e docentes) são os que mais contribuem para a 

avaliação da Satisfação, referentes à segurança no serviço prestado e à preocupação com os 

interesses de alunos e docentes.  

 Do conjunto dos itens da dimensão Profissionalismo, os itens Q12 (as funcionárias da Secretaria 

do DLC têm sempre boa vontade em ajudar), Q13 (as funcionárias da Secretaria do DLC nunca estão 

demasiado ocupadas para esclarecer as dúvidas), Q14 (o comportamento das funcionárias da 

Secretaria do DLC inspira confiança), Q16 (as funcionárias de Secretaria do DLC são amáveis) e 

Q18 (a Secretaria do DLC possibilita uma atenção individualizada) são os que não contribuem 

significativamente para a avaliação da Satisfação. 

 

Quadro 24 – Análise de regressão-Efeito dos itens da dimensão Informação da qualidade na 
Satisfação. 

 

 
 
 A análise dos resíduos não revela tendências crescentes ou decrescentes e mostra que estes 

seguem uma distribuição normal. Assim, os resíduos apresentam variância constante e não é violada 

a hipótese de homocedasticidade. Os valores de tolerância são todos superiores a 0,1 e os de VIF 

inferiores a 10. Dada a dimensão da amostra, podemos considerar que o valor do teste de Durbin-

Watson se encontra na zona de inexistência de autocorrelação. A Satisfação é explicada em 45,9% 

pelos diferentes itens da dimensão Informação. O item Q23 (a Secretaria do DLC divulga 

atempadamente as informações sobre os horários) é o que mais contribui para a avaliação da 

Satisfação.  

Coeficientes não 

estandardizados 

Coeficientes 

estandardizados 
t R2 F 

Durbin-

Watson 

Estatísticas 

Colinearidade Modelo 8 

B Beta (sig.) ajustado (sig.)  Tolerância VIF 

(Constante) 0,969  
5,920 

(0,000) 
  

Q23 0,280 0,337 
6,161 

(0,000) 
0,710 1,408 

Q24 0,159 0,196 
3,113 

(0,000) 
0,537 1,864 

Q25 0,061 0,070 
1,003 

(0,317) 
0,437 2,286 

Q26 0,205 0,241 
3,538 

(0,000) 

0,459 
55,063 

(0,000) 
1,869 

0,457 2,190 

variável dependente: Qualidade Global 
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As figuras 12 e 13 traduzem as análises de regressão abordadas nos quadros precedentes, 

permitindo-nos visualizar, de uma forma mais clara, os efeitos directos das dimensões da Qualidade 

na Qualidade Global e na Satisfação, respectivamente.  

Os valores apresentados sobre cada uma das setas indicam os coeficientes Beta estandardizados 

e o valor de “e” foi determinado através da raiz quadrada da variância não explicada pela regressão. 

 

Figura 12 – Efeitos directos das dimensões da Qualidade na Qualidade Global 

 
 

Como foi visto anteriormente, as dimensões Profissionalismo e Credibilidade são as que 

contribuem mais significativamente para a avaliação da Qualidade Global. Os itens mais explicativos 

para esta avaliação estão relacionados com a confiança e segurança e com a realização das tarefas 

bem à primeira vez, sem erros: Na dimensão Profissionalismo, os itens Q15 (Os alunos e docentes 

sentem-se seguros em relação ao serviço prestado pela Secretaria do DLC), Q14 (O comportamento 

das funcionárias da Secretaria do DLC inspira confiança), Q17 (as funcionárias da Secretaria do DLC 

possuem conhecimentos necessários para responder às questões) são os que mais contribuem para 

a Qualidade Global. Os itens que mais influenciam esta Qualidade, da dimensão Credibilidade, são 

os itens Q6 (se um aluno ou docente têm um problema, a Secretaria do DLC demonstra um sincero 

interesse em resolvê-lo), Q7 (A Secretaria do DLC presta o serviço bem à primeira vez) e Q9 (a 

Secretaria do DLC persiste em execuções de tarefas sem erros).  

Quanto à dimensão Informação, os itens da acessibilidade das informações e avisos (Q26), da 

divulgação atempada dos horários (Q23) e da relevância da informação colocada on-line (Q24) são 

os mais significativos para a Qualidade Global. 

Assim, para a obtenção de níveis mais elevados de Qualidade Global, a Secretaria do DLC deverá 

envidar esforços para a obtenção de melhores resultados nos itens Q9 (a Secretaria do DLC persiste 

em execuções de tarefas sem erros), Q17 (as funcionárias da Secretaria do DLC possuem 

conhecimentos necessários para responder às questões), Q23 (a Secretaria do DLC divulga 

atempadamente as informações sobre os horários) e Q24 (a informação colocada on-line é 

relevante). 

Qualidade Global 

0,369  
e= 0,52 

0,420 

0,138 

Credibilidade 

Profissionalismo 

Informação 
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A concretização destas melhorias deverá, possivelmente, fazer-se sentir a médio ou longo prazo 

pois, como foi mencionado anteriormente (p.49), a Qualidade Global está então relacionada com um 

juízo mais global e duradouro, através de múltiplos encontros ou experiências com o serviço. Os itens 

mais explicativos da Qualidade Global do serviço prestado pela Secretaria do DLC sustentam esta 

relação, pois a confiança, a segurança e a percepção da prestação do serviço bem à primeira vez e 

sem erros estabelecem-se a longo prazo e de uma forma objectiva. 

 

Figura 13 – Efeitos directos das dimensões da Qualidade na Satisfação 

 
 

 As dimensões, Credibilidade e Profissionalismo, que contribuem de forma mais significativa para a 

Qualidade Global também são as mesmas para a Satisfação (ver figura 15), embora com diferentes 

pesos. Na dimensão Credibilidade, são os itens Q6 (se um aluno ou docente têm um problema, a 

Secretaria do DLC demonstra um sincero interesse em resolvê-lo), Q8 (A Secretaria do DLC conclui 

o serviço no tempo em que se comprometeu) que mais contribuem para a avaliação da Satisfação. 

Os itens Q15 (os alunos e docentes sentem-se seguros em relação ao serviço prestado pela 

Secretaria do DLC) e Q21 (a Secretaria do DLC preocupa-se com os melhores interesses dos alunos 

e docentes), da dimensão Profissionalismo, são os que mais contribuem para a avaliação da 

Satisfação, enquanto na dimensão Informação é o item Q23 (a Secretaria do DLC divulga 

atempadamente as informações sobre os horários) que mais influencia a Satisfação. Para a obtenção 

de níveis mais elevados de Satisfação, a Secretaria do DLC deverá concentrar esforços na melhoria 

destes itens. 

 Como foi abordado anteriormente, a satisfação é influenciada por processos cognitivos e afectivos 

(de Ruyter et al., 1997) e está associada a um juízo transitório, susceptível de ser alterado em cada 

transacção (Bitner, 1990; Bolton e Drew, 1991a; Carman, 1990; Cronin Jr e Taylor, 1992; 

Parasuraman et al., 1988). A satisfação é avaliada especialmente através de sentimentos ou pelo 

agrado com os elementos da transacção do serviço (Li-Wei, 2005), pelo que, se forem introduzidas 

melhorias, estas deverão sentir-se a curto prazo. 

Satisfação 

0,313 
e= 0,37 

0,587 

0,089 

Credibilidade 

Profissionalismo 

Informação 
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Conclusões  
 Levámos a cabo esta investigação com o intuito de contribuir para a identificação dos atributos 

associados ao serviço prestado pela Secretaria do Departamento de Línguas da Universidade de 

Aveiro e contribuir para a melhoria da qualidade e da satisfação percebida pelos docentes e 

discentes deste departamento. 

 Nesta perspectiva, iniciámos o estudo com uma revisão da literatura existente, sobre a Gestão da 

Qualidade e dos instrumentos desenvolvidos e aplicados na avaliação da mesma. 

 Como se notou, os princípios fundamentais da TQM (Gestão pela Qualidade Total) são 

transversais aos diferentes sectores de actividade, quer se trate da Indústria ou dos Serviços: 

comprometimento para com a Qualidade; orientação para a satisfação do Cliente; envolvimento de 

todas as pessoas e funções da organização na procura da melhoria contínua. 

 Constatou-se, igualmente, que a gestão da qualidade no ensino superior é algo que tem vindo a 

ser trabalhado em diversos países europeus e fora da Europa, mas só agora tem sido tema de 

análise mais criteriosa em Portugal. Efectivamente, com a aplicação do Processo de Bolonha em 

Portugal e a meta delineada na estratégia de Lisboa, até 2010, a qual prevê que a Europa deve 

tornar-se na “… economia do conhecimento mais competitiva e mais dinâmica do mundo, capaz de 

um crescimento económico duradouro acompanhado de uma melhoria quantitativa e qualitativa do 

emprego e de maior coesão social”, foram encetadas acções no sentido de avaliar o sistema de 

ensino superior português, conferindo, igualmente, uma perspectiva institucional às preocupações 

com a qualidade, gestão da qualidade e garantia da qualidade nas universidades e outras instituições 

de ensino superior. 

 A iniciativa da Universidade de Aveiro em solicitar a colaboração da EUA (Associação Europeia 

das Universidades) na produção de um relatório de avaliação, revela que esta instituição está ciente 

da problemática da Qualidade no espaço europeu em que se insere. Do relatório, destacou-se a 

necessidade de se desenvolver processos de avaliação interna da Qualidade, evidenciando a 

importância de estudos na área da qualidade e da sua gestão que possam vir a contribuir para a 

avaliação do serviço prestado na Universidade de Aveiro. 

 A revisão da literatura demonstra que muitos dos trabalhos publicados sobre a Qualidade do 

Serviço no Ensino Superior se debruçam, essencialmente, sobre os conteúdos ou a leccionação dos 

cursos. No entanto, devido às pressões decorrentes da competitividade no ensino superior, as 

preocupações sobre a Qualidade do Serviço têm-se propagado a diversos aspectos e a outros níveis 

de desenvolvimento, para além do processo ensino-aprendizagem centrado na relação entre docente 

e discente, nomeadamente nas bibliotecas universitárias, bares e cantinas universitários, serviços de 

acção social, serviços académicos e serviços de secretaria departamentais. Neste sentido e 

mediante a análise dos trabalhos publicados sobre a Qualidade do Serviço no Ensino Superior, com 

o recurso à escala SERVQUAL e adaptações desta, o foco desta investigação incidiu sobre o serviço 

prestado pela Secretaria do Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro. A 
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escala DUAQUAL com 26 itens foi avaliada por docentes e discentes dos cursos de 1º ciclo deste 

Departamento. No questionário, figurou uma pergunta destinada a avaliar a Qualidade Global e outra 

a Satisfação. 

 Da estatística descritiva dos dados, verificámos que os itens pior classificados, ou seja, os que 

apresentam médias de classificação mais baixas, foram (ver quadro 5) foram Q1 (A Secretaria do 

DLC tem equipamentos modernos) e Q2 (as instalações da Secretaria do DLC são agradáveis) da 

dimensão Credibilidade; Q19 (O horário de funcionamento da Secretaria do DLC está adequado às 

necessidades dos alunos e docentes) e Q20 (A Secretaria do DLC tem funcionários que prestam um 

atendimento personalizado) da dimensão Profissionalismo e Q23 (A Secretaria do DLC divulga 

atempadamente as informações sobre os horários) e Q24 (a informação colocada on-line é 

relevante).  

 Por outro lado, verificámos que os itens melhor classificados, ou seja, os que apresentam, em 

média, classificações mais altas do que a média global foram os itens Q3 (As funcionárias da 

Secretaria do DLC têm boa aparência), Q11 (As funcionárias da Secretaria do DLC prestam um 

atendimento com prontidão), Q12 (As funcionárias da Secretaria do DLC têm sempre boa vontade 

em ajudar), Q14 (O comportamento das funcionárias da Secretaria do DLC inspira confiança), Q15 

(Os alunos e docentes sentem-se seguros em relação ao serviço prestado pela Secretaria do DLC), 

Q16 (As funcionárias de Secretaria do DLC são amáveis), Q25 (as informações/avisos colocados nos 

painéis são importantes). Os itens Q4 (O material utilizado no serviço da Secretaria do DLC, tais 

como formulários, impressos ou declarações, têm boa aparência visual) e Q7 (A Secretaria do DLC 

presta o serviço bem à primeira vez) também obtiveram, em média, avaliações superiores à média 

global, mas apenas para um nível de significância de 5%. 

 No tratamento estatístico referente à análise factorial, foram eliminados os itens Q1 e Q19 pois 

apresentavam classificações centradas, ou seja, as percentagens mais elevadas de respostas 

encontravam-se ao centro e, sobretudo, pouco correlacionados com os demais, logo, as pessoas 

nem concordam nem discordam que a Secretaria do DLC tem equipamentos modernos e que o 

horário de funcionamento da Secretaria do DLC está adequado às necessidades dos alunos e 

docentes.  

 Em termos de Satisfação, verificámos que os itens S2 (estou satisfeito com o conhecimento e a 

cortesia dos funcionários), S7 (o serviço prestado pela Secretaria do DLC satisfaz as minhas 

necessidades) e S9 (em geral, a minha experiência com o serviço prestado pela Secretaria do DLC é 

positiva) obtiveram, em média, avaliações significativamente superiores à média global. Por outro 

lado, os itens S1 (estou satisfeito com a aparência visual das instalações, equipamentos, pessoal e 

material de comunicação), S5 (estou contente com a forma rápida e eficiente de prestar o serviço) e 

S6 (estou satisfeito com a disponibilidade da Secretaria do DLC para ajudar os alunos/docentes) 

tiveram, em média, classificações inferiores à média global, embora para este último, se tenha 

verificado 5% de significância. 
 A apreciação dos dados permitiu-nos apurar que as percepções dos docentes face à Qualidade e 

face à Satisfação tendem a ser, em média, superiores às dos alunos. 
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 Da análise factorial efectuada, os resultados obtidos permitiram extrair três dimensões explicativas 

– Credibilidade, Profissionalismo e Informação - da Qualidade Global. As duas primeiras dimensões 

têm um peso de importância, em relação à avaliação global da qualidade e da satisfação, mais 

significativo do que a dimensão Informação. 

 As dimensões extraídas do estudo correspondem apenas em parte às dimensões encontradas, na 

escala SERVQUAL, por Parasuraman et al. (1991). A dimensão Credibilidade agrega as dimensões 

Tangibilidade (Q2, Q3 e Q4, ver quadro 5) e Fiabilidade (Q5, Q6, Q7, Q8 Q9 e Q10, ver quadro 5). A 

dimensão Profissionalismo é composta por itens da Capacidade de Resposta (Q11, Q12 e Q13 ver 

quadro 5), Garantia (Q14, Q15, Q16, Q17 e Q18, ver quadro 5) e Empatia (Q20, Q21 e Q22 ver 

quadro 5). Outros trabalhos sobre a qualidade no ensino superior corroboram a existência de 

dimensões diferentes das preconizadas pelos autores da SERVQUAL. No estudo desenvolvido por 

Smith et al. (2007), as dimensões identificadas são uma amálgama das dimensões da SERVQUAL, 

em que para os funcionários, as dimensões Responsabilidade e Segurança formam uma única 

dimensão e para os estudantes as dimensões Segurança e Empatia agregam-se noutra dimensão. 

No estudo elaborado por Waugh (2002) sobre as percepções dos docentes da qualidade 

administrativa das universidades, são igualmente consideradas apenas duas dimensões: uma 

constituída pela Fiabilidade e Responsabilidade e outra, pela Segurança e Empatia. A primeira 

engloba o contacto, a provisão de materiais administrativos, a confiança, o aconselhamento 

administrativo e informações sobre alterações de teor administrativo. A segunda dimensão agrega 

aspectos relacionados com a cortesia e confiança no contacto, compreensão, atendimento 

personalizado e segurança e preocupação no contacto. 

 O estudo contempla uma nova dimensão – Informação que não consta na SERVQUAL refinada 

de Parasuraman et al. (1991). As diferenças encontradas nas dimensões devem-se ao facto de, por 

um lado, as questões terem sido adaptadas ao serviço prestado pela Secretaria do DLC e, por outro, 

ter-se procedido à ampliação do número de itens contemplando as informações. Esta dimensão foi a 

que traduziu resultados menos favoráveis quanto ao serviço prestado. 

 Da dimensão Credibilidade, os itens relacionados com a prevenção de erros e a execução de 

tarefas bem à primeira (Q7 e Q9) são os que mais contribuem para a Qualidade Global. Por outro 

lado, da dimensão Profissionalismo, os itens associados à confiança e segurança (Q14 e Q15) e, 

com menor impacto mas igualmente relevantes, os itens relacionados com a prontidão e 

conhecimentos das funcionárias em responder às questões (Q11 e Q17) são os que mais influenciam 

a Qualidade Global. A acessibilidade das informações e avisos (Q26) é o item mais significativo da 

dimensão Informação na explicação da Qualidade Global. No entanto, a divulgação atempada das 

informações sobre os horários (Q23) e a relevância da informação colocada on-line (Q24) são 

igualmente importantes para a explicação da Qualidade Global. 

 As dimensões Credibilidade e Profissionalismo que explicam, em boa parte, a Qualidade Global 

são igualmente as que mais contribuem para a avaliação da Satisfação. Averiguando os itens mais 

significativos de cada uma das dimensões para a Satisfação, verifica-se que na dimensão 
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Credibilidade, as pessoas gostam de sentir que a Secretaria está verdadeiramente interessada em 

resolver os seus problemas no tempo acordado, dando-lhes credibilidade e confiança (Q6 e Q8).  

 Quanto à dimensão Profissionalismo verificamos que o item ligado à segurança (Q15) é um dos 
que mais explica a Satisfação e é verificada igualmente na Qualidade Global. Outro item relevante 

para a explicação da Satisfação prende-se com a preocupação da Secretaria com os melhores 

interesses dos alunos e docentes (Q21). 

 Quanto à dimensão Informação, os itens da acessibilidade das informações e avisos (Q26) e da 

divulgação atempada dos horários (Q23) são os mais significativos tanto para a Qualidade Global 

como para a Satisfação, embora este último item tenha um peso mais significativo para a Satisfação 

do que para a Qualidade Global. 

 Os itens que obtiveram, em média, classificações significativamente inferiores à média global 

poderão não corresponder aos itens que explicam mais significativamente quer a Qualidade Global 

quer a Satisfação. A Secretaria do DLC deverá tentar melhorar a qualidade do serviço prestado, 

concentrando atenções nos itens e dimensões que explicam mais significativamente essa qualidade 

e satisfação. 

 Assim, para que a Secretaria do DLC possa melhorar a qualidade do serviço prestado aos seus 

docentes e discentes, em termos de Qualidade Global, deverá esforçar-se por executar tarefas sem 

erros (Q9). Este item da dimensão Credibilidade apresenta, em média, uma classificação inferior à 

média global, em que apenas 8,6% das pessoas atribuíram a pontuação máxima. 

 Outro item que explica significativamente a Qualidade Global é o Q17 (as funcionárias da 

Secretaria do DLC possuem conhecimentos necessários para responder às questões) da dimensão 

Profissionalismo, ao qual apenas 10,2% das pessoas deram classificação 5. 

 Como o Q23 (a Secretaria do DLC divulga atempadamente as informações sobre os horários) e o 

Q24 (A informação colocada on-line é relevante) são os que têm pior média dentro da dimensão 

Informação, como se vê no quadro 5, deverão ser melhorados.  

 Em termos de Satisfação, deverão ser encetados esforços no sentido de melhorar as 

classificações nos itens Q6 (se um aluno ou docente têm um problema, a Secretaria do DLC 

demonstra um sincero interesse em resolvê-lo) e Q8 (a Secretaria do DLC conclui o serviço no tempo 

em que se comprometeu) da dimensão Credibilidade, Q15 (os alunos e docentes sentem-se seguros 

em relação ao serviço prestado pela Secretaria do DLC), Q21 (a Secretaria do DLC preocupa-se com 

os melhores interesses dos alunos e docentes) da dimensão Profissionalismo e Q23 (a Secretaria do 

DLC divulga atempadamente as informações sobre os horários) da dimensão Informação. 

 O Departamento de Línguas e Culturas deverá procurar fortalecer os canais de comunicação mais 

estreitos com os Serviços Académicos e Institutos de Formação Inicial e Pós-Graduada, no sentido 

de poder agilizar a circulação de informação que é considerada relevante para os seus docentes e 

discentes. Poderão ser promovidas acções de sensibilização ou sessões de esclarecimento pelos 

serviços centrais às secretarias departamentais. A antecipação dos prazos de elaboração e 

divulgação de horários será também uma mais-valia para a valorização da Qualidade Global e da 

Satisfação. Sugere-se, igualmente, que seja desencadeado um processo de auscultação aos 
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docentes e discentes para identificar qual o tipo de informação que é relevante para eles e que 

deveria constar na página on-line do Departamento de Línguas e Culturas. 

 Embora a Satisfação seja avaliada essencialmente através de sentimentos ou pelo agrado para 

com os elementos da transacção do serviço (Li-Wei, 2005), poderão ser consideradas alterações no 

atendimento aos docentes e discentes, para que a percepção dos encontros tenha um impacto mais 

positivo. 

 

Limitações  
 O presente estudo apresenta algumas limitações, pelo que é aconselhável aprofundar o estudo 

em investigações. Dado que a sub-amostra de docentes se revelou muito pequena relativa à sub-

amostra de discentes e, porque este estudo constitui uma primeira tentativa de se criar uma escala 

de avaliação dos serviços dos departamentos prestados aos docentes e discentes, não foi viável 

conduzir uma análise paralela entre estas duas sub-amostras. 

 Nesta investigação, não foi possível considerar o universo dos estudantes de 2.º ciclo devido à 

transição curricular. 

 Por outro lado, a investigação não traduz o estatuto do aluno (ordinário, trabalhador-estudante); 

 A escala SERVQUAL é por natureza uma ferramenta de análise estática, permitindo avaliar a 

qualidade do serviço num determinado momento, pelo que o presente estudo reflecte apenas as 

considerações sobre o serviço prestado extrapoladas da escala.  

 

Propostas para investigações futuras 
 Deveríamos aplicar novamente a escala DUAQUAL, no Departamento de Línguas e Culturas, 

para confirmar a validade da mesma. Esta, a médio e longo prazo, poderia permitir a utilização de 

outras ferramentas estatísticas, nomeadamente, cartas de controlo de qualidade ou diagramas de 

Pareto. 

 A aplicação da escala deverá contemplar o universo de todos os estudantes (alunos de todos os 

ciclos de estudo e de diferente estatuto). 

 Seria útil considerar este estudo não só do ponto de vista dos alunos de pós-graduação, mas 

também na óptica dos clientes internos (restantes unidades orgânicas – departamentos, secções 

autónomas e escolas – da Universidade de Aveiro reitoria, conselho científico, IFIU, IFPG, serviços 

académicos, recursos humanos, serviços administrativos, serviços técnicos) e na óptica de outros 

clientes, nomeadamente, alunos de intercâmbio, investigadores, alunos sem um vínculo efectivo à 

universidade e empresas de acolhimento de estágios ou projectos. 

 Por outro lado, a aplicação desta ferramenta a um universo mais amplo (por exemplo, realizada 

em todas as Secretarias departamentais da Universidade), permitiria analisar e confrontar as sub-

amostras de docentes e discentes. Dentro do universo dos discentes, aqueles que frequentam cursos 

de 1.º ciclo e de pós-graduação. Por seu lado, com a ampliação da escala a todas as secretarias 



 107

departamentais poderá ser considerada outra sub-amostra – a dos colaboradores ou funcionários 

não docentes. 

 

 Por último, julgamos que a utilização da escala DUAQUAL, na Universidade de Aveiro, poderá 

contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição. 
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ANEXOS 

Anexo 1 - Os requisitos da ISO 9001:2000 

Rubricas Requisitos 

1. Campos de 
Aplicação 

A organização tem de demonstrar a sua aptidão para, de forma consistente, 
proporcionar o produto ou serviço que vá ao encontro dos requisitos do 
cliente e regulamentares aplicáveis, visando o aumento da satisfação do 
cliente. 

2. Referência 
normativa 

Esta secção faz a interligação e integração de disposições da norma ISO 
9000:2000-Fundamentos e vocabulário, que pela sua referência ao longo 
da norma, constituem disposições desta norma. 

3. Termos e 
definições 

Referência à aplicabilidade dos termos e definições dados na ISO 9000. 

4. Sistema de 
Gestão da 
Qualidade 

 

4.1. Requisitos Gerais 
Uma organização que queira implementar um SGQ tem que: 
4.1.1. identificar os processos necessários para o SGQ e definir a 
interacção entre eles; 
4.1.2. determinar os critérios e métodos de controlo destes processos; 
4.1.3. medir e analisar os processos e implementar mecanismos para 
eliminar as causas de deficiências; 
4.1.4. avaliar permanentemente o SGQ numa perspectiva de melhoria 
contínua. 
4.2. Requisitos de Documentação 
Os documentos necessários para o SGQ são: 
4.2.1. O Manual da Qualidade, a Política e os Objectivos da Qualidade. 
4.2.2. O Controlo de documentos - os procedimentos devem estar 
documentados (escritos) e actualizados assegurando o cumprimento das 
regulamentações exigidas pela norma. 
4.2.3. O Controlo de registos - Os registos devem ser estabelecidos e 
mantidos para proporcionar evidências da conformidade com os requisitos 
e da operação eficaz do SGQ. 

5. Responsabilidade 
da Gestão 

 

5.1. Responsabilidade da Gestão 
5.1.1. Comprometimento da Gestão: a gestão de topo tem que evidenciar o 
seu comprometimento no desenvolvimento e melhoria contínua do SGQ. 
5.1.2. Focalização no Cliente: a gestão de topo deve assegurar que as 
necessidades e expectativas dos seus clientes são cumpridas, visando-se o 
aumento da satisfação dos mesmos. 
5.1.3. Política da Qualidade: é definida no seio da gestão de topo, 
orientando a organização para a satisfação dos requisitos dos clientes e da 
regulamentação aplicável. 
5.1.4. Planeamento: é no âmbito da gestão de topo que se definem os 
objectivos da qualidade e se traçam as linhas orientadoras do SGQ. 
5.1.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação: a gestão de topo tem 
que definir as hierarquias funcionais dentro do SGQ, designar um 
responsável pelo controlo da implementação e manutenção dos 
procedimentos internos e assegurar a eficácia dos canais de comunicação 
dentro da organização. 
5.1.6. Revisão pela Gestão: a gestão de topo tem que, em períodos de 
tempo planeados, rever o SGQ. 

6. Gestão dos 
Recursos 

 

A organização tem que assegurar: 
6.1. A provisão dos recursos necessários e adequados; 
6.2. A formação e especialização dos recursos humanos; 
6.3. A manutenção das infra-estruturas e do ambiente de trabalho 
necessários para obter a conformidade do produto ou do serviço com os 
seus requisitos. 
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7. Realização do 
Produto 

7.1. Planeamento da realização do produto: é efectuado através da 
definição dos processos, métodos e práticas necessários à obtenção do 
produto conforme. 
7.2. Processos relacionados com o cliente: a organização tem que 
identificar e cumprir os requisitos exigidos pelos clientes, quer no que 
respeita ao produto final, quer no que se refere aos actos associados à 
entrega e posteriores à mesma. Ainda que o cliente não exija, a 
organização tem que avaliar o cumprimento de requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis. 
7.3. Concepção e desenvolvimento: a organização tem que estabelecer 
planos, nos quais se definem as fases de criação de um novo produto ou 
de desenvolvimento do já existente, as actividades de verificação e controlo 
destas fases, bem como as responsabilidades dos intervenientes nas 
etapas de concepção e desenvolvimento do produto ou serviço. 
7.4. Aprovisionamento: a organização tem que definir um processo de 
compras que lhe permita adquirir os produtos em qualidade e quantidade 
adequadas às suas necessidades e no qual se preveja o método de 
avaliação dos fornecedores e inspecção dos produtos comprados. 
7.5. Operações de Produção e Serviço: incluem uma série de actividades 
relativas à produção e ao fornecimento dos bens e serviços, tais como: 
7.5.1. Controlo da produção e fornecimento através da monitorização e 
medição dos processos em função dos resultados planeados. 
7.5.2. Identificação do produto, do seu estado e da sua localização, desde o 
início da realização até ao momento da expedição. 
7.5.3. Cuidar e proteger o produto do cliente, informando-o em caso de 
danos ou extravio do mesmo. 
7.5.4. Preservar a conformidade do produto, desde o início da produção até 
à entrega do mesmo. 
7.5.5. Identificar os momentos e respectivos dispositivos de monitorização e 
medição (DMM) da conformidade do produto, controlando periodicamente o 
seu funcionamento e os padrões de medição utilizados.  

8. Medição, Análise 
e Melhoria 

 

8.1. A organização deve planear e implementar processos que lhe 
permitam assegurar a conformidade do produto e melhorar continuamente 
a eficácia do SGQ. 
8.2. Monitorização e Medição: exigem o desenvolvimento de instrumentos 
de avaliação da satisfação dos clientes, a realização de auditorias internas 
e a utilização de mecanismos de medição da eficácia dos processos e das 
características dos produtos. 
8.3. Controlo da Não Conformidade: prevê a existência de metodologias 
para identificar e corrigir as não conformidades dos produtos e para 
prevenir a utilização ou entrega involuntária de produtos não conformes. 
8.4. Análise de dados: exige a existência de metodologias de recolha e 
análise de dados relevantes para avaliar a eficácia do SGQ e identificar 
oportunidades de melhoria, sendo que desta análise deverá resultar 
informação sobre a satisfação dos clientes, sobre reclamações, sobre 
avaliação de fornecedores e sobre as não conformidades detectadas nos 
produtos. 
8.5. Melhoria: consiste na implementação de processos que permitam 
eliminar as causas reais (através de acções correctivas) ou potenciais 
(através de acções preventivas) das não conformidades. 

Fonte: NP EN ISO 9001:2000 
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Anexo 2 – Questionário SERVQUAL 

 
Instruções: Baseando-se na sua experiência como cliente de empresas prestadoras de serviços de 

____, pense sobre a natureza da empresa que forneceria serviços de ____de excelente qualidade. 

Pense numa empresa prestadora de serviços de ___ com a qual você teria prazer em realizar 

negócios. Por favor, para cada item demonstre a real necessidade dessa empresa de prestação de 

serviços de ____ possuir as características descritas. Se achar que a característica não é de forma 

alguma essencial para uma empresa prestadora de serviços de ___, como a que tem em mente, 

assinale 1 ( ). Caso considere que a característica é essencial para uma empresa prestadora de 

serviços de ___, assinale 7 (☺). Caso considere que a característica está entre essas duas 

percepções assinale uma opção intermediária. Não há respostas certas ou erradas, tudo que nós 

estamos interessados é num número que reflicta verdadeiramente seus sentimentos observando 

empresas que poderiam fornecer uma qualidade excelente de serviço. 

 

LEGENDA: 

☺ - concordo integralmente 

 - discordo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

☺ 
7 

1. Excelentes empresas de ________ devem possuir 
equipamentos modernos. 

1 2 3 4 5 6 7 

2. As instalações físicas de excelentes empresas de ________ 
devem ser agradáveis. 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Os funcionários de excelentes empresas de ________ devem 
ter uma boa aparência. 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Os materiais associados com o serviço prestado nas 
excelentes empresas de ________, tais como facturas, impressos 
ou panfletos, devem ter uma boa aparência visual. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Quando excelentes empresas de ________ prometem fazer 
algo num determinado tempo, eles devem cumprir. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Quando um cliente tem um problema, as excelentes empresas 
de ________ devem demonstrar um sincero interesse em 
resolvê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Excelentes empresas de ________ devem desempenhar o 
serviço certo da primeira vez. 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Excelentes empresas de ________ devem executar os seus 
serviços no tempo que se comprometeram fazê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Excelentes empresas de ________ devem persistir em 
executar as tarefas sem erros. 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Os funcionários de excelentes empresas de ________ devem 
comunicar aos seus clientes exactamente quando os serviços 
serão realizados. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Os funcionários de excelentes empresas de ________ devem 
oferecer um atendimento com prontidão aos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Os funcionários de excelentes empresas de ________  devem 
estar sempre dispostos em ajudar seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Os funcionários de excelentes empresas de ________  nunca 
estão ocupados para esclarecer dúvidas dos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. O comportamento dos funcionários de excelentes empresas 
de ________ deve inspirar confiança aos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 
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15. Os clientes de excelentes empresas de ________ sentem-se 
seguros nas suas transacções com essas empresas. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Os funcionários de excelentes empresas de ________  devem 
ser sempre corteses com seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Os funcionários de excelentes empresas de ________  devem 
possuir os conhecimentos necessários para responder às 
questões dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Excelentes empresas de ________ devem dar atenção 
individual a cada cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

19. Excelentes empresas de ________ devem ter horários de 
funcionamento convenientes para todos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Excelentes empresas de ________ devem possuir 
funcionários que dão um atendimento personalizado a cada 
cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. Excelentes empresas de ________ devem estar centradas no 
melhor serviço aos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. Excelentes empresas de ________ devem entender as 
necessidades específicas de seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Instruções: Abaixo encontram-se listadas 5 características que dizem respeito a empresas 

prestadoras de serviços de _____________ e os serviços que elas podem oferecer. Gostaríamos de 

conhecer o grau de importância de cada uma dessas características que lhe atribui quando avalia 

uma empresa de prestação de serviços de _____________. Por favor, distribua 100 pontos pelas 

cinco características, de acordo com a importância que atribui a cada uma delas. Por favor, 

assegure-se de que a soma dos pontos dados a cada uma das características totalize 100. 

 

1. A aparência das instalações, equipamentos, pessoal e material de 
comunicação. ____ pontos 

2. A capacidade em prestar o serviço prometido de forma precisa e confiável. ____ pontos 

3. A disposição para ajudar seus clientes e prestar os serviços com prontidão. ____ pontos 

4. O conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua capacidade em transmitir 
confiança e segurança. ____ pontos 

5. O cuidado e a atenção individualizados proporcionados aos clientes. ____ pontos 

 
TOTAL DE PONTOS 100 pontos 

  

Qual das cinco características acima é a mais importante para si? (Por favor, 
coloque o número da característica de 1 a 5). _____ 

Qual é a segunda mais importante? _____ 

Qual é a menos importante? _____ 

 

Instruções: O conjunto de afirmações que se seguem refere-se à sua percepção sobre a empresa 

XPTO. Para cada uma das afirmações, indique o que a XPTO possui como característica descrita 

pela afirmação. Ou seja, se assinalar 1, quer dizer que discorda totalmente que a XPTO tenha 

alcançado esta característica; caso assinale 7, quer dizer que concorda totalmente que a XPTO 
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atingiu esta característica. Poderá assinalar qualquer número intermediário que identifique sua 

percepção ou seu sentimento com relação à afirmação. 

LEGENDA: 

☺ - concordo integralmente 

 - discordo totalmente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

☺ 
7 

1. A XPTO tem equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 6 7 

2. O ambiente físico da XPTO é agradável. 1 2 3 4 5 6 7 

3. Os empregados de XPTO têm boa aparência. 1 2 3 4 5 6 7 

4. O material associado com o serviço prestado na XPTO, tais 
como facturas, impressos ou panfletos, têm boa aparência 
visual. 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Quando XPTO promete fazer algo em certo tempo, ela 
cumpre. 

1 2 3 4 5 6 7 

6. Quando um cliente tem um problema, a XPTO demonstra um 
sincero interesse em resolvê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 

7. A XPTO presta o serviço certo da primeira vez. 1 2 3 4 5 6 7 

8. A XPTO irá executar seus serviços no tempo que se 
comprometeu. 

1 2 3 4 5 6 7 

9. A XPTO persiste em execuções de tarefas sem erros. 1 2 3 4 5 6 7 

10. Os funcionários da XPTO prometem aos seus clientes os 
serviços nos prazos em que eles serão executados. 

1 2 3 4 5 6 7 

11. Os funcionários da XPTO dão atendimento com prontidão. 1 2 3 4 5 6 7 

12. Os funcionários da XPTO têm sempre boa vontade em 
ajudá-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Os funcionários da XPTO nunca estão ocupados para 
esclarecer suas dúvidas. 

1 2 3 4 5 6 7 

14. O comportamento dos funcionários da XPTO inspira 
confiança. 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Você sente-se seguro nas transacções efectuadas com a 
XPTO. 

1 2 3 4 5 6 7 

16. Os funcionários de XPTO são corteses com você. 1 2 3 4 5 6 7 

17. Os funcionários da XPTO possuem os conhecimentos 
necessários para responder às suas questões. 

1 2 3 4 5 6 7 

18. A XPTO dá-lhe atenção individual. 1 2 3 4 5 6 7 

19. A XPTO tem horários de funcionamento convenientes para 
todos seus clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

20. A XPTO tem funcionários que lhe dão um atendimento 
personalizado. 

1 2 3 4 5 6 7 

21. A XPTO está centrada no melhor serviço para os seus 
clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 

22. A XPTO entende suas necessidades específicas. 1 2 3 4 5 6 7 
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Anexo 3 – Questionário do Pré-teste 

Questionário sobre a Qualidade do Serviço prestado no Departamento de 
Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro 

 
Gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre a qualidade do serviço prestado pela Secretaria do 
Departamento de Línguas e Culturas (DLC). Com esse intuito desenvolvemos um questionário que 
permitirá determinar as expectativas e as percepções em relação ao serviço prestado pela Secretaria 
do DLC. 
Não existem respostas certas ou erradas. As suas respostas serão tratadas sem referência a 
quem as deu. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
 

 
I No quadro seguinte encontra-se um conjunto de atributos relativos ao serviço prestado pela 
Secretaria do Departamento de Línguas e Culturas (DLC). A coluna (A) pretende aferir as 
expectativas que tem em relação a cada atributo (Serviço Esperado). A coluna (B) pretende conhecer 
o desempenho efectivo actual do serviço na Secretaria do DLC (Serviço percebido).  
 

Assim, para cada um dos seguintes atributos, por favor, marque com um (x) sobre os números 
de 1 (discordo totalmente) a 7 (concordo totalmente) de acordo com a sua opinião em relação ao 
serviço esperado (A: as suas expectativas) e em relação à sua percepção sobre o serviço 
efectivamente recebido (B).  
 

 

Atributos da Qualidade do Serviço prestado pela 
Secretaria Departamental de Línguas e Cultura (DLC) 

da Universidade de Aveiro 

 
A 

Serviço Esperado 

 
B 

Serviço Percebido 

LEGENDA: 

 - discordo totalmente               ☺ - concordo totalmente 

 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

☺ 
7 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

☺ 
7 

1. A Secretaria do DLC tem equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2. O ambiente físico da Secretaria do DLC é agradável. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3. As funcionárias da Secretaria do DLC têm boa 
aparência. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4. O material utilizado no serviço da Secretaria do DLC, 
tais como formulários, impressos ou declarações, têm 
boa aparência visual. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5. Se a Secretaria do DLC promete fazer algo em certo 
tempo, cumpre. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6. Se um aluno ou docente têm um problema, a 
Secretaria do DLC demonstra um sincero interesse em 
resolvê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7. A Secretaria do DLC presta o serviço bem à primeira 
vez. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8. A Secretaria do DLC conclui o serviços no tempo a 
que se comprometeu. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9. A Secretaria do DLC persiste em execuções de tarefas 
sem erros. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

10. As funcionárias da Secretaria do DLC comunicam 
aos seus utentes os prazos em que os serviços serão 
executados. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

11. As funcionárias da Secretaria do DLC prestam um 
atendimento com prontidão. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

12. As funcionárias da Secretaria do DLC têm sempre 
boa vontade em ajudar. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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13. As funcionárias da Secretaria do DLC nunca estão 
demasiado ocupadas para esclarecer as dúvidas. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

14. O comportamento das funcionárias da Secretaria do 
DLC inspira confiança. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

15. Os alunos e docentes sentem-se seguros em relação 
ao serviço prestado pela Secretaria do DLC. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

16. As funcionárias de Secretaria do DLC são amáveis. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

17. As funcionárias da Secretaria do DLC possuem os 
conhecimentos necessários para responder às questões. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

18. A Secretaria do DLC possibilita uma atenção 
individualizada. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

19. O horário de funcionamento da Secretaria do DLC 
está adequado às necessidades dos alunos e docentes. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

20. A Secretaria do DLC tem funcionários que prestam 
um atendimento personalizado. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

21. A Secretaria do DLC preocupa-se com os melhores 
interesses dos alunos e docentes. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

22. As funcionárias da Secretaria do DLC compreendem 
as necessidades específicas dos alunos e docentes. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

23. A Secretaria do DLC divulga atempadamente as 
informações aos alunos sobre alterações de horários. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

24. A Secretaria do DLC é flexível em responder aos 
pedidos de alteração de horários.  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

25. Os suportes informáticos (informações no servidor ou 
na página do departamento) são importantes na 
comunicação entre o aluno/docente e a Secretaria. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

26. A informação colocada no servidor ou na Internet é 
relevante. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

27. As informações/avisos colocados nos painéis são 
importantes. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

28. As informações/avisos estão acessíveis. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 
II Abaixo encontram-se descritas 5 dimensões relativas ao serviço prestado pela Secretaria do 

DLC. Atribuia pontos, até um total de 100, de acordo com a relevância que tem para si. Quanto mais 

importante for determinada dimensão do serviço, mais pontos deverá atribuir-lhe. O somatório dos 

pontos dados a cada dimensão deverá totalizar 100. 

 

III Nesta parte gostaríamos que transmitisse a sua opinião sobre cada uma das questões 
seguintes: 
 

1. Ao responder à primeira parte (quadro) do questionário houve algum atributo cujo enunciado 
não esteja claro (explícito)? Se sim, qual (quais) ? 

 

1. A aparência das instalações, equipamentos, pessoal e material de 
comunicação.  ____ pontos 

2. A capacidade em prestar o serviço prometido de forma precisa e confiável. ____ pontos 

3. A disponibilidade da Secretaria do DLC para ajudar os alunos/docentes e em 
prestar os serviços de forma rápida e eficiente. ____ pontos 

4. O conhecimento e a cortesia dos funcionários e sua capacidade em transmitir 
confiança e segurança. ____ pontos 

5. O cuidado e a atenção personalizada proporcionados aos alunos/docentes. ____ pontos 

 
TOTAL DE PONTOS 100 pontos 
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2. Existe algum atributo que considere importante e que não esteja considerado na parte I 

deste questionário? 
 
 

3. Acha que existem outros serviços que a Secretaria Departamental deveria prestar? Se sim, 
quais? 

 
 

4. O que considera relevante para que a Secretaria do DLC melhore a qualidade dos serviços 
que presta? 

 
 

IV Manifeste o seu grau de acordo ou de desacordo com cada uma das afirmações seguintes 
relativas à satisfação com o serviço prestado pela Secretaria do DLC (1-discordo totalmente), 7 
(concordo totalmente). 
 

1. Estou satisfeito com a aparência visual das instalações, equipamentos, pessoal e material de 

comunicação.  

2. Estou satisfeito com o conhecimento e a cortesia dos funcionários 

3. Agrada-me e capacidade das funcionárias em transmitir confiança e segurança. 

4. Estou satisfeito com a disponibilidade da Secretaria do DLC para ajudar os alunos/docentes. 

5. Estou contente com a forma rápida e eficiente de prestar o serviço. 

6. Agrada-me o cuidado e a atenção personalizada proporcionados aos alunos/docentes. 

7. O serviço prestado pela Secretaria do DLC satisfaz as minhas necessidades. 

8. A Secretaria do DLC presta o serviço que esperava receber. 

9. Em geral, a minha experiência com o serviço prestado pela Secretaria do DLC é positiva. 

 

V Dados pessoais (assinale com um X) 

 Género: □ Masculino □ Feminino   

 Idade:  □ Menos de 20 anos □ 21 a 30 anos □ 31 a 40 anos 

  □ 41 a 50 anos  □ 51 a 60 anos □ Mais de 60 anos 

 Função:  □ Docente  □ Aluno 

Indique o curso que lecciona ou que frequenta:_______________________________ 
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Anexo 4 – Questionário final 

Questionário sobre a Qualidade do Serviço prestado 
no Departamento de Línguas e Culturas 
 

Gostaríamos de conhecer a sua opinião sobre a qualidade do serviço prestado pela Secretaria do Departamento de 
Línguas e Culturas (DLC). Com esse intuito desenvolvemos um questionário que permitirá determinar as 
expectativas e as percepções em relação ao serviço prestado pela Secretaria do DLC. 
Não existem respostas certas ou erradas. As suas respostas serão tratadas sem referência a quem as deu. 

Muito obrigado pela sua colaboração. 
 

 
1- Manifeste o seu grau de acordo ou de desacordo, com um (x), com cada uma das afirmações 
seguintes relativas à qualidade do serviço prestado pela Secretaria do DLC.  
 

 Discordo 
totalmen

te 
1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

Concord
o 

totalmen
te 
5 

A Secretaria do DLC tem equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 

As instalações da Secretaria do DLC são agradáveis. 1 2 3 4 5 

As funcionárias da Secretaria do DLC têm boa aparência. 1 2 3 4 5 

O material utilizado no serviço da Secretaria do DLC, tais como 
formulários, impressos ou declarações, têm boa aparência visual. 1 2 3 4 5 

Se a Secretaria do DLC promete fazer algo em certo tempo, cumpre. 1 2 3 4 5 

Se um aluno ou docente têm um problema, a Secretaria do DLC demonstra 
um sincero interesse em resolvê-lo. 1 2 3 4 5 

A Secretaria do DLC presta o serviço bem à primeira vez. 1 2 3 4 5 

A Secretaria do DLC conclui o serviço no tempo em que se comprometeu. 1 2 3 4 5 

A Secretaria do DLC persiste em execuções de tarefas sem erros. 1 2 3 4 5 

As funcionárias da Secretaria do DLC comunicam aos seus utentes os 
prazos em que os serviços serão executados. 1 2 3 4 5 

As funcionárias da Secretaria do DLC prestam um atendimento com 
prontidão. 1 2 3 4 5 

As funcionárias da Secretaria do DLC têm sempre boa vontade em ajudar. 1 2 3 4 5 

As funcionárias da Secretaria do DLC nunca estão demasiado ocupadas 
para esclarecer as dúvidas. 1 2 3 4 5 

O comportamento das funcionárias da Secretaria do DLC inspira confiança. 1 2 3 4 5 

Os alunos e docentes sentem-se seguros em relação ao serviço prestado 
pela Secretaria do DLC. 1 2 3 4 5 

As funcionárias de Secretaria do DLC são amáveis. 1 2 3 4 5 

As funcionárias da Secretaria do DLC possuem os conhecimentos 
necessários para responder às questões. 1 2 3 4 5 

A Secretaria do DLC possibilita uma atenção individualizada. 1 2 3 4 5 

O horário de funcionamento da Secretaria do DLC está adequado às 
necessidades dos alunos e docentes. 1 2 3 4 5 

A Secretaria do DLC tem funcionários que prestam um atendimento 
personalizado. 1 2 3 4 5 

A Secretaria do DLC preocupa-se com os melhores interesses dos alunos 
e docentes. 1 2 3 4 5 
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As funcionárias da Secretaria do DLC compreendem as necessidades 
específicas dos alunos e docentes. 1 2 3 4 5 

A Secretaria do DLC divulga atempadamente as informações sobre os 
horários. 1 2 3 4 5 

A informação colocada on-line é relevante. 1 2 3 4 5 

As informações/avisos colocados nos painéis são importantes. 1 2 3 4 5 

As informações/avisos estão acessíveis. 1 2 3 4 5 
 
2- Apreciação global da qualidade do serviço prestado pela secretaria do DLC. 

 

 

A qualidade global do serviço prestado pela secretaria do DLC é  

Muito má 
1 

□ 

 

2 

□ 

 

3 

□ 

 

4 

□ 

Muito boa 

5 

□ 
 
3-Manifeste o seu grau de acordo ou de desacordo com cada uma das afirmações seguintes relativas 
à satisfação com o serviço prestado pela Secretaria do DLC.  
 

 Discordo 
totalmente 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

Concordo 
totalmente 

5 

Estou satisfeito com a aparência visual das instalações, equipamentos, 
pessoal e material de comunicação. 

1 2 3 4 5 

Estou satisfeito com o conhecimento e a cortesia dos funcionários 1 2 3 4 5 

Agrada-me e capacidade das funcionárias em transmitir confiança e 
segurança. 

1 2 3 4 5 

Estou satisfeito com a disponibilidade da Secretaria do DLC para 
ajudar os alunos/docentes. 

1 2 3 4 5 

Estou contente com a forma rápida e eficiente de prestar o serviço. 
 

1 2 3 4 5 

Agrada-me o cuidado e a atenção personalizada proporcionados aos 
alunos/docentes. 

1 2 3 4 5 

O serviço prestado pela Secretaria do DLC satisfaz as minhas 
necessidades 

1 2 3 4 5 

A Secretaria do DLC presta o serviço que esperava receber. 1 2 3 4 5 

Em geral, a minha experiência com o serviço prestado pela Secretaria 
do DLC é positiva. 

1 2 3 4 5 

 

4- Dados pessoais (assinale com um X) 

 Género: □ Masculino □ Feminino   

 Idade:  □ Menos de 21 anos  □ 21 a 30 anos □ 31 a 40 anos 

   □ 41 a 50 anos  □ 51 a 60 anos □ Mais de 60 anos 

 Função:  □ Docente  □ Aluno 
 
Indique o curso que lecciona ou que frequenta: _________________________________________ 


