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resumo

A presente dissertação propõe-se a avaliar a qualidade percebida dos serviços
numa Instituição de Ensino Superior. É avaliada a satisfação dos utentes, com
base nas suas perceções relativamente ao serviço prestado.
Mais especificamente pretende-se com este trabalho avaliar as perceções de
dois grupos de utentes sobre a prestação do serviço em três serviços distintos
da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (Serviços Académicos,
Reprografia e Centro de Documentação), permitindo assim apontar as principais
diferenças verificadas entre os grupos e serviços em análise. Para o efeito,
utilizou-se o modelo SERVPERF, testando-se a sua adaptação à realidade de
uma Instituição de ensino superior.
Os dados foram obtidos através da realização de inquéritos por questionários,
baseados na aplicação do modelo SERVPERF adaptado à tipologia dos
serviços administrativos no contexto da prestação de serviços de apoio e
suporte no âmbito do ensino superior (educação). Foi igualmente recolhida
informação junto da Direção da Instituição, através de entrevista exploratória,
visando o aprofundamento da análise sobre os dados recolhidos através dos
questionários.
A análise produzida permitiu verificar que quer os estudantes, quer os docentes
da instituição têm uma perceção positiva da qualidade dos três serviços
analisados, muito embora existam diferenças entre eles, pois os docentes
demonstraram estar mais satisfeitos do que os estudantes. Permitiu também
concluir que o SERVPERF se mostrou adequado e útil para medir a qualidade
percebida dos serviços em análise.
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abstract

This dissertation aims to evaluate the perceived quality of services in a Higher
Education Institution. User satisfaction is assessed based on their perceptions
of the provided service.
More specifically, this work aims to evaluate the perceptions of two groups of
users about the service delivery in three different services of the Higher School
of Technology and Management of Viseu (Academic Services, Reprography and
Documentation Center - Library), allowing to point out the main differences
between the groups and services under analysis. For this purpose, the
SERVPERF model was used, testing its adjustment to the reality of a higher
education institution.
Data was collected through questionnaires, based on an adapted version of the
SERVPERF model applied to the typology of administrative services in the
context of higher education support services. Information was also collected from
the Board of the Institution, through an exploratory interview, with the purpose of
deepening the analysis of the data collected through the questionnaires.
The analysis undertaken has shown that both the institution students and
teachers have a positive perception about the quality of the three analysed
services, although there are differences between them: teachers tend to be more
satisfied than students. This dissertation results also allow concluding that
SERVPERF was adequate and useful to measure the perceived quality of the
services under analysis.
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1 - Introdução
1.1 - Enquadramento
O ensino superior em Portugal tem assistido nas últimas décadas a um vasto leque de
mudanças e desafios que o tornam num dos setores que tem sofrido a influência de profundas
alterações e sucessivas reformas e mudanças de paradigma na procura de soluções para novos
desafios (Borralho et al., 2009). A flexibilidade, a capacidade de adaptação e a orientação para
a qualidade são hoje conceitos determinantes para conseguir reagir a este clima de mudanças e
interrogações, tanto mais que as empresas e os governos reconhecem que a base para um
modelo de vantagem competitiva sustentável, em cada país, deve assentar no conhecimento
(Porter, 2000; Cantwell, 2001).
As Instituições de ensino superior (IES) operam na área da educação que, no nosso país,
sofreu uma enorme evolução desde que, em 1974, a Constituição da República Portuguesa
postulou o acesso universal ao direito à Educação através do art. 54º do Decreto de 10 de Abril
de 1976 (Pinto, 2016; Oliveira, 2012). Estando no âmbito da prestação de serviços, foi
fortemente marcada pela introdução de modelos de gestão produzidos a partir dos estudos da
década de 1970 que se debruçaram sobre a diferença entre o setor dos serviços e o setor de
produção de bens e que se prolongaram nas décadas seguintes através de pesquisas sobre a
qualidade, com a formulação de propostas para novos modelos e escalas de mensuração (Santos
Oliveira, 2012; Brochado & Marques, 2007; Ham & Hayduk, 2003). Criar as condições para a
prestação de serviços de qualidade tem sido um dos caminhos adotados para que as IES possam
aspirar alcançar vantagens competitivas sobre as suas congéneres concorrentes, para mais
sabendo-se que existe em Portugal um sistema binário em que coexiste o ensino nas
Universidades com o ensino Politécnico, entre instituições públicas e privadas.
Os desafios decorrentes do processo de Bolonha em 1999 (e posteriormente, a
Estratégia de Lisboa), originaram um elevado número de ações e políticas visando a
harmonização do Ensino Superior entre os signatários que incentivaram a implementação dos
sistemas de avaliação externa, da acreditação e da garantia (Pinto, 2016). Neste contexto, não
é indiferente o papel dos principais intervenientes da vida académica. Os estudantes, os
docentes e os funcionários são parte ativa desta realidade, pautada pela competitividade
proveniente das exigências que estão patentes nos mais diversos aspetos da atividade, sendo
que a qualidade do serviço oferecido é um dos principais (Onusic, 2009).
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Os estudantes, considerados os principais atores de uma universidade (Hill, 1995),
enfrentam um leque muito variado de escolhas, ampliado pelo processo de reformas nas IES, e
o processo de ensino e de aprendizagem transporta estes atores para uma complexa rede de
opções. Este grupo, ainda antes de entrar no ensino superior, possui já um vasto rol de
expetativas, sobretudo relacionadas com a perspetiva de poder não só prosseguir os estudos
nos domínios preferidos, mas também levando em consideração a perspetiva profissional
futura, ambicionando melhores remunerações e maior ascensão social. O número de estudantes
no Ensino Superior espelha essa procura: em 1970, a nível mundial, não existiam mais do que
trinta milhões de estudantes no ensino superior, sendo que cerca de metade estudavam na
Europa Ocidental e América do Norte e acrescentando que, juntando os oriundos da Europa
Central, representariam cerca de dois terços dos números globais (UNESCO, 2009). Em 2007
esse número foi superior a cento e cinquenta milhões, tendo havido um crescimento
significativo noutros Continentes, passando a Europa e a América do Norte a representar
somente um quarto do número global (UNESCO, 2009). Mais recentemente, em 2014, o número
de estudantes universitários aumentou para os duzentos e sete milhões (GEM e IIEP – UNESCO,
2017), mais do dobro dos estudantes existentes em 2000 e, segundo a mesma fonte, desde 1995
que se verifica um aumento significativo da taxa de matrículas nos países com Produto interno
baixo e médio.
Em Portugal, em 2016, a percentagem de população residente com ensino superior
completo era de 14,99%, sendo que, por género, esse valor se situava nos 12,60% para os
homens e 17,09% para as mulheres (INE, 2018). Na faixa etária entre os 30 e os 34 anos, a
percentagem populacional com ensino superior completo alcançava os 34,6%, sendo que na
Europa esse número cresce para os 39,1%. Em 1992 esse valor, para o nosso país (e dentro da
mesma faixa etária), era de apenas 15,1%, demonstrando a enorme evolução de diplomados
que se verificou ao longo dos últimos anos (PORDATA, 2018), também constatável pela
observação do gráfico de apoio A1 em anexo. No nosso país, em 2018, o número de estudantes
a cursar nos diversos graus de ensino superior situava-se nos 372753, frequentando
Universidades 241235 e Institutos Politécnicos 131518 (Pordata, 2018). Considerando que em
1990 esse número era de 157860, sendo 127208 estudantes das Universidades e 30661
estudantes do ensino Politécnico (DGEEC/MEd – MCTES, PORDATA, 2018), verifica-se um
aumento de 214893 estudantes entre os dois períodos, denotando a massificação do ensino
superior no nosso país (gráfico de apoio A2 em anexo). Em 1990, a percentagem de estudantes
inscritos no ensino superior representava 1,58% da população residente, contrastando com os
quase 3,5% assinalados no ano de 2017 (INE, PORDATA, 2018). O número de estabelecimentos
de ensino superior passou de 180 em 1990 para 286 em 2017 (DGEEC/MEd – MCTES, PORDATA,
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2018), e isto apesar do desafio demográfico proveniente do número de estudantes inscritos no
ensino secundário, que vem decrescendo desde 2009, altura em que existiam 498327
estudantes, para os 391538 de 2016 (DGEEC/MEd – MCTES, PORDATA, 2018). Estes dados
confirmam a ameaça que a demografia representa para as IES e justifica o aumento da
competitividade na captação de estudantes.

Verificou-se ainda, após Bolonha, um crescente aumento na procura de Cursos
de Mestrado (Quadro de apoio A1 em anexo), sendo que em 2001 existiam 8692
estudantes inscritos neste grau (2,2% do total de inscritos no ensino superior), passando
em 2010 para 44752 (11,7% do total de inscritos no ensino superior) e em 2017 para
58643 (15,7% do total de inscritos no ensino superior). Os Mestrados integrados que
surgiram em 2007 têm, desde 2010, mantido o mesmo valor aproximado, que em 2018
se situou em 60993. Na primeira década deste século houve um significativo aumento
da procura no Grau de Doutoramento, crescendo de 0,9% do total de inscritos no ensino
superior em 2001 para os 4,3% em 2010 e os 5,6% em 2014. Em 2018 este valor atingiu
os 5,4% (PORDATA, 2018).
Alves e Lopes (2015) apontam que entre 2001 e 2014 o número de docentes do ensino
superior passou de 35740 para os 32346 (atualmente cifra-se em 34227 de acordo com o portal
PORDATA, 2018), e mencionam ainda que o índice de envelhecimento deste grupo profissional
indica o seu progressivo aumento etário, sobretudo no ensino universitário. O rácio atual entre
os docentes com mais de cinquenta anos por cada cem com menos de trinta e nove anos é de
193, ou seja, existem 193 docentes com mais de cinquenta anos por cada cem com menos de
trinta e nove (gráficos de apoio A3 e A4 em anexo).
Borralho, Fialho e Cid (2009) dão conta que, no âmbito das preocupações dos
estudantes, os professores passaram a ter o papel de guia orientador do processo de
aprendizagem e ainda de facilitador da aquisição e desenvolvimento de competências básicas e
profissionais, alavancando a autonomia, o sentido crítico e a autorreflexão da população
estudantil. Segundo os autores, os docentes passaram a ter a preocupação não só de ensinar,
mas também de fazer aprender, o que pressupõe a criação de novas competências profissionais
e cria a necessidade de pensar com especial cuidado as políticas de formação dos docentes do
ensino superior. No seu estudo, os mesmos autores defendem ainda que se deve pensar o
ensino a partir da aprendizagem, que o aumento de competência pedagógica se constrói pela
formação e também pela experiência e que deve ser reconhecido o mérito e a acreditação dos
docentes como critério de promoção profissional.
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Nesta conjuntura, não nos podemos esquecer de um dos pontos que foram mais visados
pelas reformas operadas na administração pública em Portugal: a questão dos recursos (não só
estruturais, financeiros e tecnológicos, mas também humanos). E neste ponto, os funcionários
(corpo não docente) que prestam os serviços de suporte ao público alvo e aos docentes das
instituições possuem um papel da maior importância, sendo eles que estabelecem a relação
direta com os utentes (Nolasco, 2004).
Vemo-nos, em resumo, perante um quadro de oportunidades e ameaças muito
complexo, exigindo-se às IES uma franca capacidade de resposta, assente sobretudo na
potenciação dos pontos fortes (nomeadamente na diferenciação nos serviços de apoio aos
estudantes e docentes) e olhando na perspetiva de uma gestão equilibrada que permita a
sustentabilidade financeira aliada à construção e manutenção da base do conhecimento.
Da análise SWOT (pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças) realizada
pela Comissão Setorial para a Educação e Formação e pelo Grupo de Trabalho para a Gestão da
Qualidade no Ensino Superior (2015, p. 45), resulta que as principais ameaças e pontos negativos
no ensino superior, em Portugal, são: “a fraca mobilidade entre instituições dos docentes e
discentes; a duplicação da oferta por um grande número de instituições; o isolamento das
escolas face às congéneres; os problemas decorrentes da evolução demográfica e do contexto
económico”. Entre os pontos fortes salientam-se: “o reconhecimento internacional das IES
Portuguesas; a qualidade dos seus recursos; o prestígio da investigação; a qualidade dos
diplomados; a participação crescente em redes e cooperação com o tecido empresarial”.
Ainda decorrente da análise SWOT acima referenciada, sobressaem como
oportunidades para as IES portuguesas: “a internacionalização; o próximo QREN (Portugal
2020); a formação ao longo da vida; as novas formas de aprendizagem (como o e-learning); o
desenvolvimento das redes alumni -redes de antigos alunos” (Comissão Setorial para a Educação
e Formação; Grupo de Trabalho para a Gestão da Qualidade no Ensino Superior (2015, p. 45).
Partindo deste leque alargado de ameaças e oportunidades e da necessidade das
organizações de ensino superior se adequarem às questões de competitividade e de
sobrevivência, releva considerar a diferenciação de serviços e a prestação dos mesmos como
um fator crítico de sucesso (Dehanov, 2013). Segundo Carvalho (2008), verificou-se na
administração pública uma mudança de abordagem proveniente da necessidade de dar resposta
aos agentes económicos, aos cidadãos e às empresas numa envolvente de maior exigência
quanto ao grau de eficiência das instituições, ao qual o mero cumprimento das leis e
regulamentos não oferece solução. Segundo o mesmo autor, a dimensão e a organização atual
do Estado, bem como o seu relacionamento com a restante sociedade são hoje temas de grande
debate político e académico. No nosso país, para além da necessidade crescente de melhorar a
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eficácia no controlo da despesa pública, também se impõe a prestação de serviços públicos de
forma eficiente, sobretudo através do encorajamento da concorrência como forma de aumentar
as opções de escolha dos utentes (OCDE, 2003).
Neste quadro, perspetiva-se que a qualidade dos serviços prestados pelas organizações
seja importante para alcançar os seus objetivos, sendo importante perceber de que forma este
conceito é determinante para os ganhos de eficiência nos processos e, consequentemente, para
as escolhas e satisfação dos utentes. No caso do ensino superior, a qualidade não parte apenas
de aspetos ligados aos conteúdos dos cursos e ao processo de ensino, mas também dos aspetos
relacionados com os seus serviços de apoio. No seguimento desta linha de pensamento, Santos
(2013) reforça a qualidade dos serviços, mais do que o preço das propinas, como elemento
diferenciador das IES. A autora aponta ainda que a discussão sobre o tema da qualidade no
ensino superior não se restringe ao meio académico, alargando-se também à sociedade e à
política.
O Governo português considerou a importância da questão da garantia da qualidade
através da criação da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (Lei 38/2007 de 10
de agosto), procurando a mudança de estratégias organizacionais que permitissem a
implementação de Sistemas de Gestão da Qualidade (SGQ) adequados. As preocupações dos
governos com esta matéria estendem-se à relação entre o investimento económico e o sucesso
escolar e a integração e adaptação dos estudantes à vida ativa (Martins et al., 2011). Destas
preocupações resultaram duas perspetivas sobre a aferição da qualidade no ensino superior: a
perspetiva “value for Money” que entende a qualidade nos estabelecimentos de ensino superior
como um investimento, envolvendo custos sob a expetativa da obtenção de retorno obtido com
a oferta de cursos e a perspetiva “fitness for purpose” que remete essa aferição para a medida
em que uma organização consegue concluir a sua missão ou propósito através dos programas
académicos que implementa, como por exemplo a análise de conteúdos dos programas das
unidades curriculares (Martins et al., 2011).
Conclui-se que a necessidade de avaliar a qualidade no ensino superior não se limita,
portanto, ao interesse estratégico das IES no sentido de melhorar os processos e encontrar
ações que conduzem à satisfação dos utentes e que permitam aumentar a sua competitividade
e os seus meios de financiamento, mas serve o próprio interesse dos governos e da sociedade.
Harvey e Newton (2004) criticaram os modelos de avaliação da qualidade no ensino superior
suportados unicamente em aspetos relacionados com a verificação da conformidade e com
padrões pré-estabelecidos de natureza qualitativa, valorizando essencialmente o papel de
transformação que o ensino superior deve ter nos estudantes, fundamentalmente nos seus
processos e resultados de aprendizagem. Por isso, a qualidade percebida pelos estudantes e
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pelos agentes intervenientes nos processos de ensino (nomeadamente docentes e funcionários)
em relação aos serviços que apoiam, suportam e influenciam a dinâmica de aprendizagem e de
funcionamento das organizações é um fator importante para a compreensão dos gestores
relativamente às ações estratégicas a empreender. Mais ainda se percebe a relevância dos
serviços quando nos pontos prioritários para a qualidade, comuns aos autores desta área e que
são destacados nos estudos de Dobgensky e Mercilio (2008), surgem o trabalho de equipa, a
importância do trabalho bem feito e a capacitação permanente dos funcionários, de entre
dezoito prioridades para a qualidade. Chua (2004) destaca o papel dos estudantes enquanto
“clientes” (utentes) das IES, mas também observa a importância e necessidade de considerar
outros grupos na avaliação da qualidade: os pais, os professores e os empregadores. Mas, o
crescimento e a diversificação do ensino superior estão muitas vezes associados ao desequilíbrio
do binómio qualidade-quantidade (Simão, 2003a) sendo necessário o acompanhamento e
monitorização deste parâmetro na multiplicidade de instituições existentes, (atualmente feito
pelo A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior) e importante encontrar os
instrumentos ou modelos que permitam avaliar a qualidade dos serviços para que as instituições
afiram o grau de satisfação dos seus intervenientes. Sendo o conceito de qualidade
multidimensional, é-lhe difícil atribuir uma única definição (Brennan & Shah, 2000),
compreendendo-se por isso que a definição de um modelo de avaliação e a identificação das
suas dimensões seja particularmente complexa. Oliveira (2012) reitera não existir consenso
relativamente ao melhor instrumento de medição da qualidade, mas, seguindo a literatura,
enumera o SERVPERF de Cronin e Taylor (1992) e a escala SERVQUAL de Parasuman et al (1988)
como os principais e mais aceites.
A realização deste estudo, centrado na questão da qualidade na ótica dos principais
agentes intervenientes na vida académica de uma IES, pretende apresentar conclusões e
sugestões relevantes aos órgãos de gestão e, de alguma forma, contribuir para o processo de
melhoria contínua que se deseja e impõe face ao atual panorama do ensino superior em
Portugal, encontrando-se a sua pertinência justificada na parca quantidade de estudos similares
realizados no âmbito do ensino superior em Portugal, na variedade de grupos e serviços em
análise e na atualização dos resultados obtidos em estudos concretizados na instituição
selecionada num espaço temporal já distante, adotando uma metodologia diferente que se
focou num único grupo de análise (os estudantes). Este estudo pode assim ser utilizado para
introduzir ou alterar processos internos para a melhoria dos serviços e como instrumento de
avaliação para a A3ES (Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior).
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1.2 - Objetivos da investigação
O objetivo principal deste estudo consiste na análise da qualidade dos serviços de apoio
à educação numa instituição de ensino superior através da avaliação do nível de satisfação dos
utentes desses serviços que, no caso concreto, se dividem em dois grupos ou categorias
diferentes: docentes e estudantes da Organização. Dito de uma forma mais abrangente, este
estudo, centrado na questão da qualidade na ótica dos principais agentes intervenientes na vida
académica de uma IES, pretende apresentar conclusões e sugestões relevantes aos órgãos de
gestão e, de alguma forma, contribuir para o processo de melhoria contínua que se deseja e
impõe face ao atual panorama do ensino superior em Portugal, encontrando-se a sua
pertinência justificada na parca quantidade de estudos similares realizados no âmbito do ensino
superior em Portugal, na variedade de grupos e serviços em análise e na atualização dos
resultados obtidos em estudos concretizados na instituição selecionada num espaço temporal
já distante, adotando uma metodologia diferente que se focou num único grupo de análise (os
estudantes). Este estudo pode assim ser utilizado para introduzir ou alterar processos internos
para a melhoria dos serviços e como instrumento de avaliação para a A3ES (Agência de Avaliação
e Acreditação do Ensino Superior).
Para o efeito, pretende-se realizar uma abordagem às várias dimensões da qualidade
através da realização de um questionário assente num dos modelos que selecionado a partir da
análise que efetuada aos mais utilizados no âmbito deste tipo de estudo. Pretende-se que a
avaliação daí resultante permita recolher elementos que auxiliem a criação de programas de
melhoria dos serviços, que se entendam relevantes para o incremento de medidas e ações
visando a supressão ou esbatimento de aspetos tidos como mais negativos e a otimização dos
meios existentes no contexto organizativo e funcional, por forma a incrementar a eficácia e a
eficiência da Instituição.
Para atingir este propósito urge responder à questão de investigação que se pode dividir
em duas partes distintas de acordo com o tipo de análise que se pretende efetuar:
- Os modelos de avaliação (SERVQUAL/SERVPERF/HEDPERF) representarão uma
vantagem para uma Instituição de Ensino Superior no sentido de contribuir para a melhoria dos
serviços que oferece?
- Qual o grau de satisfação dos utentes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
relativamente à qualidade dos serviços prestados pela Instituição?

Os objetivos específicos do trabalho são enquadráveis em duas fases distintas:
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- Na fase de análise da bibliografia de referência pretende-se:
1. Evidenciar e estudar a relevância da gestão da qualidade na Administração
Pública e no setor do ensino superior;
2. Evidenciar e estudar a relevância da gestão da qualidade nas Instituições de
Ensino Superior;
3. Explicar a importância da avaliação do nível de satisfação dos principais agentes
envolvidos na Instituição;
4. Analisar os modelos de avaliação para aferir a satisfação dos intervenientes que
normalmente são usados neste domínio de análise.

- Na fase do trabalho empírico:
1. Adaptar às caraterísticas das IES um modelo que permita medir a satisfação dos
principais intervenientes;
2. Aplicar o modelo num contexto específico (numa Instituição de Ensino
Superior);
3. Aferir o nível de satisfação dos intervenientes em diversas vertentes analíticas;
4. Recolher a opinião dos decisores da Instituição relativamente aos resultados do
questionário, através de um guião elaborado para realização de entrevista;
5. Desenvolver um caderno de recomendações para a instituição analisada face
aos resultados alcançados.

1.3 - Abordagem Metodológica
Relativamente à metodologia a adotar, a primeira preocupação do estudo prende-se
com o suporte e enquadramento teórico sobre o tema da avaliação da qualidade na ótica do
utilizador (avaliação da satisfação) no setor do ensino superior. Para alcançar os objetivos do
estudo (aferição do grau de satisfação dos utilizadores de serviços numa Instituição de ensino
superior) torna-se necessário compreender o conceito da qualidade e a sua evolução e impacto
no contexto da administração pública, no geral, e no ensino superior, em particular. A obtenção
de respostas é o ponto de chegada de um processo em que o papel da pesquisa assume peculiar
importância já que fornece e favorece a definição de contornos mais precisos do problema a ser
estudado (Silva & Menezes, 2005).
Realizada a abordagem de natureza teórica (sistematização e revisão bibliográfica), será
elaborado um estudo empírico na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu assente no
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desenvolvimento da investigação consonante com o quadro concetual e analítico previamente
efetuado. A escolha da instituição encontra justificação no facto de não terem sido encontrados
outros trabalhos sobre o local em análise em que se utilizem as ferramentas de avaliação
propostas, nem tão pouco que abranjam o leque de serviços e de atores intervenientes na
mesma. Efetivamente, apenas duas unidades do Instituto Politécnico de Viseu possuem no seu
repositório um “bookpart” ou artigo sobre a matéria: Na Escola Superior de Saúde de Viseu
desenvolveu-se uma análise baseada em escalas de opinião, constituindo um estudo descritivo,
transversal de caráter quantitativo, aplicado a uma amostra constituída apenas por estudantes,
sobre o tema “Avaliação do Ensino Superior na Ótica dos Estudantes e Consequentes Propostas
de Melhoria” (Martins et al., 2012). Na Escola Superior de Educação de Viseu produziu-se um
artigo intitulado “Processos de Estudo, Desempenho e Satisfação no Ensino Superior” (Martins
et al., 2016) que procura compreender as relações entre o modo como os estudantes abordam
o estudo, a satisfação com a vida académica e o desempenho, tendo-se socorrido para o efeito
de um questionário sociodemográfico. Decorrente da consulta ao repositório do IPV (Instituto
Politécnico de Viseu), constatou-se parca existência de artigos sobre a qualidade percebida
pelos intervenientes das IES, sendo que nenhum centrou a sua análise na Escola Superior de
Tecnologia de Viseu. Existe ainda assim um estudo intitulado “A Avaliação da Satisfação dos
Alunos como Elemento do Processo de Qualidade do Ensino Superior: um estudo de caso”
(Sebastião, 2006) presente no repositório da Universidade de Aveiro, que incidiu na análise da
satisfação dos estudantes da Escola Superior de Tecnologia de Viseu, tendo sido utilizado um
modelo assente no “ciclo de satisfação” que utilizou questionários (escala de Likert – 5 pontos).
Este estudo foi realizado há treze anos, com um tipo de modelo diferente deste agora proposto,
pelo que uma abordagem mais recente, abrangendo mais um grupo interveniente (docentes) e
adotando um modelo alternativo poderá apresentar-se como um instrumento útil e pertinente
para a Instituição.
O estudo empírico fará uso de dois instrumentos distintos: o inquérito por questionário
e a realização de entrevista exploratória. O estudo empírico fará uso do inquérito por
questionário. Tornando-se necessária a recolha de elementos relativamente às dimensões a
analisar para proceder à quantificação dos resultados obtidos junto dos intervenientes justificase a pertinência da utilização de inquéritos pois os mesmos possibilitam, de forma precisa,
“designar processos de recolha sistematizada, no terreno, de dados suscetíveis de poder ser
comparados” (Carmo & Ferreira, 2008). O questionário permite inquirir um número elevado de
pessoas, sendo capaz de caraterizar traços identificadores de grupos de sujeitos a partir de uma
amostra e constituindo uma ferramenta associada a planos de investigação qualitativa
(Coutinho, 2013). A elaboração do mesmo obedecerá ao modelo SERVPERF adaptado ao
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contexto do ensino superior, pretendendo-se recolher qual a perceção dos grupos de
utilizadores (estudantes, docentes) em relação à qualidade dos serviços.
Será elaborado um guião para realização de entrevista junto do Presidente da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, com o objetivo de obter informação que permitirá,
por um lado, a confrontação dos resultados previamente obtidos no questionário face à opinião
dos órgãos decisores e, por outro lado, complementar posteriormente eventuais pontos de
melhoria relativamente à qualidade da prestação dos serviços. A entrevista exploratória
representa uma mais valia para a análise do estudo pois tipifica uma ferramenta muito prática
nos casos em que existe um grupo de questões relevantes que não pode ser respondida por
consulta na documentação disponível (por inexistência ou falta de fiabilidade), permitindo
economizar tempo recorrendo a informadores qualificados, especialistas da área de
investigação ou líderes da população-alvo que se pretende conhecer (Carmo & Ferreira, 2008).
Antes da realização da entrevista, para a construção do inquérito a realizar junto dos
estudantes e dos docentes com o objetivo de apurar a satisfação percebida destes
intervenientes relativamente aos serviços de apoio, será realizada a definição das dimensões
em que a instituição selecionada (Escola Superior e Tecnologia e Gestão de Viseu) deverá
exercer a procura da melhoria de desempenho e a formulação de recomendações para alcançar
essa meta (construção de um modelo que permita medir a satisfação dos principais
intervenientes).
Como há grupos e serviços distintos na análise, deverá ser aferida a perceção de cada
grupo (para cada serviço) e verificada existência de diferenças significativas entre eles.
Interessará ainda perceber se é possível identificar a existência de perfis de utilizadores que
possuam traços caraterizadores comuns e, simultaneamente, manifestem tendências
semelhantes relativamente ao maior ou menor grau de satisfação com os Serviços analisados.

1.4 - Estrutura da Dissertação
Para a concretização do trabalho entendeu-se realizar a divisão do mesmo em duas
partes.
A primeira parte (1º capítulo) compreende a colocação do objeto de estudo, a
justificação e respetivo enquadramento da análise, os objetivos e a abordagem metodológica.
Logo após será colocada a componente teórica (2º capítulo) que consistirá na pesquisa e revisão
da literatura que suportará a compreensão do enquadramento da qualidade nos serviços da
administração pública. Nesta fase será analisado o conceito de qualidade, que será aprofundado
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na parte que diz respeito aos serviços, fundamentalmente na componente de serviço público,
sendo por este motivo concretizada uma referência mais exaustiva às reformas no setor público
português. No final do capítulo o foco da revisão literária incidirá na qualidade na área específica
do ensino superior e será também feita a descrição da evolução da mesma em Portugal,
concluindo-se o capítulo com o tema da medição da satisfação do cliente/utente e a pesquisa
sobre a caraterização dos principais modelos de avaliação existentes para tipo de análise
pretendida (SERVQUAL, SERVPERF e HEDPERF), abordando-se também as suas limitações e os
aspetos mais críticos relativamente à adequação que possuem para utilização no contexto do
ensino superior.
A segunda parte será composta pelo caso prático (3º capítulo), ou seja, abordar-se-á a
componente respeitante à natureza empírica do estudo. Numa primeira fase será feita a
caraterização da entidade em análise (no caso, a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de
Viseu, uma das unidades orgânicas do Instituto Politécnico de Viseu) e a apresentação e
descrição da metodologia utilizada, dos objetivos da investigação e da definição da amostra e
do instrumento de avaliação.
Numa segunda fase, após a realização do estudo empírico, será concretizada a
apresentação dos resultados.
As conclusões do estudo serão apresentadas no 4º capítulo.
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2 - Revisão da Literatura

2.1 - Qualidade: do conceito geral à especificidade do Ensino Superior
Todos temos uma perceção pessoal do que é a qualidade. Gomes (2004) descreve esta
perceção como algo universal que afeta a vida das pessoas e das organizações de forma positiva,
sendo percebida pelos indivíduos quando os mesmos identificam num produto o cumprimento
da sua função da forma desejada ou, no caso de um serviço, quando vai ao encontro ou supera
as expetativas criadas previamente ou durante a sua prestação. Já Rocha (2010) segue a mesma
linha de pensamento ao considerar que o conceito de qualidade é um valor conhecido por todos,
mas alerta para o facto de, relativamente ao mesmo produto ou serviço, ser definido de forma
diferente consoante as necessidades, experiências ou expetativas individuais.
Falamos de qualidade de ensino, da qualidade do ar, qualidade do produto, qualidade
de vida. Associamos o conceito de qualidade a essa noção/perceção, muitas vezes influenciados
pela ligação a outros conceitos, como a marca, atributos do produto/serviço e serviços
associados (caraterísticas e materiais), recursos humanos envolvidos no processo,
conformidade, opiniões de outros clientes, expetativas e desempenho, entre tantos outros. E
todos sentimos a necessidade de perceber a qualidade e de encontrar meios de mensuração
para a mesma.
Já na antiguidade, até ao século XVII, os artesãos, detentores das atividades de produção
dos bens, procuravam diferenciar-se e promover-se por via da especialização e da defesa da sua
classe através da profissionalização assente na experiência e na limitação da concorrência
desleal, procurando o máximo rigor na elaboração dos seus produtos. Lins (2009) refere que o
padrão de qualidade do artesão era geralmente muito elevado, procurando a satisfação plena
dos consumidores dos bens. Contudo, a produção era limitada e o poder de compra restringia o
mercado alvo e só com o surgimento das manufaturas assentes no princípio da contratação dos
assalariados e da divisão do trabalho é que assistimos à massificação da produção. A
mecanização e a possibilidade da produção em série, ainda segundo o mesmo autor, abriram
espaço para o desenvolvimento das linhas de produção, originando simultaneamente as
primeiras preocupações com as falhas, desperdícios e acidentes de trabalho, promovendo a
necessidade da inspeção do produto e da supervisão do trabalho. A necessidade de estruturar
as indústrias e de organizar o trabalho ditaram vários estudos sobre a melhoria da eficiência e,
no início do século XX, os trabalhos de Fayol e Taylor neste domínio influenciaram de forma
determinante a forma de operar das organizações.
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Foi no decorrer do século XX que a preocupação sobre o conceito do termo ganhou
maior relevância. Essa relevância foi catapultada pelo surgimento da engenharia da qualidade e
do ciclo da melhoria contínua de Shewhart, pelo desenvolvimento da estatística (destacando-se
o papel de Deming), pela necessidade da recuperação económica pós 2ª guerra mundial, pelo
“milagre” económico japonês e pelo desenvolvimento tecnológico. Foi também impulsionada
pelo surgimento de diversos estudiosos que desenvolveram amplo trabalho neste campo,
nomeadamente Joseph Juran (que promoveu a implementação de sistemas de qualidade
através de três etapas (planeamento, controle e melhoria), Crosby (tónica na conformidade com
as especificações) e Feigenbaum (abordagem sistémica da qualidade, entendendo que esta não
se esgota na eliminação de falhas, mas também considerando a estrutura do trabalho e a
satisfação do cliente a preços competitivos). Nos anos 70, a crise petrolífera acentuou a
necessidade da redução dos custos de produção e nos anos 80, com a crescente competitividade
dos mercados e a concorrência das economias orientais, a questão da qualidade continuou a
colocar-se perante desafios cada vez mais complexos, levando ao surgimento, nos Estados
Unidos da América e na Europa, dos modelos de excelência Malcolm Baldridge Award e EFQM
Excellence Award, respetivamente, que se converteram em ferramentas de autoavaliação e
melhoria da gestão (Costa, 2013). Hoje a qualidade continua a ser um tópico pertinente no
quadro de uma sociedade cada vez mais preocupada com os fatores ambientais (minimização
das externalidades ligadas à produção), com a certificação, com a responsabilidade ética e de
cidadania e com a proteção ao consumidor e ao trabalhador, pelo que, segundo Lins (2009), a
tendência da incorporação destes conceitos à prática da qualidade faz com que a esfera da sua
ação vá muito para lá da questão da satisfação do cliente ou do lucro.
Por ser um conceito dinâmico, a dificuldade em formular um significado amplo e consensual
sobre a qualidade já havia sido descrita por Garvin (1984) como uma enorme complexidade. O
autor indicava não ser fácil caraterizar com precisão e numa abordagem universal esta abstração
uma vez que existem muitas formas e pontos de vista sobre a definição. Este autor defende e
sistematiza cinco abordagens sobre a qualidade (muitas vezes utilizadas no meio académico): a
abordagem transcendental (qualidade absoluta, alcance do estado perfeito - excelência inata),
a abordagem do produto (caraterização mensurável de um produto ou serviço), abordagem
baseada no usuário (focada na adequação ao propósito do produto ou serviço – perceção do
cliente/utente), a abordagem baseada na fabricação (relacionada com a omissão de erros
através do cumprimento de especificações e requisitos técnicos - eficiência) e, por último, a
abordagem baseada no valor (adequação e compatibilidade ao preço de custo).
Normann (1993), por seu turno, identificou 4 dimensões na construção do conceito de
qualidade: qualidade do produto, qualidade do processo, qualidade do sistema de produção e
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qualidade enquanto filosofia ou doutrina transversal a toda a organização. Nóbrega (1997),
aponta que Normann, para além da filosofia mecanicista relacionada com a mensuração de
resultados no âmbito do controle da qualidade e do aspeto técnico, também identificou outra
visualização sobre a qualidade, mais relacionada com a filosofia dos sistemas de serviços
baseados na inovação social. Outros estudiosos deram o seu contributo nesta matéria: Groonros
(1988) sugere duas dimensões de qualidade de serviços (uma apontada ao resultado – qualidade
técnica – e outra com foco no processo de prestação do serviço – qualidade funcional -) e
Horovitz (1993), por exemplo, contemplou nas suas análises a importância dos símbolos
envolventes do produto (quadro imaterial do serviço relacionado, nomeadamente, com o
atendimento, comunicação com o cliente, ambiente e ergonomia de espaços da organização.
Certo é que, entre os autores que mais se destacaram e contribuíram para tentar aprimorar
uma definição do conceito de qualidade (nomeadamente Crosby, Juran, Deming, Feigenham,
Shewhart, Ishikawa, Taguchi e Tom Peters), existe unanimidade em considerar que a mesma se
baseia numa filosofia de mudança que obriga à envolvência de toda a organização. Numa
síntese, Rocha (2010) aponta a qualidade como um conjunto de boas práticas de gestão
produzidas a partir de teorias que o autor encontra nos gurus da qualidade mencionados.
Importa também referir, para melhor compreensão do conceito, as oito dimensões que
Garvin (1992) apontou e que considera os seus elementos básicos. O quadro seguinte apresenta
as dimensões identificadas pelo autor com uma breve caraterização de cada uma:

Quadro 1– Dimensões da qualidade
Dimensão
Caraterização
Desempenho
- aspeto operacional básico de qualquer produto.
Caraterísticas /Especificações
- atributos que diferenciam o produto de uma organização face
aos produtos da concorrência (ex: tecnologia e capacidades
adicionais ou alargadas do produto)
Confiabilidade
-Relaciona-se com a ausência de falhas do produto.
-O desempenho deve permanecer eficiente por determinados
períodos de tempo e sob condições previamente determinadas e
ensaiadas.
- Associada à durabilidade.
Conformidade
- Consonância com as especificações.
Durabilidade
- Vida útil do produto.
- Muito dependente dos aspetos de manutenção e reparação do
produto.
Atendimento ao cliente
- Relacionado com a perspetiva de fidelização do cliente (serviços
complementares e de pós-venda)
Imagem/Estética
- Reflexo de preferências individuais.
- Subjetiva
Qualidade percebida
- Reação positiva ou negativa ao produto.
- Comparação com outros produtos
- Perceção subjetiva da satisfação da necessidade.
Fonte: adaptação Garvin (1992)
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A qualidade assume-se como forma de gestão de uma organização, orientada para o
cliente, não se limitando ao aspeto técnico do produto, mas funcionando também como uma
ferramenta indispensável para gerir. A qualidade deve ser uma preocupação transversal de
todos os trabalhadores e estar presente em todos os processos. É uma filosofia de gestão e um
compromisso na procura da excelência (Rocha, 2006).

2.1.1 - Qualidade em Serviços

A prestação de um serviço, segundo Kahtalian (2002) traduz um processo que tem a
mesma finalidade da transação de um produto (enquanto bem), ou seja, ambos possuem uma
finalidade comum: a satisfação de um desejo ou necessidade dos consumidores, gerando
satisfação e valor. O mesmo autor aponta, no entanto, uma distinção clara entre os dois,
baseada em grande medida na questão da componente intangível do serviço quando
comparado ao aspeto tangível do bem. Destaca ainda outra diferença: os serviços são perecíveis
(prestados num espaço temporal e num local preciso, não podem ser armazenados), ao
contrário dos bens.
Claessens (2015) considera ainda outras caraterísticas específicas dos serviços (e
contrárias à tipologia comum dos bens): a participação do utilizador, a inseparabilidade
(produzido e consumido em simultâneo), a variabilidade (variam conforme o prestador, o lugar
e o tempo em que se realiza a prestação) e a detenção da propriedade do serviço (pelo
prestador, o utente não é o “dono” do serviço). São estas caraterísticas que conferem grande
complexidade e singularidade aos serviços pois, dependendo da forma como os seus atributos
se combinam, também a forma de interagir entre o prestador e o usuário se modifica, existindo
por isso na prestação um grau de exigência e especificidade que varia de transação em transação
(Meirelles, 2003).
Sendo inseparável do prestador, a entrega do serviço influencia a perceção que o utente
terá da sua qualidade, podendo esta ser avaliada de forma muito diferente entre os diferentes
utilizadores. Por este motivo, Kotler (2006) defende que, uma vez que os utilizadores dos
serviços procuram sinais ou evidências da qualidade de um serviço (com base nas instalações,
nas pessoas, nos equipamentos, na comunicação, nos símbolos e nos preços percebidos), a
tarefa do prestador de serviço passa por gerir as evidências presentes na transação para que o
aspeto intangível do serviço se esbata e a perceção da qualidade sentida pelo utente encontre
suporte objetivo em aspetos mais concretos (aspetos visíveis).
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As abordagens e dimensões de Garvin (1992), que constituem uma referência no âmbito
do estudo da qualidade, revelam um claro foco na gestão da produção, ainda que, em alguns
casos, se tenha analisado a perspetiva das perceções do usuário. De facto, o contexto da gestão
da qualidade suscitou sempre divisões de abordagem entre os estudiosos (umas mais
vocacionadas para o foco nos atributos do produto, outras para o caráter técnico e funcional do
mesmo e outras ainda mais genéricas e abrangentes que incluíram a análise de serviços ou a
análise do serviço pós-venda e satisfação do cliente).
Na vertente mais relacionada com a qualidade em serviços, Juran (1988) conseguiu
transpor a sua definição de qualidade (segundo o autor, traduzia-se na adequação ao uso) para
o campo específico dos serviços, já que sua visão enfatiza a qualidade de serviços enquanto
capacidade do conseguir garantir a satisfação das necessidades do utente no momento da
prestação. Quer isto dizer que é destacada a importância da “personalização” do serviço, sendo
que para o autor existem caraterísticas que são essenciais na prestação que se realiza ao cliente
e que classifica como: “psicológicas, baseadas no tempo, éticas, contratuais e tecnológicas”.
Já Horovitz (1993) interpreta a qualidade como o nível de excelência que a organização
consegue alcançar na prestação dos seus serviços ao cliente. A caraterização da qualidade na
gestão da produção verte muitos dos seus pressupostos para a qualidade em gestão de serviços,
já que a prestação de um “serviço” é na realidade o “produto” que existe nas organizações
prestadoras. Ainda assim, tal como Martins e Laugeni (2005) indicam, “a qualidade de um
serviço é percebida diferentemente da qualidade de um produto” na medida em que um serviço
se carateriza por ser intangível, não podendo ser armazenado nem inspecionado, nem
possuindo uma vida útil média. Acrescentam que um serviço envolve relacionamento entre
pessoas e que geralmente a sua qualidade é subjetiva.
Independentemente das diferentes abordagens e visões, a qualidade de um serviço
rege-se por um conjunto de elementos ou critérios que são geralmente aceites pelos estudiosos.

Quadro 2– Elementos da qualidade de serviços
Elementos
Caraterização
Confiabilidade
Cortesia
Comunicação
Capacidade
de
perceber
necessidades dos clientes
Credibilidade
Competência
Resposta
Aspetos visíveis

Respeito pelos prazos; garantia da prestação.
Gentileza; trato; postura; disponibilidade para o cliente; atenção
Linguagem clara e acessível.
as Colocar-se no lugar do cliente; colocar as perguntas certas e interpretar as
respostas do cliente.
Fazer com que o cliente acredite naquilo que lhe está a ser oferecido.
Conhecimento do serviço prestado.
Rapidez no esclarecimento e nas ações.
Perceção do serviço prestado (aparência das pessoas, nível das instalações
onde o serviço é prestado, recursos disponíveis, condições de acolhimento,
organização dos espaços, conforto e higiene, sinalética)
Fonte: adaptação Martins e Laugeni (2005)
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Conclui-se que a qualidade de um serviço resulta da união da qualidade entendida no
sentido técnico (satisfação das necessidades e concretização de expetativas) com a qualidade
entendida num sentido mais emocional e humano (satisfação das expetativas ligadas ao plano das
emoções e das relações humanas).

2.1.2 - Qualidade no Serviço Público
A questão da qualidade nos serviços públicos motivou a produção de uma enorme
quantidade de estudos e abordagens durante as últimas décadas, fundamentalmente nas
economias ocidentais. Uma evolução constante das economias, das tecnologias, dos
movimentos políticos, dos processos de globalização, enfim, da sociedade em geral, foram
ditando uma enorme pressão junto dos governantes para que os seus instrumentos de resposta
se tornassem cada vez mais flexíveis e adequados num contexto de mudança permanente e
crescente (Carvalho, 2008; Robinson, 2015).
Se inicialmente a perspetiva dos governos assentava na transposição normativa e
cumprimento das regras como fórmula essencial de governação (perspetiva burocrática), um
quadro de novas necessidades e exigências, de pressão pelo aumento da eficiência e de uma
contínua evolução das tecnologias de informação e da comunicação conduziu a várias reformas
e a qualidade nos serviços da administração pública passou a constituir uma preocupação dos
agentes governativos.
Mas então, o que podemos entender por qualidade nos serviços públicos? A resposta
encontra sempre um denominador comum: a satisfação do utente. Silva (2001) entende que a
qualidade de um serviço público é a linha que deve nortear a conduta das organizações para
satisfazer os utentes (busca da satisfação absoluta) através da celeridade e capacidade de
atendimento, do contributo fornecido pelas sugestões dos agentes (internos e externos) da
gestão adequada dos funcionários, da modernização e inovação de procedimentos e pela
cooperação com a sociedade envolvente. A avaliação dos serviços públicos (Azevedo 2002) deve
partir do utente (exterior) para os serviços (interior) devendo haver a preocupação de conhecer
junto dos cidadãos as suas necessidades, os aspetos que mais valorizam no serviço, os
elementos que entendem ser preponderantes na caraterização dos funcionários, a qualidade da
informação que recebem e os meios através dos quais desejariam receber essa informação. A
opinião dos utentes é, desta forma, uma fonte de matéria muito relevante para que as
organizações possam realizar ajustamentos e melhorar os serviços prestados.
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Mas antes de abordar a questão da avaliação/medição da qualidade, importa perceber
como a visão da qualidade no ramo dos serviços públicos foi evoluindo de uma perspetiva
burocrática e mecanicista (burocrática por inicialmente se preocupar essencialmente com a
elaboração e o cumprimento de regras; mecanicista porque a qualidade era vista como um tema
ligado apenas ao campo técnico da produção) para uma visão mais sistémica, como filosofia de
gestão, envolvendo a organização no seu todo (Gestão da qualidade total).
Podemos apontar, segundo Loffler (2005) três fases distintas na evolução da qualidade
nos serviços públicos:
1ª fase – qualidade enquanto forma de cumprimento e respeito pelas regras e
procedimentos (conformidade técnica);
2ª fase – qualidade como sinónimo do cumprimento de objetivos (conformidade ao
uso);
3ª fase – qualidade como ferramenta orientada à satisfação do cliente/utente.
Assistimos então à necessidade de os governantes promoverem ações que no âmbito
dos novos desafios e necessidades promovessem uma nova visão de eficiência e de foco no
cidadão. Depois da Segunda Guerra Mundial a principal preocupação dos Estados passava pela
tentativa de gerar estabilidade e crescimento económico nas nações, utilizando-se por isso
modelos mistos de economia com a finalidade de proteger os cidadãos da exclusão social e das
diversas contingências económicas e sociais (Madureira e Rodrigues, 2006). Imperava a visão
keynesiana de Estado, pretendendo-se que a intervenção do mesmo nas economias permitisse
alcançar os objetivos de estabilidade, crescimento e emprego. Contudo, a persistência dos
problemas nestas áreas, juntamente com o acréscimo de novas tensões sociais, o aumento da
despesa pública (sem a apresentação dos resultados que muitos ansiavam) e o choque
petrolífero na década de setenta ditaram que o modelo de Estado providência entrasse em crise
e acelerou a necessidade de encontrar novas soluções perante um mundo cada vez complexo e
a falência eminente do modelo existente.
Iniciou-se um período temporal em que surgiram novos modelos de gestão, aliados a
um movimento de reforma administrativa, reforma esta que, nas palavras de Lane (1995),
consistiu na “substituição de um Estado administrativo por um Estado Managerial”. Neste
contexto, a ideia basilar era a de que os modelos de gestão utilizados pelas organizações
privadas poderiam ser, na sua essência, utilizados ou adaptados ao contexto das organizações
públicas. Aliás, já no início da década de 1980 Peters e Waterman (1982) haviam defendido esta
teoria, entendendo que, independentemente de as organizações serem privadas ou públicas,
todas poderiam implementar um novo modelo de gestão. Tal como explicado por Madureira e
Rodrigues (2006), existia a presunção objetiva de que os sistemas de gestão privada eram
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superiores aos da gestão pública e, portanto, ganhou força a ideia de que em ambos os casos o
modo de gerir devia assentar em princípios similares. Os mesmos autores indicam um conjunto
de princípios fundamentais que sustentaram as tentativas de reforma que surgiram a partir dos
anos oitenta (Figura 1):

Figura 1 - Princípios base das reformas da década de 80
Descentralização
(motor da capacidade criativa e
de inovação organizacional)
Redução dos níveis hierárquicos

Desregulação
(intervenção direta na gestão de
recursos financeiros, humanos e
materiais)

Reformas
Administrativas

Delegação de competências
Afastamento do poder político
das preocupações da:
- Gestão corrente
- Implementação de políticas

objetivos organizacionais
Redução dos níveis hierárquicos
Fonte: adaptação livre do texto de Madureira e Rodrigues (2006, p 155)

Estas ferramentas proporcionaram novas tendências e a sua utilização no âmbito das
reformas administrativas permitiu uma alteração profunda na forma como os serviços públicos
passaram a conduzir as suas ações. Vários autores (Araújo, 1999; Friedrieckson, 1996; Hood,
1995) referiram as múltiplas mudanças na forma de prestação de serviços que então se
começaram a verificar, destacando-se a importância atribuída à orientação para o cidadão, a
criação de novas formas de prestação de serviços, o uso e incremento de novas tecnologias, o
aumento dos mecanismos de prestação de contas (centrados nos resultados) e a otimização de
recursos. A propósito do conceito de reforma administrativa, Freitas do Amaral (2000)
descreveu-a como um “conjunto sistemático de providências destinadas a melhorar a
administração pública de um dado país” na procura da eficiência e da coerência com os
princípios que a devem nortear.
A onda reformista dos Estados iniciada na década de oitenta teve continuidade na
década de noventa e o New Public Management (NPM) norteou a conduta da ação dos
governantes de forma marcante, na procura de uma cultura de performance orientada para o
setor público que fosse menos centralizada (OCDE, 1995).
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O NPM caraterizou-se, segundo Williams e Sanders (2005) por dar ênfase na
performance, nos clientes e nos resultados. Referem ainda o crescente uso de mercados e da
competição na provisão de serviços públicos e o investimento na inovação e no staff. A
consequência resultou numa pressão para melhorar o serviço público (qualidade) fornecido aos
utentes de acordo com as suas mudanças de necessidades e as suas expetativas aumentadas
relativamente à eficiência dos serviços (Flynn, 1995). Esta visão, ainda de acordo com Williams
e Sanders (2005), obrigou os gestores dos serviços públicos a comprometer-se com a medição
da qualidade dos serviços, tanto no plano dos utentes externos, como dos utentes externos. De
facto, falar em qualidade sem haver uma tentativa de quantificação da mesma parecia absurdo,
mas a verdade é que, tal como referido por Black (2001), a medição da economia e da eficiência
estava bem mais desenvolvida no contexto dos serviços do que os indicadores relativos à
eficácia e à qualidade.
Apesar de situarmos a transição entre a escola clássica e a nova gestão pública verificada
nas décadas de oitenta e noventa como a grande rutura de pensamento na evolução dos
modelos administrativos, no século XXI assistimos à continuidade de profundas alterações na
administração pública das principais economias mundiais e também nas economias em
desenvolvimento (Robinson, 2015). As razões ou forças condutoras que originaram essa
necessidade foram a globalização, a crescente pluralidade de serviços e crescente complexidade
dos mesmos. Assim, mais recentemente, e apesar de perdurar uma lógica de reformas
consistente com muito daquilo que foi postulado com a New Public Management, foi possível
assistir ao surgimento de novas teorias, em resposta a algumas críticas resultantes de alguma
ineficácia identificada na resolução de alguns dos problemas mais atuais no setor público.
Robinson (2015) relata no seu trabalho, sustentado por um leque variado de autores (Minogue,
Polidami & Hulme, 1998; Denhardt & Denhadrt, 2000; Christensen & Laegreid, 2007b; Osborn,
2006) uma série de fatores ou críticas que podem explicar o aparecimento de novas teorias:
excesso de utilização dos princípios do setor privado, o enfraquecimento da contabilidade
democrática motivada pela criação de agências executivas, a incapacidade de perseguir o
preenchimento das necessidades das pessoas (que deveria ser um dos pilares primários da
NPM), a fragmentação de políticas e até mesmo a colocação em causa do rigor conceptual da
NPM em virtude do mesmo poder ser menor por consistir num agrupamento de diferentes
abordagens com algumas caraterísticas comuns. Robinson (2015) aponta que estas críticas
motivaram o aparecimento de novas correntes em matéria de reforma administrativa, dando
maior ênfase à Nova Governação Pública (New Public Governance - NPG) e ao Novo Serviço
Público (New Public Service - NPS). Essencialmente, observou-se um enfraquecimento do papel
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de Estado na sociedade baseada numa excessiva crença na mão invisível do mercado, com
impactos menos positivos para os cidadãos e para os funcionários.
A NPG, concetualizada por Osborne (2006), foca a necessidade de estimular o
relacionamento entre as instituições e a sociedade, desenvolvendo redes articuladas (networks)
entre as organizações para garantir a prestação dos serviços públicos e a articulação de políticas
de forma sustentável, num contrato baseado na confiança e nas parcerias. No fundo, Osborne
(2006) defende a interligação de diversos autores (stakeholders) no processo de governação e
a desmistificação da tendência de colocar os processos num plano excessivamente intraorganizacional (como acontece nas abordagens convencionais). O NPS, conceptualizado por
Denhardt & Denhardt (2003) salienta que o foco da gestão pública deve residir nos cidadãos e
na sociedade civil. Robinson (2015) aponta como traço fundamental desta teoria a sua premissa
de interligação entre os trabalhadores do Estado e os cidadãos, sendo que o papel público se
desenrola no sentido de ajudar as populações a alcançar os interesses comuns em vez de
procurar uma posição de controlo sobre o mundo civil, contrastando com a filosofia do NPM
que vê nas transações entre os gestores públicos e os cidadãos uma forma de defesa de
interesses individuais ditada pelas regras do mercado. Os cidadãos deixam de ser meros clientes
recetores de políticas e decisões emanadas pela governação e passam a fazer parte do núcleo
de partilha do poder.
A este propósito, Denhardt & Denhardt (2000) apresentaram os princípios que norteiam
a sua teoria (Quadro 3):

Quadro 3– Princípios do NPS (New Public Services)
Princípios
Servir cidadãos

Caraterização
Principal ação do Estado é servir o cidadão e ser seu parceiro na procura
de soluções, não apenas dirigir. A liderança deve ser baseada em valores
como o compromisso e a integridade.
Tónica no cidadão
O cidadão não é um mero consumidor de serviços, mas um agente que
partilha responsabilidades e o objeto principal da ação governativa.
Perseguir o interesse público
Propósito máximo e não consequência de mecanismos de mercado. O
governo é um meio para tentar alcançar valores partilhados pela
sociedade
Pensamento estratégico e ação
A estratégia é delineada e colocada em prática de forma democrática e
democrática
abrangente (colaboração), convidando a sociedade civil a participar nos
processos. Procuram-se soluções de longo prazo e não a mera satisfação
de necessidades a curo prazo
Valorizar as pessoas para além da
A produtividade é importante, mas não se sobrepõe ao cidadão e aos
produtividade.
seus interesses. As pessoas devem estra no centro dos processos.
Valorização da cidadania e do serviço Menor foco no empreendedorismo. Menor preponderância das redes
público
políticas complexas e maior preponderância dos valores da cidadania.
Reconhecer que a “accountability”
“Accountability”no serviço público pressupõe o equilíbrio entre normas
não é simples
e responsabilidades que são suscetíveis de ferir questões éticas, morais e
o interesse público. O gestor público tem um papel exigente e deve saber
orientar as suas ações no cumprimento das normas e valores do sistema
de governação.
Fonte: adaptação Denhardt e Denhardt (2000)
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Novas necessidades e ordens económicas e sociais ditaram o aparecimento de teorias e
modelos que permitissem os Estados de mecanismos eficazes na resposta a novos desafios e
necessidades. As reformas implementadas na segunda metade do século XX e que persistem no
século XXI (descentralização, NPM, as reformas anti-corrupção e as reformas “Bottom-up”,
segundo McCourt, (2013)) procuraram operar profundas alterações na Administração Pública e
contribuíram para a construção do conceito e de ferramentas da qualidade no serviço público.
O Banco Mundial identifica três razões políticas necessárias para que se possam alcançar
reformas eficientes (World Bank, 1995):
- As reformas devem ser politicamente necessárias;
- As reformas devem ser politicamente praticáveis;
- As reformas devem ser politicamente credíveis.
A implementação de reformas é normalmente construída por etapas e dependem ou
são influenciadas por diversas teorias, de acordo com o contexto económico e a cultura
administrativa de cada país (Nunes, 2012). No fundo, como diz Timsit (1982), as reformas são
diferentes porque são diferentes as culturas e os sistemas administrativos. Por esse motivo se
desenvolveram diversos tipos de reforma, desde a NPM (com particular incidência nos países
anglo-saxónicos), às políticas de Estado de bem estar (com incidência nos países escandinavos),
às reformas institucionais centradas na privatização e descentralização (França, Bélgica, Leste
Europeu e Mediterrâneo), às reformas Graduais (Alemanha e Holanda) ou às reformas políticoadministrativas (na sequência de mudança de regimes em países Mediterrânicos e do Leste
Europeu).

2.1.3 - As reformas no Setor Público Português
A necessidade de garantir mais e melhores serviços ao cidadão implica que o
desempenho da administração pública seja capaz de satisfazer as suas necessidades com
eficiência e qualidade. A qualidade, vista na ótica do grau de satisfação do cidadão, passa pela
evolução dos serviços públicos, pela sua modernização, pela responsabilização dos dirigentes e
pela proximidade entre o Estado e as pessoas. Por isso, tal como constatado no ponto 2.1.2
(análise à qualidade nos serviços públicos), importa perceber que as reformas operadas no
Estado são fundamentais para alcançar as metas de eficiência ambicionadas pelo Estado e
desejadas pelos cidadãos.
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Em Portugal também se verificaram reformas na administração pública, divergindo em
termos de contextualização de outros países pelo facto de se ter vivido o período do Estado
Novo até 1974 e, após essa data, estarmos sujeitos a uma fase pós-revolucionária com
particularidades específicas no domínio da economia e no processo de integração europeia. Salis
Gomis (2001) distingue para o nosso país quatro fases da reforma da administração pública
(após a revolução de abril): uma primeira fase que consistiu na adaptação do setor público a
uma nova ordem democrática (até 1980). A segunda fase em que as se promoveram as reformas
técnicas orientadas pela perspetiva sistemática global (até 1986). A terceira fase relacionou-se
com a questão da modernização administrativa e com a orientação para o cidadão (até 1996).
Por último, a quarta fase, mais recente, centrada nos esforços de alcançar uma melhor
administração e melhor cidadania.
O mesmo autor destacou os dois modelos ou tipos de reforma que ocorreram na nossa
administração pública: por um lado, a Nova Gestão Pública, que como já foi referido teve uma
forte influência das práticas de gestão existentes nas organizações privadas e, por outro lado, a
Nova Administração Pública, caracterizada pelas transformações profissionais e institucionais
do modelo de administração dos Estados democráticos europeus.
Já Rocha (2001), distingue quatro períodos reformistas no nosso país: o primeiro
consistiu na reforma administrativa de Estado Novo, num contexto em que não existiam
partidos políticos e em que a Assembleia Nacional estava, de certo modo, “despida” de funções,
operando muitas vezes como figura decorativa no uso dos seus poderes. Persistiu nesta fase um
sistema autoritário e burocrático e a administração pública encontrava-se concebida como uma
extensão de poder político e não como meio de prestação de serviço público.
O segundo período (1974 a 1985) coincidiu com a reforma administrativa pós-1974,
altura em que existiram vários governos constitucionais e forte instabilidade política, o que
dificultou o aprofundamento da reforma. Ainda assim, foram criados diversos organismos e
instrumentos com o objetivo de reformar e melhorar o funcionamento dos serviços públicos
(Direção Geral de Finanças Públicas, Departamento Central de Pessoal, Instituto de Informática,
Instituto Nacional de Administração, Sistema de Carreiras, Regime disciplinar, Estatuto dos
Quadros Superiores). Tratou-se de uma fase de reestruturação, mas onde a preocupação com a
qualidade não foi um fator preponderante. Carvalho e Santos (2011) referem a escassez de
medidas tomadas nesta altura na área da qualidade, apontando não ter havido uma verdadeira
estratégia neste plano. Rocha (2010) indica a simplificação administrativa, a desburocratização,
a desconcentração e a informação ao cidadão como alvos dos processos da reforma,
confirmando um foco mais centrado na estrutura funcional da administração pública,
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O terceiro período foi considerado como a “revolução” da Gestão da administração
pública portuguesa (1985 a 1995), aproveitando o impulso dado pela criação do Secretariado
para a Modernização Administrativa (SMA) e consistiu, num primeiro momento, na
desintervenção e desburocratização da administração e, num segundo momento (1993 a 1995)
na orientação para a gestão de qualidade nos serviços públicos. Este período foi fortemente
influenciado pelo NPM. Para além das questões relacionadas com nas estruturas e métodos de
trabalho, passou também a existir um interesse crescente na abordagem da cultura
organizacional. A qualidade tornou-se um dos eixos da reforma, entendida como eficácia na
prestação dos serviços aos utentes e às empresas e relevando o papel do atendimento e do grau
de satisfação dos cidadãos, com especial cuidado na inexistência de erros, ausência de
reclamações e celeridade das respostas. Foi também neste período que se criou o IPQ (Instituto
Português da Qualidade), a Carta da Qualidade e a Carta Deontológica dos Serviços Públicos e o
Sistema Português da Qualidade, reforçando o interesse que a qualidade passou a deter junto
da Administração.
O quarto período teve início em 1996, visando a melhoria contínua da administração
pública através da dignificação, qualificação e motivação dos recursos humanos, da utilização
das tecnologias da informação, da racionalização das estruturas na administração pública, da
simplificação administrativa, da gestão por objetivos, do egovernment (sociedade de
informação) e da cultura de mérito. É também neste momento que se verifica em Portugal um
forte investimento no emprego e na competitividade e uma mudança de perspetiva sobre a
qualidade. Nolasco (2004) indica que neste período a qualidade, de forma gradual, deixou de
ser vista apenas na relação entre a administração e os cidadãos, passando a ter em conta toda
uma série de novos stakeholders que abrangem os funcionários, os cidadãos, os gestores, os
parceiros, os fornecedores e a sociedade em geral. Passou a haver uma nova filosofia de gestão,
centrada na satisfação das necessidades do cidadão através de processos de melhoria da
eficiência e da eficácia dos serviços, prosseguindo a simplificação e desburocratização de
processos. Exemplos das medidas tomadas neste âmbito são a criação da Loja do Cidadão, do
Estatuto do Pessoal Dirigente, do SIADAP (Sistema de Avaliação do Desempenho da
Administração Pública) e do IPA (Instituto Português da Acreditação). Foi também criada a
plataforma de apoio à partilha de informação (RCC) em 2008, através da Agência para a
Modernização Administrativa e que visava a modernização, inovação e simplificação na
administração pública e o Simplex Autárquico, envolvendo a participação de mais de uma
centena de municípios numa série de medidas orientadas para a simplificação e
desburocratização nas suas relações com as populações. Surgiram ainda novas ferramentas no
contexto da qualidade em serviço público, como o Common Assessement Framework (CAF) e as
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normas da família ISO 9000 (preocupação da certificação das entidades prestadoras de serviço
público).
A perspetiva atual centra-se então nas pessoas e nas relações que estas efetuam com a
administração pública. Assumiu-se a preponderância dos papéis dos diferentes stakeholders,
incluindo os recursos humanos da própria administração. Como explicam Carvalho e Santos
(2011), para alcançar a qualidade é necessário efetuar “um forte investimento nas pessoas para
que estas possam dotar a administração pública do aparelho concetual teórico-prático capaz de
ultrapassar velhas disfunções burocráticas”. Esse será o caminho a percorrer para chegarmos a
uma administração pública moderna, aberta, transparente, e recetiva à participação da
sociedade.

2.1.4 - Qualidade no Ensino Superior
No caso concreto das instituições de ensino, houve também uma forte influência dos
processos de reforma implementados (sobretudo a partir da década de oitenta do século XX),
seguindo aliás uma corrente que é observável na realização de muitos estudos sobre a qualidade
educacional, sobretudo ao nível do ensino superior (Sohail & Saik, 2004; Mainardes, Domingues
& Deschamps, 2008). De acordo com a definição de Middlehurst (1999), a qualidade no ensino
refere-se às condições de suporte à aprendizagem e à formação do estudante. Nesta linha de
pensamento e considerando o ensino superior, a competição crescente nesta área (número
crescente de instituições públicas e privadas), a evolução das tecnologias de informação e
comunicação, o leque alargado de cursos, a valorização dos recursos humanos, a necessidade
de captação de recursos financeiros, a procura de novos utentes (estudantes) em contexto de
variação demográfica, novas formas de aprendizagem (elearning e novas metodologias), as
exigências do mercado laboral, a volatilidade dos mercados financeiros, enfim, toda uma série
de novos desafios e ameaças fizeram com que o planeamento estratégico das Instituições de
Ensino Superior (IES) procurasse novas ferramentas e processos capazes de fornecer a resposta
adequada num contexto de mudança e de afirmação da imagem por via da qualidade do serviço.
Marinho e Poffo (2016), apoiados em Archer (1997) destacam a posição estratégica que
as IES assumem como eixo de desenvolvimento qualitativo e produtivo da sociedade. Os
mesmos autores entendem que a qualidade, no contexto educacional, transcende os conceitos
que habitualmente a caraterizam no contexto da produção de bens e prestação de serviços uma
vez que, no caso concreto, as IES possuem a responsabilidade da formação profissional do ser
humano e, mais do que isso, da sua formação integral. Os programas de ensino devem portanto
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respeitar esta responsabilidade social, devendo ser elaborados para que possam atingir a
satisfação dos estudantes e da comunidade, com garantia de qualidade que, segundo Raposo
(2011), no quadro do ensino possui uma “aptidão para atingir os seus objetivos – fitness for
purpose”, devendo as IES clarificar de forma adequada as suas finalidades e elaborar programas
(ensino-aprendizagem) que sejam critérios de referência capazes de conduzir à avaliação das
atividades realizadas.
Em Portugal, considerando o período posterior à Revolução de Abril, podemos
considerar alguns momentos marcantes na evolução do nosso sistema de ensino e que
contribuíram para um novo olhar sobre a qualidade no ensino superior:


Em 1974 a Constituição da República Portuguesa postulou o acesso universal ao
direito à educação. O Estado passou a ter a responsabilidade de garantir a todos
os cidadãos, segundo as suas capacidades, o acesso aos graus mais elevados de
ensino.;



Em 1986 foi criada a Lei de Bases do Ensino Educativo (Lei 46/86), que reconhece
a avaliação do ensino. A Lei 38/94 de 21 de novembro viria a concretizar bases
do Sistema de Avaliação e Acompanhamento das Instituições de Ensino Superior
Universitário e de Ensino Superior Politécnico, instaurando um sistema que
incidia sobre a qualidade do desempenho científico e pedagógico das
instituições de ensino superior, de acordo com a natureza e a tipologia do
ensino, a preparação académica do corpo docente e as condições de
funcionamento” (artigo 3º).



No final da década de oitenta verificou-se a internacionalização das relações
académicas (programas ERASMUS e SOCRATES);



Em 2007, a Lei 38/2007 procedeu ao alargamento dos objetivos da avaliação. O
Decreto-Lei 369/2007 de 5 de novembro cria a Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior; A Lei 62/2007 de 10 de setembro estabelece o
Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior.



Em 2008 “nasce” a nova família de normas ISO 9001:2008 que define os
requisitos de um SGQ.

Na Europa, o processo de Bolonha (1999) e, posteriormente, a Estratégia de Lisboa
(2000), originaram um conjunto de políticas que vieram permitir a concretização faseada de um
processo de harmonização do ensino superior. A declaração de Bolonha estabeleceu o
compromisso entre os Estados signatários de reformar os seus sistemas de ensino para a criação
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de um modelo harmonizado conhecido por Espaço Europeu de Ensino Superior (EEEI), sem
prejuízo da individualidade organizativa dos sistemas de ensino e respeitando os conteúdos
programáticos de cada país. A Estratégia de Lisboa consistiu num plano de desenvolvimento
estratégico para que a União Europeia pudesse melhorar a sua competitividade face a outras
economias e carateriza-se pela forte aposta no conhecimento e na inovação. As IES portuguesas
estão por isso, hoje, integradas num amplo espaço europeu, aberto e com critérios educativos
e de reconhecimento de graus académicos harmonizados.
A concretização destas políticas tornou obrigatória a implementação de sistemas de
avaliação externa, de acreditação e de garantia de qualidade nas IES e a adaptação das
organizações a um mercado mais competitivo e aberto. As IES portuguesas presentes no sistema
nacional binário, sejam do ensino universitário (segundo a DGES – Direção Geral do Ensino
Superior, “orientado por uma perspetiva de promoção de investigação e de criação do saber e
visa assegurar uma sólida preparação científica e cultural e proporcionar uma formação técnica
que habilite para o exercício de atividades profissionais e culturais e fomente o desenvolvimento
das capacidades de conceção, inovação e análise crítica”), sejam do ensino politécnico (segundo
a DGES – Direção Geral do Ensino Superior, “orientado por uma perspetiva de investigação
aplicada e de desenvolvimento, dirigido à compreensão e solução de problemas concretos e visa
proporcionar uma sólida formação cultural e técnica de nível superior, desenvolver a capacidade
de inovação e de análise crítica e ministrar conhecimentos científicos de índole teórica e prática
e as suas aplicações com vista ao exercício de atividades profissionais”)

estabelecem

obrigatoriamente sistemas internos de garantia da qualidade do desempenho, sendo-lhes
permitido adotar o SIGQ (Sistema Interno de Garantia da Qualidade) que melhor sirva as suas
necessidades e especificidades, utilizando para isso alguns dos modelos de gestão da qualidade
mais usados e aceites a nível internacional: o EFQM (Modelo de excelência da European
Foundation for Quality Management), o BSC (Balanced Scorecard), a Norma ISO 9001 (da
International Organization for Standardization) e as Normas e Diretrizes para a Garantia da
Qualidade no Ensino Superior Europeu.

2.2 - Avaliação da Qualidade

Um serviço pode ser classificado considerando algumas variáveis distintivas que,
segundo Kelly (2014), incidem sobre o foco no equipamento (aspeto técnico) versus o foco nas
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pessoas, o tempo de contacto (execução temporal), a padronização versus a customização (da
oferta), a amplitude de decisão dos colaboradores na prestação, o peso do “back office”
relativamente ao “front office” para a criação de valor e o volume de atividade do serviço.
De facto, consoante o maior ou menor foco dados aos requisitos técnicos/especificações
(visão interna das operações) face ao plano das relações pessoais e da satisfação do
cliente/utente (visão externa das operações), assim será traduzida, pela mesma ordem, a menor
ou maior flexibilidade dos serviços e a maior ou menor capacidade de controlo sobre o processo.
A autora referenciada dá conta da importância do tempo de contacto com o utente e da
padronização da oferta (definida como o grau de adaptação e personalização do serviço às
necessidades específicas do utente), da questão do grau de autonomia do pessoal de contacto
(uma menor hierarquização permite maior capacidade de resposta do prestador) e da
capacidade de criação de valor partindo da proporção de pessoal existente entre o” back office”
e o ”front office”. No fundo, na ótica da orientação para o produto o foco é determinado pela
tangibilidade do produto (o que se compra), mas na orientação para o processo a tónica recai
sobre a forma de prestação (“delivery”).
A satisfação resultante da prestação do serviço depende muito destas variáveis e Kotler
(2000) refere mesmo que, para muitos autores, essa satisfação é uma consequência da
qualidade do serviço.
Se, considerando o âmbito do nosso estudo, a qualidade do serviço público é
fundamental e é um fim da administração para que os cidadãos vejam as suas necessidades
supridas, então, é importante que se possa quantificar a medida que as pessoas percecionam
dessa qualidade e quais os atributos que mais valorizam. Thiys (2011) carateriza a medição da
satisfação do utilizador como parte do leque de ferramentas que maior importância tem para
que se possa debruçar e atuar no serviço prestado e nas motivações e comportamentos das
pessoas, considerando que em termos de decisão de transformação de serviço é mesmo um
elemento-chave. É a medição da satisfação que permite a uma organização perceber aquilo que
os utentess valorizam, como esse valor varia entre tipos distintos de pessoas e onde devem
realizar ações para melhorar a “entrega” (“delivery”) dos serviços. Trata-se de um elemento
estratégico, pois permite identificar os condutores de satisfação ou insatisfação mais
determinantes para o cidadão.
A crescente exigência dos consumidores obrigou as empresas a incorporar na sua
cultura a preocupação com a qualidade, com o atendimento ao cliente, com as relações pessoais
e as atitudes na operação e com a busca constante da satisfação e retenção de clientes (Fortes
et al., 2011). O mesmo tem acontecido no caso das IES, que procuram tornar-se mais
competitivas através da valorização dos atributos do serviço, sobretudo em relação à qualidade
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dos cursos e das infraestruturas (Freitas & Rodrigues, 2003). Para que possam aferir até que
ponto conseguem ganhos de competitividade ou perceber os pontos fortes e os pontos fracos
da sua estratégia competitiva, as IES, tal como a generalidade das Organizações, necessitam de
encontrar ferramentas capazes de medir as perceções que os seus utentes têm relativamente à
qualidade dos seus serviços.
Surgiram, no âmbito de resposta a esta necessidade, vários autores que construíram
modelos capazes de se adequar como ferramentas capazes na análise e avaliação da qualidade
do serviço. Os próximos pontos identificam alguns dos modelos mais usados e conhecidos nesta
matéria, sobretudo no âmbito da avaliação de serviços nas IES.

2.2.1 - Modelos de avaliação
A literatura atual identifica vários modelos para a avaliação da qualidade. No caso do
ensino superior, os mais apontados são o SERVQUAL, o SERVPERF e o HEDPERF (Fortes et al.,
2011). Outros modelos foram desenvolvidos, como o PESPERF (Physical Education and Sports
Sciences Performance), apontado a uma abordagem de nível mais micro (Yildiz & Kara, 2009) ou
o EduQUAL que tinha em linha de conta o tipo de conceito de qualidade que poderia existir para
os stakeholders, utilizando para isso uma metodologia que de forma integrada utiliza redes
neurais para avaliação da qualidade do serviço (Mahapatra & Khan, 2007).
Mas os primeiros, são normalmente os mais consensuais para efeitos de avaliação nos
serviços em IES (Kawshalya, 2016).
O método mais popular e o primeiro a generalizar-se no meio académico foi o
SERVQUAL (Parasuraman et al., 1985) que, segundo os autores (1991) é um método universal
que pode ser utilizado em qualquer organização que pretenda avaliar a qualidade dos seus
serviços. Este modelo pretende mensurar a qualidade dos serviços fazendo uso da análise de
cinco dimensões (numa fase inicial consideraram-se dez dimensões): confiabilidade, capacidade
de resposta, confiança/segurança, empatia e aspetos tangíveis/Tangibilidade. Foram criados
pelos autores do modelo 22 itens (numa fase inicial adotaram-se 97 itens) capazes de refletir as
diferentes abordagens para as dimensões consideradas, servindo-se dos dados recolhidos
através da aplicação de uma escala de Lickert baseada nas diferenças entre as expetativas da
qualidade esperada (pré prestação de serviço) e a perceção de qualidade efetivamente
apreendida (perceção de desempenho). De forma mais detalhada, podemos entender estas
diferenças como Gaps existentes nas cinco dimensões, sendo os mesmos medidos pela
diferença entre (Faria et al, 2015):
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a) expetativa do consumidor / perceções da organização em relação a essas expetativas;
b)

perceções da organização em relação às expetativas dos consumidores / tradução das
perceções em especificações do serviço;

c)

serviço (realmente) entregue / especificações estabelecidas;

d)

serviço (realmente) entregue / serviço publicitado ou apresentado pela organização ao
consumidor;

e)

expetativa do consumidor / perceção do consumidor acerca do serviço oferecido pela
organização.

O modelo assenta no pressuposto de que as expetativas do utilizador do serviço são
formadas partindo das suas necessidades pessoais, da sua experiência e da informação que lhe
foi transmitida sobre o serviço. Pressupõe ainda que as expetativas funcionam como referências
pessoais, usadas mentalmente pelo utilizador para avaliar a qualidade da prestação (Graça,
2013). Deste modo, quanto maior for o gap existente entre a perceção do desempenho e a
expetativa criada, maior será a noção de menor qualidade na prestação/entrega efetuada.
Numa abordagem sucinta, podemos caraterizar as cinco dimensões (Parasuraman et al.,
1988):


Tangibilidade – Caraterísticas das instalações físicas, equipamentos e aparência do
pessoal;



Confiabilidade – Capacidade de execução do serviço prometido (de forma fiável e
precisa);



Capacidade de resposta – Disposição para ajudar o cliente/utente e executar o serviço
de forma célere;



Segurança/Garantia – nível de conhecimento dos funcionários, cortesia e capacidade
de inspirar confiança e segurança;



Empatia – cuidado e atenção prestados individualmente aos clientes/utentes.

O modelo SERVPERF resultou do estudo de Cronin e de Taylor (1992) que partiu do
trabalho desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Barry (1985) que originou o modelo
SERVQUAL. A ideia dos autores foi tentar encontrar a concetualização de um método alternativo
que permitisse avaliar a qualidade de um serviço e estabelecer a relação entre a qualidade
(atitude a longo prazo), a satisfação do consumidor (atitude a curto prazo) e a intenção de
compra (perceção do desempenho). No fundo, entenderam os autores (através da aplicação do
método em diversas áreas empresariais) que mais importante e impactante e do que a diferença
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entre as expetativas e o desempenho preconizados pelos autores do SERVQUAL, era a perceção
dos consumidores tida relativamente desempenho. Segundo Salomi, Miguel e Abackerli (2005),
os autores do modelo SERVPERF, Cronin e Taylor (1992) defendem que a qualidade é
conceituada mais como uma atitude do utilizador relativamente às dimensões da qualidade, não
devendo ser mensurada pela diferença entre as expetativas e o desempenho.
Assim, Cronin e Taylor serviram-se das mesmas dimensões e respetivos itens da escala
SERVQUAL, mas consideraram apenas a perceção do desempenho como fator determinante no
processo. Os mesmos autores (1992) defenderam na sua análise estatística que o instrumento
SERVPERF é mais sensível no tratamento da questão das variações de qualidade e, portanto,
mais adequada do que outras escalas utilizadas.

O modelo HEDPERF foi proposto por Firdaus (2006) e perseguia os mesmos objetivos
dos modelos abordados anteriormente (criar um instrumento que permitisse avaliar a qualidade
dos serviços), mas com uma diferença substancial: a metodologia deste instrumento pretende
ser específica para o uso em instituições de ensino superior, ou seja, o autor preocupou-se
objetivamente com a medição da satisfação dos estudantes no ensino superior, limitando o seu
estudo ao universo das IES.
Para o efeito, foram considerados seis atributos (correspondentes às dimensões) para
medir a qualidade dos serviços: os aspetos não académicos, os aspetos académicos, o acesso, a
reputação, o programa (conteúdos programáticos) e a compreensão. No estudo original de
Firdaus (2006) foram adotados quarenta e um critérios distribuídos por cinco dimensões, tendose excluído a dimensão “compreensão” por a mesma apenas focar os aspetos relacionados com
a realidade social onde o método foi desenvolvido (Junior & Piratelli, 2015). Assim sendo,
tomando como referência a descrição de Randheer (2015), podemos resumidamente caraterizar
as cinco dimensões efetivamente adotadas:


Aspetos não académicos – preocupações relacionadas com os problemas dos
estudantes e o papel do trabalho com pessoal não académico;



Aspetos académicos – matérias dos serviços relacionados com o sistema académico,
suportado pelo pessoal académico;



Acesso/acessibilidade – aspetos do serviço relacionados com a proximidade, contacto,
disponibilidade e conveniência;



Conteúdos programáticos – questões do programa relacionadas com os cursos, planos
de estudo, especialização, estruturas e serviços de saúde;
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Reputação – aspetos tangíveis visíveis para os estudantes, pais ou outros “stakeholders”
(por exemplo, as instalações ou comodidades físicas que geram uma imagem
instantânea da organização junto destes intervenientes).

No próximo ponto serão abordadas as vantagens e limitações comparativas entre os três
modelos.

2.2.2 – Limitações dos modelos de avaliação

A seleção de um modelo de avaliação da qualidade para elaboração de um estudo revestese da maior importância no sentido de adequar a melhor metodologia e garantir a fiabilidade
do mesmo. Um dos problemas principais da pesquisa na área da qualidade percebida é a
inexistência de um consenso alargado sobre o melhor método de avaliação. Disso mesmo nos
dão conta Abreu e Andrade (2017), que entendem dever existir uma análise mais profunda das
vantagens e desvantagens entre os principais modelos e escalas de medição (sobretudo nas mais
utilizadas, o SERVQUAL e o SERVPERF). Curiosamente, os mesmos autores apontam mais
vantagens práticas no uso do SERVPERF, mas indicam que os levantamentos bibliográficos
realizados dão indicações seguras de existir maior utilização da ferramenta SERVQUAL.
Assim sendo, importa referir algumas das desvantagens ou limitações que os modelos
descritos nos pontos anteriores possam apresentar.
Tendo o SERVQUAL sido o primeiro modelo deste tipo de escalas de medição a ser usado de
forma generalizada, é natural que tenha também por isso sido mais criticado. Desde logo, não
esquecendo as virtudes reconhecidas por Cronin e Taylor (1992) em relação à escolha das
dimensões e dos itens (de desempenho) da escala utilizada pelo modelo de Parasuraman,
Zeithaml e Barry (1985), os autores da SERVPERF no seu estudo apontam algumas críticas ao
trabalho dos seus antecessores por, como já referido, entenderem que a diferença entre as
expetativas e o desempenho era menos importante do que a perceção dos consumidores
relativamente ao desempenho. Cronin e Taylor (1992) defendem também que o seu modelo
apresenta maior fiabilidade estatística e maior adequação de implementação na pesquisa
(efetivamente, eliminando-se a necessidade de aferir as expetativas dos utentes/clientes, uma
parte substancial do trabalho de recolha de dados deixa de ser necessário, bem como toda a
análise daí decorrente). Apoiados por Carman (1990) e Brown, Churchill, Gilbert e Peter (1993),
Cronin e Taylor entendem que o SERVQUAL apresenta uma visão desfocada pois as evidências
posteriores à formulação do modelo sugerem que a satisfação é um antecedente da qualidade
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do serviço. Teas (1993) sugere que existem pouca fundamentação teórica ou empírica que apoie
a relevância da relação expetativa/perceção como medida de qualidade.
A generalidade dos autores não deixa de confirmar que o modelo apresenta um bom
desempenho, mas mesmo após o refinamento produzido pelos autores em 1991, os críticos
atrás referidos, a que se juntaram posteriormente Lam e Woo (1997) continuaram a apontar
algumas falhas ligadas ao plano estatístico e à operacionalidade do modelo. Souto e CorreiaNeto (2017) produziram um artigo que contempla as críticas enunciadas, mas que aponta
também um leque de vantagens considerável. Estes autores, para além de concluírem que o
modelo SERVQUAL continua a ser um dos mais utilizados e capaz de se adequar para a
generalidade dos setores, referem ainda como aspetos positivos a identificação dos pontos
focais da qualidade na perceção dos clientes/utentes e a validade convergente e discriminatória
do modelo.
Já em relação ao modelo SERVPERF, Souto e Correia-Neto (2017) apontam as mesmas
vantagens de utilização referidas para o SERVQUAL (à exceção da identificação dos pontos focais
da qualidade na perceção dos clientes/utentes), acrescentando o menor custo operacional que
este modelo apresenta comparativamente ao SERVQUAL e o menor tempo de recolha de dados.
Os autores mencionam também que este modelo, por avaliar apenas a performance, pode
conduzir a distorções, sobretudo em mercados multifacetados. Parasuraman, Zeithaml e Berry
(1991) também produziram literatura muito crítica em relação a este modelo, mas mais na
tentativa de dar uma resposta clara às críticas anteriormente efetuadas por Cronin e Taylor ao
seu próprio método. As conclusões resultantes apenas serviram para destacar mais as
semelhanças entre os modelos, e não a separação individualizada das virtudes ou falhas de cada
um.
Já Cronin e Taylor (1992) sustentam que o seu modelo é mais sensível em retratar as
variações de validade em relação a outras escalas testadas.
Em relação ao uso destes dois instrumentos no âmbito do setor da educação, e em concreto
no Ensino Superior, importa referir o estudo de Li e Kaye (1998) que pretendia avaliar a
capacidade destes modelos explicarem a variação da satisfação dos estudantes com os seus
cursos. Esse estudo comprovou que, estatisticamente, a escala SERVPERF foi mais adequada na
explicação da variação da satisfação dos estudantes, mas não afastou a competência do modelo
SERVQUAL como instrumento passível de utilização para o mesmo tipo de análise… ainda assim,
a vantagem verificada no plano estatístico, aliada ao menor dispêndio de recursos e tempo de
recolha de dados e o menor tempo de análise, parecem favorecer o uso do modelo SERVPERF.
Relativamente ao modelo HEDPERF, o próprio criador faz uma análise às limitações e
vantagens do seu instrumento. Firdaus (2006) efetuou um estudo para comparar e testar o
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SERVPERF, o SERVQUAL e a escala combinada HEDPERF-SERVPERF. Nesse estudo conclui que o
seu

modelo

apresenta

vantagens

estatísticas

significativas,

nos

domínios

da

unidimensionalidade, confiança, validade de critério e variância explicada, admitindo ainda
assim que os outros modelos apresentavam competência para avaliar a qualidade. Ele próprio
aponta que o modelo SERVPERF é melhor para a realização de estudos genéricos noutras áreas
que não a educação. Efetivamente, Firdaus entende e sugere que o seu modelo tem necessidade
de obter validação através da realização de mais estudos e que a transposição para outros
setores pode ser delicada devido à tipologia e diversidade de utentes. De facto, o autor, mesmo
no âmbito do ensino, apenas considerou como utente o grupo dos estudantes, excluindo desde
logo a possibilidade de analisar outros grupos (como por exemplo os docentes) através do seu
modelo, claramente preparado na abordagem das suas dimensões para a especificidade do
utente alvo e primário das instituições. Fortes, Correia, Filho e Santos (2011) criticam também
neste modelo a formulação das questões, uma vez que as mesmas se basearam sempre em
afirmações positivas, podendo confundir ou distorcer a opinião dos inquiridos.
Brochado (2009) confirma a ideia de Firdaus, reiterando que as conclusões do autor em
relação à adequação do HEDPERF e do SERVPERF na medição da qualidade no ensino superior
são corretas (ambos são adequados e competentes), mas não consegue determinar qual dos
dois instrumentos será melhor.
O modelo de Firdaus torna-se desta forma muito abrangente e adequado para os estudos
na área do ensino (e particularmente na do ensino superior), mas peca por restringir os grupos
em análise aos estudantes e por se tornar mais complexo para recolha e análise de dados do
que o modelo SERVPERF (o modelo HEDPERF utiliza 41 itens contra os 22 do modelo SERVPERF).
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3 – Avaliação da Satisfação de Docentes e Estudantes

3.1 - Caraterização da Organização
A Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV) é uma unidade orgânica
integrada no Instituto Politécnico de Viseu que foi criada pelo Decreto-Lei n.º 46/85 de 22 de
novembro. O primeiro curso a ser lecionado por esta instituição foi Gestão no ano letivo
1987/88. A escola situa-se no Campus Politécnico de Repeses e é composta pelo edifício
administrativo, pelo edifício pedagógico e por dois pavilhões oficinais (um de Engenharia de
Madeiras e outro de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial). Possui um auditório com
capacidade para cerca de duzentas pessoas, diversos anfiteatros, salas de aulas e laboratórios,
cantina e bares, cerca de oitocentos lugares de estacionamento e amplos espaços verdes.
Os objetivos da Escola, conforme a descrição da sua página de internet, inserem-se nos
domínios genéricos da ciência, sobretudo das engenharias, tecnologias e da gestão e “visam:
- A formação de profissionais com elevado nível de preparação no aspeto humano, cultural,
científico e técnico;
- A realização de atividades de investigação fundamental e aplicada;
- A prestação de serviços à comunidade, numa perspetiva de valorização recíproca, nos seus
domínios específicos de intervenção;
- O intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres ou que visem objetivos
semelhantes;
- A contribuição, no seu âmbito de atividades, para o desenvolvimento da região em que se insere
e do país, da cooperação internacional e da compreensão entre os povos.”
Para prossecução dos seus objetivos, a Escola dispõe de oito departamentos/áreas
científicas, a saber:

- Departamento de Ambiente
- Departamento de Eng.ª Civil
- Departamento de Eng.ª Eletrotécnica
- Departamento de Eng.ª de Madeiras
- Departamento de Eng.ª Mecânica e Gestão Industrial
- Departamento de Informática
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- Departamento de Gestão
- Área Científica de Matemática
A Escola possui ainda diversos serviços de apoio à gestão, aos docentes e aos estudantes
da Instituição, destacando-se os Serviços de Informática, os Serviços Académicos, o Centro de
Documentação, a Área Financeira, a Área de Recursos Humanos, a Área de Património, a
Reprografia, os Secretariados dos Departamentos e os Serviços de Cantina e Bar (estes últimos
administrados pelos Serviços de Ação Social).
A Presidência da ESTGV é composta por um presidente (eleito de entre os professores
de carreira da Instituição), coadjuvado por dois vice-presidentes (nomeados).
Os restantes órgãos de gestão da instituição são a Assembleia de Representantes
(composta por quinze elementos, entre professores (10), representantes dos estudantes (3) e
representantes do pessoal não docente (2)), o Conselho Técnico-Científico (composto por vinte
e cinco membros de entre os docentes da ESTGV, de acordo com os Estatutos da Organização),
o Conselho Pedagógico (composto por igual número de docentes e representantes dos
estudantes, eleitos de acordo com os estatutos da ESTGV) e o Conselho Administrativo (órgão
para o exercício das competências delegadas pelo Instituto Politécnico de Viseu no domínio
prático da gestão administrativa e financeira).
A ESTGV ministrava no início do ano letivo 2018/2019 quinze cursos de licenciatura
(englobando os regimes diurno e noturno), nove cursos de Mestrado e treze Cursos Técnicos
Superiores Profissionais, contando com mais de dois mil estudantes inscritos.
Os serviços “alvo” da elaboração do estudo (Serviços Académicos, Reprografia e Centro
de Documentação) foram selecionados partindo da perspetiva das suas prestações servirem
dois públicos na Instituição e, simultaneamente, levando em linha de conta o grau de utilização
desses serviços, visto serem os mais solicitados por estes dois grupos de utilizadores (estudantes
e docentes). Optou-se por não incluir os Secretariados dos Departamentos pois a tipologia, as
estruturas físicas, o número de funcionários e o leque de competências e atribuições divergem
bastante entre eles. Também os Serviços de Informática, ainda que prestem também serviço
aos grupos em análise, operam essencialmente no apoio à estrutura de gestão e aos outros
Serviços da escola, assumindo parte da manutenção dos laboratórios de informática e
supervisionando o parque informático e a manutenção das redes informáticas, delegando
algumas das competências de apoio à comunidade escolar ao Secretariado do Departamento de
Informática e sendo abordados de forma menos regular pelos estudantes, que apenas
pontualmente utilizam os serviços para apoio em avarias ou dificuldades de acesso à rede.
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A opção de incluir estes dois serviços apresentava ainda o inconveniente de alargar
excessivamente o estudo e a complexidade da análise e dificultaria o processo de resposta dos
intervenientes por estes serviços possuírem um leque muito diferenciado de atribuições e
atuarem em múltiplas áreas e tipos de prestações (nos Serviços efetivamente selecionados para
o estudo os utilizadores percecionam de forma mais objetiva e direta o âmbito e o tipo de
prestações efetuadas e as ações e o desempenho dos funcionários na realização das atividades).
Relativamente aos Serviços escolhidos, poderemos fazer, de forma sucinta, a seguinte
descrição:

Serviços Académicos:

Os Serviços Académicos da ESTGV encontram-se no piso 1 do Edifício Administrativo da
Instituição e possuem quatro divisões físicas: a sala principal, onde funciona o atendimento (com
espaço de espera), um gabinete de arquivo, um gabinete da responsável dos serviços e um
gabinete de apoio. Têm ainda um setor presente no arquivo principal da Escola. Possuem 6
postos de trabalho, todos equipados com computador e serviço central de impressão próprio.
Os serviços têm seis funcionários e o horário de atendimento habitual é das 9:00 às
12:00 e das 14:00 às 16:30, exceto às terças feiras em que o horário é ininterrupto das 9:00 às
20:00. Os Serviços Académicos da ESTGV têm como objetivo principal o atendimento dos
estudantes e candidatos aos cursos da ESTGV, docentes e público em geral. Prestam serviços de
atendimento presencial, telefónico e por correio eletrónico, de modo a esclarecer e ajudar os
intervenientes nos diversos procedimentos escolares.
São ainda responsáveis pela gestão administrativa dos processos escolares dos
estudantes. A comunicação com os estudantes e candidatos é facilitada pela utilização do Portal
Académico - NetP@.

Reprografia:

A Reprografia da ESTGV encontra-se no piso 0 da Instituição e possui 2 divisões: a sala
principal (inclui espaço de espera e atendimento) e uma sala de arrumo. Dispõe de balcão de
atendimento com máquina registadora, 2 computadores (um no posto de trabalho e outro para
uso dos estudantes e docentes na passagem dos trabalhos de impressão para descarregar nos
equipamentos de cópia), uma duplicadora, uma impressora plotter para trabalhos de grande
dimensão, várias fotocopiadoras, uma mesa de corte, máquina encadernadora, 3 armários de
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arrumo e diversas mesas de trabalho. Os trabalhos podem ser enviados via net (normal ou
intranet) para impressão.
Este serviço possui uma funcionária a tempo inteiro, que poderá ser coadjuvada por
mais uma auxiliar administrativa que também exerce funções nos períodos de ausência da
funcionária afeta.
Os serviços de Reprografia englobam a impressão/duplicação de trabalhos e
documentos, impressão das provas elaboradas pelos docentes, impressão de formulários
internos e documentação administrativa e elaboração de encadernações. São também
responsáveis pela distribuição de consumíveis pelos diversos equipamentos do centro de cópias
espalhados pela instituição e pela comunicação de falhas e avarias dos mesmos. O período de
funcionamento decorre das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30 de segunda a sexta feira.

Centro de Documentação:

O Centro de Documentação da ESTGV distribui-se por 4 pisos do edifício administrativo
da ESTGV. Faz parte da rede de Bibliotecas do Instituto Politécnico de Viseu e constituiu-se em
1986 com o objetivo de facultar à comunidade académica os recursos bibliográficos necessários
à leitura, à investigação e ao ensino. Estes serviços organizam ainda diversos eventos culturais
e promovem frequentemente formações para os utilizadores do espaço (construção de índices
e referências bibliográficas, metodologia do estudo, preparação de teses de dissertação, etc.).
Funciona em regime de livre acesso e dispõe de uma sala de leitura geral, 3 salas de trabalhos
de grupo, uma sala de estudo individual, balcão central de atendimento com gabinete de apoio,
wc’s de apoio e uma área administrativa composta por 4 gabinetes e 2 espaços de arquivo. No
total, o Centro de Documentação disponibiliza 244 lugares distribuídos pelos vários espaços. Os
gabinetes administrativos e de apoio possuem 6 postos de trabalho (todos com computador) e
existem 5 computadores para utilização dos estudantes.
Os serviços têm 4 funcionárias e o período de funcionamento decorre de segunda a
quinta feira das 9:00 às 20:00 e na sexta feira das 9:00 às 18:00.

3.2 – Metodologia aplicada ao estudo empírico
Tal como indicado e justificado na abordagem metodológica (ponto 1.3), o estudo
empírico aplicado neste trabalho faz uso de dois instrumentos distintos (método de investigação
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mista): o inquérito por questionário e a realização de entrevista exploratória. Para a realização
do inquérito foi necessário selecionar um modelo que permitisse recolher dados sobre a
perceção dos utilizadores em relação à qualidade dos serviços. A escolha recaiu no instrumento
de avaliação SERVPERF adaptado ao contexto do ensino superior. A seleção deste modelo levou
em linha de conta as vantagens descriminadas nos pontos 2.2.1 e 2.2.2, nomeadamente a
questão da adequação do modelo quanto à sensibilidade no tratamento da questão das
variações da qualidade e o facto de ser impossível, no contexto deste estudo, abordar a questão
das expetativas uma vez que os grupos em análise já fazem uso habitual dos serviços prestados
pela instituição (não sendo possível o estudo das expetativas, com o modelo SERVPERF podem
retirar-se todas as outras vantagens do modelo SERVQUAL, juntamente com outras vantagens
específicas deste modelo (já descritas no ponto 2.2.2). Também o modelo HEDPERF não se
mostrava adequado a este estudo, pois sendo verdade que se trata de um instrumento
específico para uso em instituições de ensino superior, o mesmo é direcionado para um grupo
específico (apenas estudantes) e o tipo de análise (com muitos pontos não relacionados com a
avaliação dos serviços, como os programas, os planos de estudo e, sobretudo, os aspetos não
académicos) e as dimensões que abrange são inadequadas e inexequíveis para o tipo de
abordagem feita neste trabalho.
Entendeu-se proceder a algumas alterações para adaptar os itens (questões) do
inquérito ao tipo de análise a considerar numa instituição de ensino superior e, por isso, nas
cinco dimensões utilizadas pelo modelo, realizaram-se as seguintes alterações, relativamente às
questões originais (apresentadas no anexo A): na dimensão Tangibilidade (questões 1.1 a 1.6),
foram adicionadas duas questões, uma referente aos acessos a portadores de necessidades
especiais e outra focando a sinalização interior dos serviços. Estando os serviços em localizações
distintas e ocupando diferentes pisos e áreas de acesso, considerou-se pertinente a introdução
destes aspetos. Na dimensão confiabilidade (questões 2.1 a 2.4) foi retirada a questão referente
à prestação do serviço com registos livres de erros (questão 9 original do modelo), uma vez que
a mesma pode ser confundida com o item 2.3 da mesma dimensão (serviços realizados de forma
correta e sem erros) e com a questão 2.1 (serviços prestados conforme o previsto). Na dimensão
capacidade de resposta (questões 3.1 a 3.6) introduziram-se dois itens. Um refere-se à
operacionalidade do sistema informático e o outro prende-se com a explicação do
procedimento do processo ao utente. Considerou-se fundamental a introdução destes aspetos,
quer pelo contributo qualitativo que os mesmos podem oferecer ao serviço prestado, quer pela
sua adequação no contexto de serviço escolar, onde a operacionalidade e capacidade de
resposta por via informática é muito relevante e a explicação objetiva e cuidada dos processos
diminui riscos de má interpretação por parte dos utilizadores. Nas outras duas dimensões não
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foram efetuadas alterações, senão aquelas também operadas para a generalidade dos outros
itens relativamente à adequação da linguagem para o contexto da educação (ensino superior).
Nota ainda para a escolha da escala utilizada para a colocação das questões. A utilização
da célebre escala do americano Rensis Likert contempla geralmente a utilização de 5 ou de 7
pontos. No caso concreto, optou-se pela utilização de uma escala de Likert de 7 pontos, pois
existindo mais do que um grupo em análise, entendeu-se que uma amplitude de escolha maior
poderia ajudar na verificação de eventuais diferenças estatisticamente significativas. Havendo
vários serviços em análise, esta escala permite também uma melhor distinção entre as opiniões
formadas sobre cada um deles.
A versão apresentada do inquérito permitiu que os dois tipos de inquiridos (estudantes
e docentes) pudessem utilizar o mesmo formulário informático de resposta, pois as questões
relativas à qualidade percebida dos serviços eram idênticas para ambos (Parte II do
questionário). As questões caraterizadoras de perfil foram subdivididas por grupo em
determinado momento para separar a variáveis a analisar para cada deles (Parte I do
questionário – Caraterização pessoal). O questionário termina com uma opção de resposta livre
para que os inquiridos pudessem acrescentar, caso o desejassem, opiniões, sugestões ou outros
comentários.
Na parte inicial (página introdutória) do questionário foram prestadas todas as
informações respeitantes ao objeto e finalidades do inquérito, respeitando e garantindo todas
as premissas legais no âmbito do Regulamento Geral de Proteção de Dados, nomeadamente no
que diz respeito ao consentimento expresso dos inquiridos. A Direção da ESTGV consentiu e
colaborou na realização do estudo, concedendo todas as permissões necessárias para que os
pedidos de resposta enviados aos docentes e estudantes fossem encaminhados e autorizados
para as listas internas de email.

Os dados recolhidos através dos questionários foram tratados informaticamente com
recurso a folha de cálculo Excel (Microsoft Excel) e, posteriormente, utilizando o software SPSS,
tendo-se efetuado o tratamento estatístico necessário para a análise.
Realizaram-se diversos testes de hipóteses, sendo que para a análise das dimensões e
para a análise dos serviços com base na distinção dos grupos (docentes e estudantes) foi usado
o teste não paramétrico de Mann Whitney (para identificar as diferenças estatisticamente
significativas entre ambos na distribuição das respostas). Na análise, dentro de cada grupo, das
respostas obtidas para diferentes variáveis caraterizadores dos inquiridos, houve necessidade
de, para além do teste indicado, usar também o teste ANOVA e o Teste T em algumas situações
(sem que se tivessem verificado diferenças estatísticas significativas entre os grupos, nestes
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casos). A utilização de testes não paramétricos prendeu-se com o não cumprimento dos
requisitos dos testes paramétricos, neste caso, o requisito da normalidade das distribuições.
Em relação à consistência interna do questionário, procedeu-se à avaliação através do
cálculo do Alpha de Cronbach. Efetuou-se o cálculo para todos os itens referentes às dimensões
no plano de cada serviço tendo-se constatado, tal como refletido no quadro 4, que a consistência
interna do estudo é boa.

Quadro 4- Resultado do cálculo do Alfa de Cronbach
Dimensão
n.º de itens

Tangibilidade
6
Confiabilidade
4
Capacidade de resposta
6
Garantia
4
Empatia
5

Serviço

Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação

Teste
Alpha de
Cronbach
0,893
0,854
0,897
0,930
0,915
0,913
0,925
0,923
0,925
0,956
0,956
0,955
0,933
0,934
0,951

Numa fase posterior do estudo será apresentada a entrevista exploratória junto da
Direção da ESTGV, representada pelo Prof. Doutor João Vinhas, Vice-Presidente da Instituição
(com o intuito de aprofundar os resultados obtidos através dos inquéritos, procurando explicálos e, eventualmente, apurar pontos de melhoria em relação à qualidade do serviço prestado),
sendo então possível determinar as conclusões finais do trabalho.

3.3 – População, Amostra e Instrumento de Avaliação
A população considerada abrangeu dois grupos: o grupo dos estudantes e o grupo de
docentes. No total é constituída por 2497 indivíduos.
O grupo de estudantes reporta-se ao número total de inscritos nos diversos cursos da
ESTGV que, no início do ano letivo 2018/2019, correspondia a 2306 estudantes, distribuídos por
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quinze cursos de licenciatura (1719 matriculados), nove cursos de mestrado (190 matriculados)
e treze CTESP – Cursos Técnicos Superiores (397 matriculados)
O Quadro 5 apresenta os dados relativos à população deste grupo.
Quadro 5– População e amostra (estudantes)
Departamento
Ciclo
Ambiente
Mestrado

amostra
2

população
11

Licenciatura

6

26

CTESP

0

32

Total

8

69

Mestrado

0

12

Licenciatura

8

38

CTESP

0

1

Total

8

51

Engenharia

Mestrado

4

20

Eletrotécnica

Licenciatura

8

88

CTESP

1

88

Total

13

196

Mestrado

10

72

Licenciatura

25

859

CTESP

2

86

Total

37

1017

Mestrado

5

40

Licenciatura

36

468

CTESP

3

102

Total

44

610

Licenciatura

3

40

CTESP

1

7

Total

4

47

Engenharia Mecânica e

Mestrado

5

35

Gestão Industrial

Licenciatura

18

200

CTESP

2

81

Total

25

316

139

2306

Engenharia Civil

Gestão

Informática

Madeiras

Totais da Amostra e da População do Grupo
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Relativamente aos docentes, constata-se que no início do ano letivo existiam 191
professores (ver Quadro 6), distribuídos da seguinte forma:


Professores de carreira: 124



Professores convidados (tempo integral): 23



Professores em Regime de tempo parcial: 44

Quadro 6 – População e amostra (docentes)
Posição de Carreira
Coordenadores
Professores de carreira

Assistentes

Adjuntos

amostra
4

população
14

Total

4

14

Professores de carreira

1

6

Professores convidados (tempo integral)

3

10

Professores em Regime de tempo parcial

3

32

Total

7

48

Professores de carreira

21

104

Professores convidados (tempo integral)

4

13

Professores em Regime de tempo parcial

1

12

Total

26

129

37

191

Totais da Amostra e da População do Grupo

Em relação à amostra, foram obtidas 276 respostas ao questionário realizado, tendo-se
validado um total de 176 respostas para efeitos de análise (a taxa de resposta foi de
aproximadamente 7%). Tal facto deveu-se à circunstância de vários inquiridos terem optado por
não aceitar os termos do RGPD (Regime geral de proteção de dados) ou por não terem concluído
as respostas a todas as questões (obrigatórias para o estudo) ou ainda por não terem validado
a

submissão

do

questionário,

tendo

o

mesmo

permanecido

em

estado

de

elaboração/incompleto.
Do conjunto de questionários válidos para a análise, 139 são de estudantes da instituição e
37 foram respondidos por docentes. Percentualmente, verifica-se que se obtiveram as respostas
de cerca de 6% dos estudantes e de cerca de 19% dos docentes (Gráfico 1).
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Gráfico 1– População e amostra do estudo
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Partindo para a análise da amostra, o Quadro 7 apresenta a caraterização dos
inquiridos.
Quadro 7 - Tabela de amostra
Género
Idade

Departamento

Estudantes

Ciclo de Estudos (1º e 2º)
Estudantes CTESP’s
Proveniência
Género
Idade

Departamento/Área
Científica

Docentes

Habilitação
Situação de carreira

Masculino
Feminino
17-21
22-25
>25
Ambiente
Eng.ª Civil
Eng.ª Eletrotécnica
Gestão
Informática
Madeiras
Eng,ª Mecânica e Gestão Industrial
Licenciatura
Mestrado
CTESP’s
Distrito de Viseu
Outra proveniência
Masculino
Feminino
<40
41-50
>50
Ambiente
Eng.ª Civil
Eng.ª Eletrotécnica
Gestão
Informática
Madeiras
Eng,ª Mecânica e Gestão Industrial
Área Científica de Matemática
C/ Doutoramento
S/ Doutoramento
Carreira
Convidado

89 (64%)
50 (36%)
62 (45%)
53 (38%)
24 (17%)
8 (6%)
8 (6%)
13 (9%)
37 (26%)
44 (32%)
4 (3%)
25 (18%)
104 (75%)
26 (19%)
9 (6%)
77 (55%)
62 (45%)
24 (65%)
13 (35%)
6 (16%)
18 (49%)
13 (35%)
1 (3%)
2 (5%)
2 (5%)
11 (30%)
3 (8%)
4 (11%)
8 (22%)
6 (16%)
22 (60%)
15 (40%)
26 (70%)
7 (19%)

46

Constata-se que dos 139 participantes (grupo dos estudantes), 89 (64%) são do género
masculino e 50 (36%) são do género feminino. A esmagadora maioria dos estudantes
questionados encontra-se nas duas faixas etárias mais baixas consideradas no estudo, sendo
que 62 estudantes se situam na faixa dos 17 aos 21 anos e 53 na faixa dos 22 aos 25 anos. No
conjunto, estas faixas correspondem a 82,7% do total da amostra.
A participação no questionário foi maioritariamente efetuada por estudantes do 1º ciclo
(matriculados no Ciclo de Licenciatura), tendo ascendido a 104, seguindo-se os estudantes do
2º ciclo (Mestrado) com 26 questionários respondidos e, por último, o grupo de estudantes dos
CTESP que totalizaram 9 inquiridos. Questionados sobre o Departamento a que pertencem,
verificou-se que estão matriculados em Cursos de 7 Departamentos, ou seja, na amostra existem
elementos pertencentes a todos os Departamentos existentes na ESTGV.
A amostra abrange elementos de 25 dos 37 cursos existentes no ano letivo em análise e
relativamente ao 1º ciclo de estudos verifica-se que 14 dos 15 Cursos estão representados.
Quase metade dos CTESP tiveram elementos que responderam ao questionário e, no caso dos
Mestrados, verificam-se respostas de estudantes que frequentam 7 dos 9 Cursos em
funcionamento. Os grupos representativos de cada curso são muito reduzidos para efeitos de
análise.
Em relação à proveniência geográfica dos estudantes que responderam ao questionário,
constata-se que 77 são do Distrito de Viseu (cerca de 55% da amostra), 58 são provenientes de
outros locais de Portugal Continental (cerca de 42% da amostra) e apenas 4 são oriundos de
países estrangeiros (cerca de 3% da amostra). No conjunto, os estudantes provenientes de
outros locais que não o distrito de Viseu, representam cerca de 45% da amostra.
Passando para a caraterização referente ao outro grupo em análise (corpo docente da
Instituição), observa-se que, de entre os 37 questionários validados para análise, 24 foram
respondidos por elementos do género masculino (cerca de 65%) e 13 por elementos do género
feminino (cerca de 35%). Cerca de metade da amostra deste grupo apresenta-se na faixa etária
entre os 41 e os 50 anos (48,6%). No total da amostra 83,8% dos docentes têm idade superior a
40 anos.
Em relação à afetação aos Departamentos/Áreas Científicas, os dados recolhidos
apontam respostas de docentes afetos a todos os Departamentos/Áreas Científicas. A maior
fatia representada na amostra recai sobre os docentes do Departamento de Gestão (29,7%),
logo seguida pelo Departamento de Mecânica (21,6%) e pela Área Científica de Matemática
(16,2%). No extremo oposto temos o Departamento de Ambiente com apenas um elemento
(2,7%). Constata-se que os grupos por cada faixa são bastante reduzidos para efeitos de análise.
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Em termos de Habilitações literárias, verifica-se que a amostra possui 22 docentes com
o grau de Doutoramento (cerca de 60%), 11 docentes com o Grau de Mestre (cerca de 29%) e 4
docentes possuem o Grau de Licenciatura (cerca de 11%). No conjunto, os docentes sem
Doutoramento representam cerca de 40% da amostra. Os docentes incluídos na amostra têm
em média 18 anos de exercício de profissão na Instituição, sendo que a maioria se encontra nos
intervalos compreendidos entre os 16 e os 25 anos de atividade (19 elementos que
correspondem a 51,4% da amostra).
Relativamente à situação de carreira dos docentes, verifica-se que responderam ao
questionário 4 Professores Coordenadores, 21 Professores Adjuntos de Carreira (representando
mais de metade da amostra), 1 Assistente de Carreira, 4 Professores Adjuntos Convidados, 3
Assistentes Convidados, 1 Professor Adjunto em regime de tempo parcial e 3 Professores
Assistentes em regime de tempo parcial.

3.4 – Apresentação e discussão de resultados

3.4.1 -Apresentação dos resultados SERVPERF – Análise global
Neste ponto será feita a apresentação dos resultados obtidos a partir da aplicação do
modelo SERVPERF adaptado ao ensino superior e que foram recolhidos a partir da amostra
composta por estudantes e docentes da ESTGV. Será efetuada uma análise com base na média
das perceções relativas às cinco dimensões do instrumento utilizado, começando por se
trabalhar os dados gerais para cada dimensão (numa ótica geral, sem ainda distinguir ou
comparar os resultados por serviço – apreciação global da satisfação), passando para os
resultados obtidos por cada grupo para cada uma das dimensões e, posteriormente, para cada
dimensão, serão apresentadas as médias relativas às perceções obtidas para cada serviço que
permitirão uma análise comparativa entre eles.
Começando então pela análise dos resultados obtidos globalmente (Quadro 8 e Gráfico
2), verifica-se que a média das perceções foi mais elevada para a dimensão Confiabilidade
(média de 5,02), logo seguida pela média da dimensão Garantia (4,96). Do lado oposto, a menor
indicação de satisfação pelos serviços prestados é encontrada na dimensão Tangibilidade (média
de 4,53), quase meio ponto abaixo da dimensão Confiabilidade. A dimensão Tangibilidade foi
também aquela que registou maior dispersão nas respostas obtidas, mas o intervalo entre o
desvio padrão mais elevado (correspondente a esta dimensão - 1,43) e o mais baixo (1,31 -
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referente à dimensão Garantia) não é muito significativo, pelo menos olhando para os
resultados de forma global e sem olhar para a distinção dos resultados obtidos para os
diferentes serviços.

Quadro 8 – Média e desvio padrão – análise geral das perceções por dimensão
Dimensão
Totalidade da amostra
Média
Desvio Padrão
Tangibilidade

4,53

1,43

Confiabilidade

5,02

1,32

Capacidade de resposta

4,82

1,37

Garantia

4,96

1,31

Empatia

4,77

1,36

Gráfico 2 - Média – análise geral das perceções por dimensão
7,00
6,00
5,00
4,00

5,02

4,82

4,96

4,77

Confiabilidade

Capacidade de
resposta

Garantia

Empatia

4,53

3,00
2,00
1,00
0,00
Tangibilidade

Amostra Total

Analisando os mesmos resultados, mas distinguindo na amostra o grupo dos estudantes
e o grupo dos docentes, damos conta que se confirma para ambos uma menor satisfação na
dimensão Tangibilidade. Para os estudantes, as perceções que obtiveram uma média mais
elevada verificaram-se na dimensão Confiabilidade. Contudo, para os docentes, o maior nível de
satisfação obtido a partir das médias apuradas é colocado na dimensão Garantia, ainda que o
valor seja praticamente idêntico ao da média obtida na dimensão Confiabilidade. Estas duas
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dimensões são as que evidenciam uma maior satisfação junto dos utentes. A visualização do
Quadro 9 e do gráfico 3 permitem ainda registar diferenças entre o valor médio percecionado
pelos estudantes para cada dimensão em análise e o valor médio percecionado pelos docentes
para as mesmas dimensões. De facto, para todas as dimensões, as médias dos resultados
recolhidos são superiores para o grupo dos docentes e, para as dimensões Garantia e Empatia,
elas traduzem uma diferença superior a um ponto na escala utilizada. A realização do teste de
Mann Whitney permitiu confirmar a existência de diferenças estatisticamente significativas
entre os grupos (p<0,05), pelo que se pode concluir que os docentes estão globalmente mais
satisfeitos que os estudantes relativamente às cinco dimensões do modelo SERVPERF.
Pela observação dos valores do desvio padrão nota-se ainda que as respostas do grupo
dos docentes apresentam uma maior amplitude de opinião nas dimensões Tangibilidade e
Capacidade de Resposta, sendo as perceções mais homogéneas e convergentes nas restantes
dimensões. O grupo dos estudantes inquiridos não apresenta diferenças assinaláveis nos valores
apurados para o desvio padrão em cada dimensão, pelo que o grau de divergência de opinião
dentro deste grupo para todas as dimensões foi homogéneo.

Quadro 9 - Média e desvio padrão – Análise geral das perceções por grupo para cada dimensão
Dimensão
Estudantes
Professores
Teste
MW
Média
Desvio
Média
Desvio
(p)
Padrão
Padrão
4,41
1,39
4,96
1,51
0,012
Tangibilidade
Confiabilidade

4,82

1,30

5,78

1,11

0,000

Capacidade de
Resposta

4,63

1,32

5,53

1,34

0,000

Garantia

4,74

1,28

5,79

1,08

0,000

Empatia

4,55

1,33

5,59

1,14

0,000
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Gráfico 3 - Média – análise geral das perceções por grupo para cada dimensão
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2,00
1,00
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Capacidade de
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Alunos

Garantia

Empatia

Docentes

O Quadro 10 permite avaliar a perceção média de cada grupo inquirido relativamente a
cada serviço, para cada dimensão. No início da apresentação de resultados já se havia verificado
que a dimensão Confiabilidade apresentava o valor médio mais elevado. Importa referir que
para os estudantes a análise das médias serviço a serviço confirma plenamente essa indicação
pois, de facto, os três serviços obtêm a maior pontuação deste grupo para esta dimensão. Já
para os docentes, a perceção média aponta as dimensões Confiabilidade e Garantia como as
mais satisfatórias para os Serviços Académicos, a dimensão Garantia obtém uma média mais
elevada no Centro de Documentação e a dimensão Confiabilidade será a mais satisfatória para
os serviços prestados na Reprografia.
A dimensão que apresenta valores médios mais baixos para cada serviço nas respostas
dadas quer pelos estudantes, quer pelos docentes, é a Tangibilidade. Os serviços da Reprografia
têm mesmo o valor mais baixo na comparação com os resultados dos outros serviços, tendo
mesmo sido o único cuja média das perceções dos docentes foi inferior a 5 valores. O teste
estatístico de Mann Witney confirma que, à exceção dos aspetos tangíveis nos serviços da
Reprografia, onde não se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre os dois
grupos, os docentes estão mais satisfeitos do que os estudantes na generalidade dos Serviços,
em todas as dimensões em análise.
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Quadro 10- Média e desvio padrão – Análise geral das perceções por dimensão, serviço e grupo
Dimensão
Serviço
Estudantes
Professores
Teste
MW
Média
Desvio
Média
Desvio
(p)
Padrão
Padrão
Tangibilidade

Serviços Académicos

Confiabilidade

Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços Académicos

Garantia

Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços Académicos

Empatia

Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços Académicos

Capacidade de
resposta

Reprografia
Centro de
Documentação

4,48
4,28

1,37
1,40

5,04
4,58

1,46
1,46

0,004
0,056

4,48

1,40

5,26

1,27

0,000

4,75
4,90

1,33
1,27

5,72
5,82

1,16
1,09

0,000
0,000

4,82
4,56
4,67
4,66

1,29
1,34
1,31
1,31

5,80
5,47
5,54
5,59

1,10
1,38
1,34
1,31

0,000
0,000
0,000
0,000

4,69

1,30

5,72

1,19

0,000

4,76

1,28

5,78

1,08

0,000

4,77

1,25

5,85

0,96

0,000

4,53
4,54

1,34
1,34

5,49
5,56

1,24
1,15

0,000
0,000

4,59

1,32

5,72

1,01

0,000

3.4.2 – Resultados SERVPERF – Análise das dimensões (por itens do questionário)

Dimensão Tangibilidade

Nesta dimensão é avaliado o grau de satisfação dos estudantes e docentes inquiridos
relativamente às caraterísticas das instalações físicas e à aparência dos equipamentos
(tecnológicos e mobiliário) e do pessoal (Quadro 11 e Gráficos 4 e 5). A análise dos resultados
obtidos junto dos inquiridos permitiu verificar que os aspetos tangíveis são os que apresentam
pior avaliação junto dos inquiridos, quer por parte dos estudantes, quer por parte dos docentes.
Constata-se que para todos os serviços analisados, esta dimensão apresentou os resultados mais
baixos, ainda que a média global obtida seja positiva (4,53).
O grupo dos estudantes considerou como item mais satisfatório, para os três serviços, a
apresentação dos funcionários. Já o item referente à atratividade visual dos equipamentos
tecnológicos e do mobiliário são menos satisfatórios para os estudantes, quando comparamos
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este item às restantes questões, sendo que a Reprografia apresenta valores bastante modestos
nesta avaliação, que no caso são os mais baixos da análise a esta dimensão. Os estudantes
destacam também ter menor satisfação com o aspeto visual das instalações físicas.
Os docentes inquiridos acompanham a mesma tendência dos estudantes, apresentando
maior satisfação para com a apresentação dos funcionários e menor satisfação relativamente à
atratividade visual dos equipamentos, sobretudo na Reprografia, e também para o aspeto visual
do mesmo espaço (curiosamente ambos os grupos entendem, no entanto, que este serviço tem
os equipamentos mais modernos). Os dois grupos já apresentam valores mais satisfatórios para
este item (aspeto visual) no caso dos Serviços Académicos e Centro de Documentação. O mesmo
acontece para os dois grupos quanto à questão da sinalética dos serviços, em que a Reprografia
obteve valores mais baixos.
A acessibilidade dos utentes portadores de necessidades especiais foi, depois da
apresentação dos funcionários, o aspeto que colheu melhores resultados.
Fazendo a sumula para esta dimensão, observa-se então que, para os estudantes, o
centro de Documentação apresenta os melhores resultados em 3 itens, os Serviços Académicos
em 2 e a Reprografia apenas num (confirmando a tendência dos valores apresentados no quadro
10, onde são expostos os valores médios comparativos entre os serviços para cada dimensão).
Os piores resultados atribuídos pelos estudantes, por item, são colhidos pela Reprografia (4 em
6), tendo o Centro de Documentação e os Serviços Académicos obtido os valores mais baixos
apenas num item.
Os resultados não diferiram muito em relação aos docentes; o Centro de Documentação
apresenta os melhores resultados em 4 itens (1 empatado com a Reprografia), seguindo-se os
Serviços Académicos com valores mais elevados em 2 itens e a Reprografia em apenas um item
(modernidade dos equipamentos, com um grau de satisfação idêntico ao Centro de
Documentação). Já do lado oposto, observa-se que a Reprografia obteve a média mais baixa
atribuída pelos docentes em 5 dos 6 itens avaliados.
Regista-se ainda que os valores médios obtidos nos diversos itens e para todos os
serviços foram consideravelmente mais elevados no grupo dos docentes (tal só não aconteceu
na apreciação da atratividade visual dos equipamentos na Reprografia). Esta constatação
encontra conformidade com o observado no quadro n.º 10, relativo aos valores médios globais
para as cinco dimensões obtidos junto dos dois grupos para cada serviço. É de registar ainda
que, ao contrário do que acontece no caso dos estudantes inquiridos, os valores do desvio
padrão nas questões respondidas pelos docentes apresentam quase sempre um valor mais
elevado nos itens relativos à Reprografia em comparação com os dados obtidos para os
restantes serviços, denotando assim a existência de maior divergência de opiniões para com

53

este serviço, sobretudo nas questões relacionadas com a atratividade visual dos equipamentos
e com a apresentação visual dos funcionários.
A aplicação do teste de Mann Whitney permite concluir que para os itens 1.4 e 1.6
existem diferenças estatisticamente significativas entre a satisfação de estudantes e docentes
para todos os serviços, sendo que os docentes estão mais satisfeitos do que os estudantes
relativamente aos acessos para portadores de necessidades especiais e à apresentação dos
funcionários. Para o item que avalia os equipamentos (1.1), não há diferenças estatisticamente
significativas e nos itens 1.2 e 1.5 (instalações físicas e materiais visualmente agradáveis)
verifica-se a mesma situação à exceção do Centro de Documentação em que, neste item, para
além de ser o serviço com melhor média na perceção dos inquiridos, se verificam também
diferenças estatisticamente significativas que indicam maior satisfação dos docentes face aos
estudantes. Relativamente ao item 1.3 constatam-se duas diferenças estatisticamente
significativas entre as respostas relativas ao Centro de Documentação e aos Serviços
Académicos, encontrando-se os docentes mais satisfeitos do que os estudantes em matéria de
sinalização interior dos serviços.

Quadro 11 - Análise das perceções por item - Tangibilidade
Item

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Tangibilidade

Os Serviços da ESTGV têm
equipamentos modernos.

As instalações físicas dos
Serviços da ESTGV são
visualmente agradáveis.

As instalações dos Serviços
da ESTGV encontram-se
bem sinalizadas no seu
interior.
Os Serviços da ESTGV têm
acessos para portadores de
necessidades especiais.

Os materiais
(equipamentos
tecnológicos e mobiliário)
dos Serviços da ESTGV são
visualmente atraentes.
Os funcionários dos
Serviços da ESTGV têm
uma apresentação
agradável e profissional.

Serviço

Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação

Média

Estudantes
Desvio
Padrão

Média

Professores
Desvio
Padrão

Teste
MW
(p)

4,31
4,37

1,23
1,19

4,38
4,70

1,48
1,41

0,730
0,175

4,33

1,21

4,70

1,13

0,067

4,53
4,01
4,63

1,22
1,34
1,35

4,86
4,05
5,32

1,44
1,65
1,20

0,068
0,864
0,004

4,51

1,35

5,43

1,24

0,000

4,09
4,29

1,41
1,47

4,59
5,41

1,54
1,19

0,076
0,000

4,65

1,46

5,51

1,45

0,001

4,58
4,55

1,50
1,50

5,08
5,41

1,80
1,59

0,042
0,001

4,06

1,46

4,43

1,42

0,317

3,92
4,26

1,41
1,49

3,81
5,03

1,66
1,24

0,639
0,008

4,78

1,35

5,62

1,26

0,000

4,72
4,82

1,36
1,30

5,22
5,68

1,70
1,08

0,013
0,000
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Gráfico 4 - Análise das perceções por item – Tangibilidade (estudantes)
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Gráfico 5 - Análise das perceções por item – Tangibilidade (docentes)
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Algumas observações dos inquiridos, que constam da questão aberta a comentários
existente no questionário, focam aspetos que ajudam a justificar os resultados mais modestos
desta dimensão.
- “No caso da Reprografia, poderiam arranjar um scanner para fazer digitalizações”.
- “…apresenta instalações desactualizadas…”
- “A reprografia interna da ESTGV não está sinalizada e encontra-se numa espécie de
"cave" da ESTGV, que ninguém conhece ou sabe onde é.”

Dimensão Confiabilidade
Nesta dimensão é avaliado o grau de satisfação dos estudantes e docentes inquiridos
relativamente à capacidade de execução do serviço prometido, de forma fiável e precisa.
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A análise dos resultados obtidos permitiu verificar que esta foi a dimensão que melhor
resultado obteve junto dos inquiridos (Quadro 12 e Gráficos 6 e 7). Obteve a perceção média de
satisfação mais elevada por parte dos estudantes e foi a segunda melhor junto dos docentes que
responderam ao questionário (praticamente com o mesmo valor da melhor média para este
grupo).
Em termos de perceções médias evidencia-se a pior média atribuída pelos estudantes
relativamente à satisfação para com o cumprimento dos prazos previstos para a execução dos
serviços nos Serviços Académicos. Os Serviços Académicos também apresentam uma média
mais baixa (quando comparados com os outros serviços analisados) relativamente à
prestabilidade dos funcionários e ainda à forma de realização das tarefas (correção formal e
ausência de erros). A melhor média atribuída pelos estudantes nesta dimensão é encontrada
nos prazos de execução dos serviços na Reprografia e também, na mesma Secção, no item
referente à forma correta e ao acerto com que as tarefas são executadas. Esta tendência mais
favorável também é percecionada pelos docentes inquiridos, que atribuíram os valores médios
mais elevados ao mesmo serviço, nos mesmos itens. A média apurada para os docentes em
relação à prestabilidade dos funcionários apresenta um valor elevado para todos os Serviços.
Os piores valores médios apurados para o grupo de docentes inquiridos referem-se ao
item 2.1 (conformidade da prestação de serviços). Neste item os valores são os mais baixos para
todos os serviços, sendo os Serviços Académicos os que apresentam a pior média
(acompanhando a tendência do item 2.3 – realização correta e sem erros do serviço – para o
mesmo grupo).
A análise dos valores do desvio padrão das respostas parece indicar uma dispersão
ligeiramente maior da opinião percecionada pelos estudantes, sendo os valores bastante
homogéneos para cada grupo, nas várias questões.
Da aplicação do teste de Mann Whitney resulta a conclusão de que existem diferenças
estatisticamente significativas em todos os itens (para todos os serviços analisados), pelo que,
para a dimensão Confiabilidade, os docentes apresentam um nível de satisfação maior do que o
dos estudantes.
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Quadro 12 - Análise das perceções por item – Confiabilidade
Item
Confiabilidade
Serviço
Estudantes
Média
Desvio
Padrão
Os Serviços da ESTGV Serviços
2.1.
são prestados
Académicos
4,83
1,35
1,27
conforme o previsto.
Reprografia
4,83
Centro de
1,27
Documentação
4,81
Os funcionários dos
Serviços
2.2.
Serviços da ESTGV
Académicos
4,70
1,41
4,91
1,27
são prestáveis para
Reprografia
com os utentes.
4,80
1,41
Centro de
Documentação
4,79
1,25
Os Serviços são
Serviços
2.3.
realizados de forma
Académicos
4,92
1,17
correta e sem erros.
Reprografia
4,85
1,22
Centro de
Documentação
4,68
1,33
Os Serviços da ESTGV Serviços
2.4.
são prestados nos
Académicos
4,94
1,37
prazos previstos, os
Reprografia
quais são aceitáveis.
4,81
1,29
Centro de
Documentação

Professores
Média
Desvio
Padrão

Teste
MW
(p)

1,19
1,24
1,14

0,003

1,16

0,000

5,92
5,95
5,89

1,08
1,17

0,000
0,000

5,62

1,21

0,000

5,84
5,84

1,07
1,07

0,000
0,000

5,78

1,08

0,000

5,92
5,86

0,95
1,03

0,000
0,000

5,54
5,57

0,002
0,001

5,62

Gráfico 6 - Análise das perceções por item – Confiabilidade (estudantes)
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Gráfico 7 - Análise das perceções por item – Confiabilidade (docentes)
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Dimensão Capacidade de Resposta
Nesta dimensão é avaliado o grau de satisfação dos estudantes e docentes inquiridos
relativamente à disposição para ajudar o utente e à execução célere do serviço.
A análise dos resultados obtidos junto dos inquiridos (Quadro 13) indica que a perceção
média colocou esta dimensão no posto intermédio relativamente às outras em análise. Os
Serviços Académicos apresentaram as médias mais baixas, quer para os estudantes, quer para
os docentes, revelando existir uma menor perceção no grau de satisfação dos inquiridos para
com estes serviços. De notar ainda que, para todos os serviços, os itens 3.5 e 3.6 são os que
evidenciam piores resultados (prontidão de resposta e, sobretudo, a operacionalidade do
sistema informático dos serviços). A melhor média apurada em ambos os grupos surgiu no item
3.1 (clareza e simplicidade da linguagem verbal e escrita usada na interação com o utente) para
os serviços prestados no Centro de Documentação. Todos os itens apresentaram (decorrente da
aplicação do teste de Mann Whitney) diferenças estatisticamente significativas, à exceção do
item 3.6. Quer isto dizer que nos cinco primeiros itens os docentes estão mais satisfeitos com
os Serviços analisados no âmbito desta dimensão do que os estudantes. Só não existe esta
tendência na opinião relativa à operacionalidade do sistema informático (que, conforme
constatado anteriormente, é a que apresenta os valores médios mais baixos para os dois grupos
– Gráficos 8 e 9).
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Quadro 13 - Análise das perceções por item – Capacidade de Resposta
Item
Capacidade de
Serviço
Estudantes
Resposta
Média
Desvio
Padrão
A linguagem verbal e
Serviços
3.1.
escrita utilizada pelos Académicos
4,86
1,17
1,22
funcionários dos
Reprografia
4,91
Serviços da ESTGV na Centro de
4,97
1,22
interação com os
Documentação
utentes é simples e
clara.
Os funcionários dos
Serviços
3.2.
Serviços da ESTGV
Académicos
4,59
1,34
4,69
1,36
explicam os
Reprografia
procedimentos do
4,70
1,27
Centro de
processo ao utente.
Documentação
4,60
1,26
Os funcionários dos
Serviços
3.3.
Serviços da ESTGV
Académicos
4,73
1,27
prestam um
Reprografia
atendimento célere
4,71
1,23
Centro de
ao utente.
Documentação
4,60
1,39
Os funcionários dos Serviços
3.4.
Serviços da ESTGV Académicos
4,78
1,30
estão
sempre Reprografia
dispostos a ajudar os Centro de
4,65
1,41
utentes.
Documentação
4,34
1,39
Os funcionários dos Serviços
3.5.
Serviços da ESTGV Académicos
4,46
1,30
nunca
estão Reprografia
demasiado ocupados Centro de
4,53
1,35
para responder aos Documentação
pedidos dos utentes
(prontidão
para
responder).
4,37
1,42
O sistema informático Serviços
3.6.
dos Serviços da ESTGV Académicos
4,43
1,35
é operacional.
Reprografia
4,37
1,33
Centro de
Documentação

Professores
Média
Desvio
Padrão

Teste
MW
(p)

5,86
5,86

1,13
1,18

0,000

5,92

1,09

0,000

5,76
5,76
5,78

1,26

0,000

1,12
1,11

0,000
0,000

5,70

1,13

0,000

5,81
5,81

1,10
1,13

0,000
0,000

5,84

1,09

0,000

5,89
5,89

0,99
0,99

0,000
0,000

5,22

1,29

0,001

5,30
5,43

1,27
1,19

0,000
0,000

4,46

1,76

0,622

4,59
4,68

1,80
1,81

0,313
0,109

0,000
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Gráfico 8 - Análise das perceções por item – Capacidade de Resposta (estudantes)
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Gráfico 9 - Análise das perceções por item – Capacidade de Resposta (docentes)
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Algumas observações dos inquiridos focam aspetos críticos na avaliação desta dimensão
que poderão ser considerados para efeitos de melhoria:
- “Os serviços da ESTGV têm a qualidade mínima necessária, contudo os funcionários
muitas das vezes não se encontram no seu posto de trabalho, poucos são os que, de facto,
apoiam os alunos no que for preciso…”.
-“ a internet não é muito funcional”.
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Dimensão Garantia
Nesta dimensão são avaliados o nível de conhecimento e a cortesia dos funcionários,
bem como a capacidade de inspirar confiança e segurança no utente.
A análise dos resultados obtidos junto dos inquiridos (Quadro 14) permite observar que
no total da amostra a perceção média de satisfação relativamente à dimensão Segurança só fica
atrás da dimensão Confiabilidade (por uma curta distância – 4,96 para 5,02). Para o grupo dos
docentes, esta é mesmo a dimensão mais pontuada.
A par da dimensão Capacidade de Resposta (Quadro 13, Gráficos 8 e 9), os Serviços
Académicos apresentaram as médias mais baixas, quer para estudantes, quer para docentes,
revelando existir uma menor perceção no grau de satisfação dos inquiridos para com estes
serviços. As médias apuradas possuem uma amplitude entre os limites superior e inferior
relativamente curta, ou seja, não existe uma grande diferença nos resultados obtidos em cada
grupo para cada um dos itens (mantendo-se sim um valor médio de perceções mais elevado
para docentes do que para estudantes). Tal facto sugere um nível aproximado de satisfação
entre todos itens, e por serviço (ainda assim com a ressalva de, como já referido, os Serviços
Académicos terem resultados ligeiramente inferiores em todas as questões).
Olhando para a média mais elevada apurada, o Centro de Documentação encontra
maior satisfação junto dos estudantes no item que considera os conhecimentos dos funcionários
(item 4.4). Também o Centro de Documentação obteve a melhor perceção média junto dos
docentes, mas desta feita no item que avalia a cordialidade dos funcionários (item 4.3). Todos
os serviços apresentam bons valores médios para o item da adequação do comportamento dos
funcionários para com os utentes (item 4.1).
Releva referir que o teste de Mann Whitney confirma a existência de diferenças
estatisticamente significativas entre as respostas dos docentes e as respostas dos estudantes
relativamente a todas as questões e para todos os serviços, sendo seguro afirmar que os
docentes apresentam um nível de satisfação superior aos estudantes em todos os aspetos desta
dimensão.
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Quadro 14 - Análise das perceções por item – Garantia
Item
Garantia
Serviço

O comportamento
dos funcionários dos
Serviços da ESTGV é
adequado para com
os utentes.

4.1.

Os funcionários dos
Serviços da ESTGV
transmitem confiança
aos utentes.

4.2.

Os funcionários dos
Serviços da ESTGV são
cordiais para com os
utentes.

4.3.

Os funcionários dos
Serviços da ESTGV
possuem
os
conhecimentos
necessários para dar
resposta às questões
colocadas
pelos
utentes.

4.4.

Estudantes
Média
Desvio
Padrão

Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação

Professores
Média
Desvio
Padrão

Teste
MW
(p)

4,75
4,80

1,29
1,24

5,84
5,89

1,19
1,05

0,000

4,82

1,22

5,89

0,97

0,000

4,61
4,72
4,69

1,34
1,28
1,27

5,73
5,76
5,84

1,15

0,000

1,04
0,96

0,000
0,000

4,65

1,28

5,78

1,16

0,000

4,75
4,72

1,30
1,25

5,86
5,92

1,03
0,89

0,000
0,000

4,73

1,31

5,54

1,30

0,000

4,78
4,85

1,31
1,26

5,62
5,76

1,21
1,06

0,000
0,000

0,000

Gráfico 10 - Análise das perceções por item – Garantia (estudantes)
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Gráfico 11 - Análise das perceções por item – Garantia (docentes)
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Dimensão Empatia
Nesta dimensão são avaliados o cuidado e a atenção prestados individualmente ao
utente.
A análise dos resultados obtidos junto dos inquiridos (Quadro 8) permite observar que
no total da amostra a perceção média de satisfação relativamente à dimensão Empatia só
obteve melhor resultado que a dimensão Tangibilidade. Na divisão dos grupos inquiridos
(Quadro 15 e Gráficos 12 e 13), os estudantes confirmam para o seu grupo a afirmação anterior
e os docentes, para além de pontuar menos a dimensão Tangibilidade, também apresentaram
resultados médios de perceção inferiores para a dimensão Capacidade de Resposta.
Os estudantes demonstram maior satisfação relativamente ao item 5.1 (atenção
individual dada aos utentes) e, na comparação entre serviços, atribuem a uma média mais
elevada à Reprografia (média das perceções igual a 4,91). Já do lado oposto, o item 5.2 (horário
de funcionamento dos Serviços) apresenta os resultados mais modestos no grupo em análise, e
é também a Reprografia que detém esse valor (média de perceções igual a 4,26) na comparação
entre serviços.
O grupo dos docentes inquiridos manifestou maior satisfação relativamente ao item 5.1
(atenção individual dada aos utentes) e 5.3 (tratamento atencioso aos utentes). Para ambos os
itens os docentes atribuem uma perceção média de satisfação mais elevada no Centro de
Documentação. No mesmo grupo os Serviços Académicos apresentam as médias mais baixas na
comparação com os outros serviços em todos os parâmetros observados, sendo que se

63

classificou o horário de funcionamento daqueles serviços com a única média abaixo do valor 5
(4,97). Também o horário de funcionamento da Reprografia origina uma menor satisfação junto
dos professores inquiridos.
Os valores obtidos no cálculo do desvio padrão revelam que as opiniões manifestadas
pelos inquiridos são mais dispersas no grupo dos estudantes do que no grupo dos docentes.
Observando os resultados do teste de Mann Whitney verifica-se a existência de
diferenças estatisticamente significativas em todos os itens avaliados nesta dimensão (para
todos os serviços analisados). Para a dimensão Empatia, de acordo com os resultados deste
teste, é seguro afirmar que os docentes apresentam um nível de satisfação maior do que o dos
estudantes em todos os serviços e para todos os parâmetros analisados.
Quadro 15 - Análise das perceções por item – Empatia
Item
Empatia
Serviço

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Os funcionários dos
Serviços da ESTGV
dão atenção
individual ao utente.
O horário de
funcionamento dos
Serviços da ESTGV é
conveniente para os
utentes.
Os funcionários dos
Serviços da ESTGV
tratam os utentes de
forma atenciosa.
Os funcionários dos
Serviços da ESTGV
demonstram
interesse
genuíno
pelas
necessidades
dos utentes aquando
da prestação do
serviço.
Os funcionários dos
Serviços da ESTGV
compreendem
as
necessidades
específicas
dos
utentes.

Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação
Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação

Serviços
Académicos
Reprografia
Centro de
Documentação

Estudantes
Média
Desvio
Padrão

Professores
Média
Desvio
Padrão

Teste
MW
(p)
0,000

4,73
4,91

1,35
1,34

5,76
5,76

1,16
1,12

4,69

1,31

5,86

0,92

4,30
4,26
4,45

1,42
1,43
1,41

4,97
5,05
5,59

1,28

0,006

1,18
0,90

0,001
0,000

4,61

1,32

5,78

1,15

0,000

4,63
4,64

1,30
1,28

5,86
5,92

1,00
0,98

0,000
0,000

4,42

1,25

5,43

1,21

0,000

4,49
4,50

1,28
1,28

5,54
5,57

1,12
1,09

0,000
0,000

4,58

1,33

5,51

1,28

0,000

4,61
4,65

1,29
1,33

5,59
5,65

1,19
1,14

0,000
0,000

0,000
0,000
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Gráfico 12 - Análise das perceções por item – Empatia (estudantes)
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Gráfico 13 - Análise das perceções por item – Empatia (docentes)
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Algumas observações dos inquiridos focam aspetos que podem contribuir para uma
reflexão com o fim de melhorar algumas situações menos positivas com influência nos resultados
obtidos nesta dimensão:
- “Até ao ano de 2016 existia uma reprografia (dentro do Instituto) em que o serviço era
efetuado por uma entidade exterior (AllPrint) e com horários úteis a todos e com muita
acessibilidade”.
- “O horário (Reprografia) é completamente inútil (9h - 12h30 e 14h - 17h30). Fecha às
17H30… Os turnos de alunos que sejam de pós-laboral não têm acesso à reprografia, nem a
qualquer tipo de serviço de reprografia”.
- “Os Serv. Académicos poderiam ter mais dias da semana com abertura à hora de
almoço”.
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- “Complicado ter um serviço de Cópias no horário pós-laboral”.

Após a análise dos resultados anteriores, é possível elaborar o Quadro 17, que mostra
para cada dimensão, o número de itens em que cada serviço é percecionado em termos médios
enquanto o mais e o menos satisfatório, relativamente aos outros dois serviços em análise. Por
exemplo, para a dimensão tangibilidade, os serviços académicos são considerados pelos
estudantes como os mais satisfatórios em dois dos seis itens que integram esta dimensão, sendo
considerados os menos satisfatórios em apenas um dos itens.

Quadro 16 - Análise quantitativa relativa aos serviços percecionados por estudantes e

docentes como os mais e menos satisfatórios, por dimensão.
Dimensão

Tangibilidade
(6)
Confiabilidade
(4)
Cap. Resposta
(6)
Garantia
(4)
Empatia
(5)

TOTAL

S. Académicos
>
<
perc.
perc.
2
1

Estudantes
Reprografia
>
<
perc. perc.
1
5

C. Doc.
>
perc.
3

<
perc.
0

S. Académicos
>
<
perc.
perc.
2
1

Docentes
Reprografia
>
<
perc.
perc.
1
5

C. Doc.
>
<
perc. perc.
3
0

1

3

4

0

0

1

0

3

3

0

1

1

0

6

3

0

3

0

0

6

2

1

6

0

0

4

2

0

2

0

0

4

1

0

4

0

0

4

1

1

4

1

0

5

0

1

5

0

3

18

11

6

12

2

2

19

7

7

19

1

Da observação do Quadro 16 constata-se que os Serviços Académicos recolheram as
médias mais baixas nas pontuações atribuídas relativamente às perceções dos grupos inquiridos
na grande maioria dos 25 itens avaliados (18 no caso dos estudantes e 19 no caso dos docentes),
seguindo-se a Reprografia (6 no caso dos estudantes e 7 no caso dos docentes) e o Centro de
Documentação (2 no caso dos estudantes e apenas 1 no caso dos docentes).
A análise deste quadro permite também perceber que para a dimensão Tangibilidade é
a Reprografia que recolhe a pontuação média mais baixa das perceções dos inquiridos (5 itens
assim classificados, quer por docentes, quer por estudantes). Sendo esta a dimensão que
recolhe os resultados médios mais baixos para este serviço, tudo faz apontar para a necessidade
de proceder a uma reflexão no sentido de sugerir melhorias relativamente às caraterísticas das
instalações e equipamentos da reprografia. Efetivamente, as pontuações atribuídas, embora
positivas na escala, foram bem menos satisfatórias do que as verificadas noutras dimensões,
percebendo-se que urge verificar as condições de modernidade dos equipamentos, de
agradabilidade visual das instalações (sendo menos notório este item em relação aos Serviços
Académicos), de existência e posicionamento da sinalização interna (os estudantes atribuíram
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pontuações mais baixas para a Reprografia e Centro de Documentação que, efetivamente, se
encontram com acessos menos visíveis ou percetíveis de encontrar) e da agradabilidade visual
dos equipamentos. A média geral das perceções para esta dimensão poderia ser ainda mais
baixa não fosse o item sobre a agradabilidade da apresentação dos funcionários, para os três
serviços, apresentar valores mais elevados. As observações feitas pelos inquiridos e também as
pontuações atribuídas quanto à operacionalidade do sistema informático (sobretudo pelos
docentes que, neste item, atribuíram pontuações bem mais baixas em relação à generalidade
das restantes questões) sugere que também se devem tentar perceber quais os eventuais
problemas específicos neste domínio para implementar ações de melhoria.
Salienta-se também o facto de, para todos os itens de todos os serviços nas dimensões
Confiabilidade, Garantia e Empatia, e ainda para 5 dos 6 itens da dimensão Capacidade de
Resposta e para a maioria dos itens da dimensão Tangibilidade os professores apresentarem
uma satisfação que, fundamentado pelos resultados das diferenças significativas nos testes
estatísticos, revela ser maior que a satisfação dos estudantes.

3.4.3 – Análise dos perfis caraterizadores dos grupos

Nesta parte do estudo será realizada a análise dos resultados observando as opiniões
recolhidas junto dos inquiridos a partir de uma seleção de variáveis caraterizadoras dos perfis
dos estudantes e dos docentes.
Relativamente aos estudantes inquiridos, será apurado a média obtida a partir das
perceções médias manifestadas para com os itens avaliados em cada serviço (em todas as
dimensões) tomando como referência a divisão por género, por ciclo de estudos e por
proveniência geográfica. Em relação aos docentes será feito o mesmo tipo de análise, mas
considerando a divisão feita por género, por idade, por habilitação e por situação de carreira.
A seleção das variáveis diferenciadoras para cada grupo tomou em consideração o
número de inquiridos que se enquadravam em cada categoria e a relevância dos traços
caraterizadores dos inquiridos.
Apresenta-se seguidamente o conjunto de quadros estatísticos e respetiva análise para
o grupo dos estudantes.
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Quadro 17 - Análise por Dimensão e Serviço - género (estudantes)
Dimensão
Serviço
Género masculino Género Feminino
Média
Desvio
Média
Desvio
Padrão
Padrão
Tangibilidade
Serviços Académicos
4,58
1,06
4,29
1.09
1,00
4,17
1,04
Reprografia
4,35
4,50
1,07
4,45
1,22
Centro de Documentação
1,22
Confiabilidade Serviços Académicos
4,56
1,16
5,09
4,75
1,07
5,17
1,15
Reprografia
4,65
1,12
5,12
1,12
Centro de Documentação
4,45
1,11
4,76
1,17
Capacidade
Serviços Académicos
4,55
1,04
4,89
1,19
de resposta
Reprografia
4,55
1,08
4,84
1,12
Centro de Documentação
4,51
1,11
5,00
1,34
Garantia
Serviços Académicos
4,60
1,06
5,05
1,38
Reprografia
4,61
1,07
5,06
1,29
Centro de Documentação
4,41
1,11
4,74
1,29
Empatia
Serviços Académicos
4,45
1,10
4,72
1,32
Reprografia
4,49
1,14
4,76
1,30
Centro de Documentação

Teste
MW
(p)
0,163
0,571
0,709
0,709
0,006
0,003
0,009
0.014
0,035
0,002
0,004
0,002
0,019
0,037
0,054

Considerando o género dos estudantes inquiridos, e de acordo com os resultados
apresentados no Quadro 17, verifica-se que a melhor média obtida foi na Reprografia para a
dimensão Confiabilidade, em que quer o género masculino quer o género feminino atribuíram
as melhores pontuações (nas outras dimensões, o Centro de Documentação obteve as médias
mais elevadas para os dois géneros nas dimensões Garantia e Empatia e a Reprografia, também
para os dois géneros, nas dimensões Confiabilidade e Capacidade de Resposta). Do lado oposto,
a pior média obtida a partir dos estudantes inquiridos de ambos os géneros verificou-se nos
aspetos tangíveis referentes à Reprografia.
A aplicação do teste de Mann Whitney determinou diferenças estatisticamente
significativas (p < 0,05) para todos os serviços nas dimensões capacidade de resposta e Garantia,
pelo que se pode afirmar que nestas dimensões os estudantes do género feminino estão mais
satisfeitos com os serviços do que os estudantes do género masculino. O mesmo é válido para
os Serviços Académicos e para a Reprografia na Dimensão Empatia e para a Reprografia e Centro
de Documentação na dimensão Confiabilidade.
Iniciando agora a análise a partir do ciclo de estudos frequentado pelos estudantes
inquiridos, salienta-se o facto de não se ter englobado nesta análise os estudantes que
frequentam os CTESP, uma vez que este subgrupo apenas é representado por 9 elementos na
amostra. Assim, passamos à apresentação dos resultados (Quadro 18).
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Quadro 18 - Análise por Dimensão e Serviço - ciclo de estudos (estudantes)
Dimensão
Serviço
1º ciclo
2º ciclo
Média
Desvio
Média
Desvio
Padrão
Padrão
Serviços Académicos
4,58
1,07
3,98
1,15
Tangibilidade
Reprografia
4,32
1,09
4,00
0,73
Centro de Documentação
4,40
1,16
4,33
0,97
Serviços Académicos
4,65
1,21
4,76
1,16
Confiabilidade Reprografia
4,82
1,14
4,92
0,96
Centro de Documentação
4,70
1,17
4,98
0,95
Serviços Académicos
4,50
1,16
4,56
1,01
Capacidade
Reprografia
4,64
1,14
4,54
0,90
de resposta
Centro de Documentação
4,59
1,16
4,73
0,85
Serviços Académicos
4,59
1,22
4,73
1,19
Garantia
Reprografia
4,69
1,23
4,69
1,07
Centro de Documentação
4,67
1,17
4,86
1,15
Serviços Académicos
4,47
1,19
4,55
1,18
Empatia
Reprografia
4,51
1,23
4,44
1,03
Centro de Documentação
4,52
1,22
4,65
1,20

Teste
MW
(p)
0,003
0,070
0,470
0,779
0,810
0,332
1,000
0,463
0,970
0,530
0,955
0,558
0,902
0,604
0,684

Analisando a o ciclo de estudos dos estudantes inquiridos nos cursos de licenciatura e
mestrado, verifica-se que a melhor média obtida para os estudantes de 1º ciclo foi na
Reprografia para a dimensão Confiabilidade. Já a melhor média obtida para os estudantes do 2º
ciclo aconteceu na mesma dimensão, mas relativamente aos serviços prestados no Centro de
Documentação. Do lado oposto, a pior média obtida a partir dos estudantes inquiridos do 1º
ciclo foi para a dimensão tangibilidade nos serviços de Reprografia e para os estudantes de 2º
ciclo verificou-se nos aspetos tangíveis referentes aos Serviços Académicos.
A aplicação do teste de Mann Whitney determinou diferenças estatisticamente
significativas (p < 0,05) apenas para as respostas referentes aos Serviços Académicos na
dimensão tangibilidade, pelo que se pode afirmar que nesta dimensão os estudantes do 1º ciclo
de estudos estão mais satisfeitos com os serviços prestados nos Serviços Académicos da ESTGV
do que os estudantes do 2º ciclo.
O Quadro 19 apresenta os resultados obtidos de acordo com a proveniência dos
estudantes inquiridos. Para efeitos de análise, entendeu-se juntar os estudantes estrangeiros e
os estudantes oriundos de outros distritos que não o de Viseu num único grupo, dado o número
de estudantes estrangeiros ser muito reduzido.
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Quadro 19 - Análise por Dimensão e Serviço - proveniência geográfica (estudantes)
Dimensão
Serviço
Distrito de Viseu
Outras
Teste
Proveniências
MW
(p)
Média
Desvio
Média
Desvio
Padrão
Padrão
0,511
Serviços Académicos
4,54
1,03
4,40
1,14
0,045
Tangibilidade
Reprografia
4,39
1,01
4,15
1,03
0,192
Centro de Documentação
4,57
1,10
4,37
1,15
0,378
Serviços Académicos
4,80
1,23
4,69
1,19
0,259
Confiabilidade Reprografia
4,97
1,14
4,82
1,10
0,345
Centro de Documentação
4,88
1,16
4,74
1,13
0,841
Serviços Académicos
4,58
1,16
4,53
1,10
Capacidade
0,670
Reprografia
4,72
1,08
4,60
1,13
de resposta
0,749
Centro de Documentação
4,68
1,12
4,62
1,09
0,997
Serviços Académicos
4,70
1,24
4,67
1,21
0,292
Garantia
Reprografia
4,84
1,24
4,66
1,15
0,756
Centro de Documentação
4,79
1,18
4,75
1,16
0,343
Serviços Académicos
4,58
1,15
4,46
1,22
0,159
Empatia
Reprografia
4,66
1,20
4,40
1,15
0,326
Centro de Documentação
4,65
1,19
4,50
1,21

Considerando a proveniência geográfica dos estudantes inquiridos, verifica-se que a
melhor média obtida foi nos serviços prestados na Reprografia para a dimensão Confiabilidade,
em que quer os estudantes inquiridos do distrito de Viseu, quer os estudantes oriundos de
outras localizações atribuíram as melhores pontuações. Do lado oposto, a pior média obtida a
partir das respostas dos estudantes inquiridos de ambos os grupos verificou-se nos aspetos
tangíveis referentes à Reprografia.
A aplicação do teste de Mann Whitney determinou diferenças estatisticamente
significativas precisamente no Serviço de Reprografia, para a dimensão menos pontuada pelos
dois subgrupos de estudantes. Assim, de acordo com os resultados do teste (p < 0,05) é possível
afirmar que os estudantes provenientes do distrito de Viseu estão mais satisfeitos com os
Serviços prestados pela Reprografia na dimensão Tangibilidade que os estudantes provenientes
de outras áreas geográficas. Ainda assim, para os dois subgrupos os valores médios obtidos a
partir das médias percecionadas são mais baixos neste Serviço do que nas outras duas áreas de
Serviço em análise e, como já foi apontado anteriormente, dentro da dimensão menos pontuada
no estudo global.

Para que se possa elaborar um quadro síntese final, interessa agora apresentar o
conjunto de quadros estatísticos e respetiva análise para o grupo dos docentes inquiridos, nos
diversos subgrupos considerados para efeitos de estudo.
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Quadro 20 - Análise por Dimensão e Serviço - género (docentes)
Dimensão
Serviço
Género masculino Género feminino
Média
Desvio
Média
Desvio
Padrão
Padrão

Tangibilidade

Confiabilidade
Capacidade
de resposta
Garantia

Empatia

Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação

Teste
MW
(p)

Teste
t
(am.
ind.)
0,837
0,900

5,07
4,60
5,28

1,26
1,44
1,07

4,99
4,54
5,22

0,88
1,12
0,80

0,523

5,78
5,82
5.84

1,13
1,09
1,08

5,60
5,81
5,73

0,84
0,80
0,77

0,346
0,701
0,424

5,65
5,64
5,68

1,12
1,11
1,11

5,14
5,33
5,41

1,01
0,90
0,89

0,079
0,257
0,292

5,93
5,85
5,93

1,15
1,13
1,12

5,35
5,65
5,71

1,00
0,68
0,61

0,027
0,276
0,287

5,73
5,70
5,83

1,04
0,99
0,96

5,05
5,31
5,52

0,90
0.70
0,66

0,014
0,081
0,199

Pela análise dos resultados por género dos docentes inquiridos (Quadro 20), verifica-se
que a melhor média obtida para o género masculino foi encontrada nos Serviços Académicos e
no Centro de Documentação para a dimensão Garantia. Em relação às respostas do género
feminino, foram atribuídas as melhores pontuações nas respostas obtidas relativamente aos
serviços da Reprografia, para a dimensão Confiabilidade (em todas as outras dimensões o Centro
de Documentação obteve as médias mais elevadas atribuídas pelos dois grupos). Do lado
oposto, a pior média obtida a partir das respostas dos docentes inquiridos de ambos os géneros
verificou-se nos aspetos tangíveis referentes à Reprografia, seguindo a mesma linha das
perceções dos estudantes.
A aplicação do teste de Mann Whitney determinou diferenças estatisticamente
significativas (p < 0,05) para os Serviços Académicos na dimensão empatia e para o mesmo
Serviço na dimensão Garantia, sendo que se pode afirmar que nestas dimensões, os docentes
do género masculino estão mais satisfeitos com os serviços do que os docentes do género
feminino.
Houve necessidade de realizar o teste de amostras independentes (teste t) para a análise
de resultados da tangibilidade nos Serviços Académicos e na Reprografia, resultante da
verificação de pressupostos subjacentes à normalidade das distribuições nestes itens.
O Quadro 21 apresenta os resultados obtidos a partir da divisão por faixa etária dos
docentes inquiridos. Salienta-se o facto de se terem aglutinado alguns dos intervalos
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originalmente indicados nas opções de resposta para que se obtivesse um número mais sólido
e relevante em cada faixa para a posterior comparação e análise.

Quadro 21 - Análise por Dimensão e Serviço – faixas etárias (docentes)
Dimensão
Serviço
<41
41-50
>50

Serviços Académicos

Tangibilidade

Reprografia
Centro Documentação
Serviços Académicos

Confiabilidade

Reprografia
Centro Documentação

Capacidade de
resposta

Serviços Académicos
Reprografia
Centro Documentação
Serviços Académicos

Garantia

Reprografia
Centro Documentação
Serviços Académicos

Empatia

Reprografia
Centro Documentação

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

Média

Desvio
Padrão

5,03
4,30
5,33
5,75
6,04
6,29
5,45
5,61
5,81
5,63
5,71
6,00
5,53
5,60
5,83

1,51
2,04
1,16
1,54
1,27
0,87
1,59
1,34
1,11
1,44
1,44
0,96
0,83
1,03
0,83

5,06
4,60
5,20
5,85
5,78
5,73
5,59
5,49
5,50
5,92
5,82
5,82
5,57
5,51
5,66

1,07
1,10
0,97
0,82
1,05
1,08
0,82
1,05
1,10
0,83
0,90
0,92
0,84
0,88
0,92

5,01
4,67
5,30
5,52
5,77
5,69
5,32
5,56
5,60
5,50
5,77
5,83
5,37
5,62
5,75

1.12
1.31
0,98
1.07
0,80
0,86
1,25
0,95
0,97
1,35
0,96
0,89
1,38
0,96
0,88

Teste
KW

Teste
ANOVA
0,992
0,859
0,949
0,691
0,839
0,418

0,884
0,965
0,827
0,592
0,971
0,909
0,966
0,874
0,847

A análise dos resultados por faixa etária dos docentes inquiridos, permite verificar que
a melhor média obtida foi encontrada relativamente às perceções da faixa etária mais jovem (<
41 anos) relativamente ao Centro de Documentação para a dimensão Confiabilidade. A faixa
etária intermédia (41-50 anos) apresentou o seu valor mais elevado nos Serviços Académicos
para a dimensão Garantia. Do lado oposto, a pior média obtida a partir das respostas dos
docentes inquiridos (para todas as faixas etárias em análise) verificou-se nos aspetos tangíveis
referentes à Reprografia (em linha com todas as análises já feitas, seguindo a tendência geral
para este serviço no que diz respeito à menor perceção de qualidade na dimensão tangibilidade).
Todas as faixas etárias apresentam, portanto, perceções mais baixas relativamente à
tangibilidade dos serviços, e convergem também nas perceções médias mais elevadas para os
Serviços Académicos nas dimensões Tangibilidade, Garantia e Empatia. A aplicação dos testes
de Kruskal Wallis (para os dados relativos a todos os serviços da dimensão empatia e também
os dados referentes à dimensão Capacidade de Resposta dos Serviços Académicos) e ANOVA
não determinaram quaisquer diferenças estatisticamente significativas entre os subgrupos
comparados. Nesta abordagem, foi necessário recorrer a estes testes pela determinação prévia
das verificações de normalidade nas distribuições e pelo facto de o teste de Kruskal Wallis poder
ser aplicado para a análise de mais do que dois grupos para diferentes serviços.
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O Quadro 22 apresenta os resultados obtidos a partir da subdivisão do grupo docente
entre docentes com Doutoramento e docentes sem Doutoramento (análise com base na
distinção das habilitações académicas).

Quadro 22 - Análise por Dimensão e Serviço – habilitação académica (docentes)
Dimensão
Serviço
C/ Doutoramento S/ Doutoramento Teste
MW
Média
Desvio
Média
Desvio
(p)
Padrão
Padrão

Tangibilidade

Confiabilidade
Capacidade
de resposta
Garantia

Empatia

Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação
Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação

Teste
t
(am.
ind.)
0,161
0,142

5,26
4,84
5,45

1,15
1,33
1,04

4,72
4,19
4,98

1,06
1,25
0,80

0,072

5,91
6,01
5,94

0,88
0,91
0,92

5,43
5,53
5,60

1,19
1,05
1,05

0,220
0,143
0,319

5,59
5,64
5,68

1,02
1,00
1,04

5,30
5,38
5,46

1,22
1,10
1,05

5,90
5,92
5,99

0,97
0,95
0,90

5,47
5,58
5,65

1,32
1,04
0,87

0,380
0,374
0,246

5,66
5,70
5,86

0,98
0,98
0,95

5,25
5,36
5,51

1,10
0,78
0,71

0,291
0,202
0,160

0,436
0,450
0,533

A análise dos resultados por habilitação académica dos docentes inquiridos, indica que
a melhor média obtida para o subgrupo de docentes com Doutoramento foi encontrada na
Reprografia para a dimensão Confiabilidade. Em relação às respostas dos docentes que não
possuem o Doutoramento verificou-se que foram atribuídas as opiniões com melhor média nas
respostas obtidas relativamente aos serviços do Centro de Documentação, para a dimensão
Garantia. Do lado oposto, a pior média obtida a partir das respostas dos docentes inquiridos de
ambos os subgrupos verificou-se nos aspetos tangíveis referentes à Reprografia.
Destaca-se o facto de, à exceção da Reprografia na dimensão Confiabilidade (para os
docentes com Doutoramento), para todas as outras dimensões os Serviços Académicos
obtiveram as médias relativas à perceção de qualidade mais elevadas.
A aplicação do teste de Mann Whitney não determinou diferenças estatisticamente
significativas (p < 0,05) para os itens testados e a utilização do teste de amostras independentes
(teste t) para a análise de resultados da dimensão Capacidade de Resposta e para dois serviços
na dimensão Tangibilidade (Serviços Académicos e Reprografia) obteve o mesmo resultado
(ausência de diferenças estatisticamente significativas). Mais uma vez existiu a necessidade de
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proceder a testes distintos decorrente da necessidade de verificação de pressupostos
subjacentes à normalidade das distribuições nos itens.
O Quadro 23 apresenta os resultados obtidos a partir da divisão do grupo docente
inquirido em subgrupos determinados pela caraterização da situação de carreira (docentes de
carreira vs. docentes convidados).

Quadro 23 - Análise por Dimensão e Serviço – situação de carreira (docentes)
Dimensão
Serviço
docente carreira
Docente
convidado
Média
Desvio
Média
Desvio
Padrão
Padrão
Serviços Académicos
5,19
1,23
4,82
0,96
Tangibilidade
Reprografia
4,64
1,50
4,49
1,04
Centro de Documentação
5,37
1,03
5,10
0,89
Serviços Académicos
5,74
1,12
5,68
0,92
Confiabilidade Reprografia
5,88
1,03
5,73
0,94
Centro de Documentação
5,90
1,23
5,67
0,92
Serviços Académicos
5,53
1,23
5,39
0,91
Capacidade
Reprografia
5,64
1,10
5,38
0,96
de resposta
Centro de Documentação
5,72
1,06
5,39
1,00
Serviços Académicos
5,68
1,30
5,78
0,83
Garantia
Reprografia
5,80
1,08
5,77
0,88
Centro de Documentação
5,91
0,93
5,77
0,85
Serviços Académicos
5,54
1,16
5,43
0,87
Empatia
Reprografia
5,64
0,94
5,45
0,89
Centro de Documentação
5,81
0,85
5,59
0,95

Teste
MW
(p)

Teste
t
(am.
ind.)
0,837
0,900

0,245
0,686
0,554
0,343
0,313
0,313
0,232
0,707
0,708
0,638
0,368
0,214
0,321

A análise dos resultados por caraterização da situação de carreira dos docentes
inquiridos evidencia que a melhor média obtida para o subgrupo de docentes de carreira foi
verificada no Centro de Documentação para a dimensão Garantia. Também os resultados
obtidos a partir da análise a este subgrupo mostram uma média de respostas elevada para a
dimensão Confiabilidade no mesmo Serviço, quase empatando com a dimensão Garantia. Em
relação às médias das respostas dos docentes convidados verificou-se que foram atribuídos
valores mais elevados relativamente aos Serviços Académicos, para a dimensão Garantia, tendo
os outros dois serviços em análise obtido resultados muito semelhantes no âmbito desta
dimensão. O Centro de Documentação registou as médias mais elevadas em todas as
dimensões, para o subgrupo dos docentes de carreira e só não teve o resultado mais elevado
(por uma diferença mínima) no subgrupo dos docentes convidados para a dimensão Garantia,
pelo que a perceção relativamente à satisfação dos docentes inquiridos para com este Serviço é
maior do que nos outros Serviços analisados.
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Do lado oposto, a pior média obtida a partir das respostas dos docentes inquiridos em
ambos os subgrupos verificou-se nos aspetos tangíveis referentes à Reprografia.
A aplicação do teste de Mann Whitney não determinou diferenças estatisticamente
significativas (p < 0,05) para os itens testados e a utilização do teste para amostras
independentes (teste t) para a análise de resultados das dimensões Tangibilidade (serviços
Académicos e Reprografia) e Tangibilidade (Serviços Académicos e Reprografia) obteve o
mesmo resultado (ausência de diferenças estatisticamente significativas). Mais uma vez existiu
a necessidade de proceder a testes distintos decorrente da necessidade de verificação de
pressupostos subjacentes à normalidade das distribuições das respostas às dimensões em
análise.

Com base nos dados observados, é possível concluir que as diferenças estatisticamente
significativas entre os diversos traços caraterizadores dos dois grupos não permitem tipificar um
perfil completo dos utentes dos três serviços em análise. De facto, foi sobretudo na análise de
diferenças de satisfação no parâmetro género, para o grupo de estudantes, que se verificaram
a maior parte das diferenças estatisticamente significativas ao nível da satisfação com os
serviços em análise. Esta constatação é válida para todos os Serviços nas dimensões Capacidade
de Resposta e Garantia, pelo que é seguro afirmar que nestas dimensões os estudantes do
género feminino estão mais satisfeitos com os serviços do que os estudantes do género
masculino. O mesmo é válido para os Serviços Académicos e para a Reprografia na dimensão
Empatia e para a Reprografia e Centro de Documentação na dimensão Confiabilidade. Os
estudantes que frequentavam o 1º ciclo também se mostraram mais satisfeitos do que os
estudantes do 2º ciclo relativamente aos aspetos tangíveis dos Serviços Académicos e os
estudantes do distrito de Viseu mostram-se mais satisfeitos do que os estudantes oriundos de
outras proveniências relativamente aos aspetos tangíveis da Reprografia (embora os valores
médios para as perceções sejam baixos para a globalidade do grupo).
Já os docentes da instituição apresentaram ainda menos diferenças estatisticamente
significativas nas comparações entre os traços caraterizadores do grupo, registando-se que
apenas para as dimensões Garantia e Empatia, nos Serviços Académicos, os docentes do género
masculino estão mais satisfeitos com os serviços prestados do que os elementos do género
feminino.
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3.4.4 – Discussão de resultados: uma visão comparativa

Neste ponto pretende-se realizar a apresentação de um levantamento efetuado a partir
da base de dados “SCOPUS” de outros estudos recentes que apresentam objetivos relacionados
com a medição da satisfação/perceção da qualidade em instituições de ensino superior e,
simultaneamente, que tenham utilizado o mesmo tipo de instrumento de avaliação do presente
trabalho, para perceber se a metodologia usada foi adequada aos propósitos deste tipo de
análise e se foi possível encontrar traços comuns nos resultados apurados.
Para o efeito, inseriu-se no motor de busca, numa primeira fase, o termo (servperf or
servqual) and (“higher education” or university), tendo-se obtido um output, só para os últimos
dois anos (2018 e 2019) de 62 correspondências. Verificando-se que uma parte substancial dos
estudos utilizou a ferramenta SERVQUAL, decidiu-se refinar a pesquisa apenas para o
instrumento SERVPERF, eliminando-se da pesquisa o termo “servqual”. Do novo output
constataram-se 6 correspondências para os últimos 2 anos (10 para os últimos 5 anos).
Eliminando-se os estudos referentes a outras áreas não relacionadas com o ensino superior, foi
possível elaborar o resumo apresentado no quadro 24 (referente aos 4 estudos encontrados
para os últimos 2 anos):

Quadro 24 – Levantamento de trabalhos realizados (SERVPERF) – síntese (base de dados

SCOPUS)
Estudo

Autor(es)

“Are there study mode
differences in
perceptions of
university education
service quality?
Evidence from Zambia.”
“Comparing service
quality in public vs
private distance
education institutions:
Evidence based on
Malaysia.”
“The relationship
between service
quality dimensions and
brand equity: Higher
education students’
perceptions.”
“Users' perceptions
towards the quality of
learning resources and
services: A case study
of AAU libraries.”

Mwiya, B.
et al.
(2019).

SERVPERF

Fazelina
Sahul
Hamid, F.
& Yip, N.
(2019)

SERVPERF
(comparação de
resultados entre
instituições
públicas e
privadas)
SERVPERF

Soni, S.,
Govender,
K. (2018)

Said, R. &
Kaba, A.
(2018)

Instrumento

SERVPERF
modificado
(análise a dois
grupos:
(estudantes e
outros
utilizadores/mem
bros)

Resultados/Conclusões
- Demonstrou que as perceções para cada Dimensão
influenciavam a satisfação geral dos utentes.
- Os estudantes dos cursos noturnos e cursos à distância
mostraram-se mais satisfeitos com o serviço.
- Os estudantes mais velhos tendem a apresentar menos
reclamações.
- Os estudantes das instituições de ensino superior
públicas demonstraram estar mais satisfeitos que os
estudantes de instituições de ensino superior privadas,
em todas as Dimensões em análise.

- As Dimensões Tangibilidade e Empatia revelaram-se
influenciadoras da perceção que os estudantes têm em
relação à imagem e à qualidade dos serviços.

- Os estudantes demonstraram uma satisfação global
média com os serviços bibliotecários.
- Os outros membros das faculdades revelarem maior
satisfação nas Dimensões garantia e capacidade de
resposta.
- Não se encontraram diferenças estatisticamente
significativas para as variáveis género e proveniência dos
inquiridos.

Fonte: pesquisa na base de dados SCOPUS (www.scopus.com)
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Da análise do quadro é possível constatar a versatilidade do instrumento SERVPERF para
tipos muito diferenciados de análise, adequando-se à medição da qualidade percecionada pelos
utilizadores (ou grupos de utilizadores) de um ou de vários serviços, globalmente, Dimensão a
Dimensão e por item (questão), com a possibilidade de modificar/adequar os itens para a
realidade do objeto e/ou área em análise e permitindo comparações entre diferentes
instituições e entre diversas variáveis caraterizadoras dos perfis dos inquiridos.
Da comparação do nosso estudo com os estudos apresentados no quadro podemos
salientar os seguintes aspetos:


No levantamento efetuado apenas um dos estudos se estendeu a um grupo diferente
dos estudantes; o presente estudo analisa e compara dois grupos (estudantes e
professores).



Não é possível determinar aspetos comuns nas tendências de resposta dos estudantes
na comparação entre os estudos, pois o tipo de análise recai sobre aspetos diferentes
em cada um deles, ou os Serviços ou tipo de serviço são diferentes dos analisados no
nosso estudo.



Os estudos só analisam/avaliam uma área específica ou um determinado tipo de serviço
(serviço global ou o serviço específico de uma área); o nosso estudo alarga a sua análise
a três áreas/Serviços diferentes.



Os estudos apresentados no Quadro 24 foram realizados em vários locais (Instituições,
Faculdades, Bibliotecas). O presente estudo apenas se centrou num.



As conclusões dos estudos verificaram a adequação da metodologia adotada para os
diferentes estudos e apontam para uma grande versatilidade do instrumento de análise
em diversos contextos e tipos de análise no domínio do ensino superior.

3.5 – Apresentação dos resultados de uma entrevista exploratória

Da entrevista exploratória realizada junto do Professor Doutor João Vinhas, VicePresidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, que teve como objetivo
aprofundar e ajudar a explicar alguns dos resultados obtidos com os inquéritos por questionário,
foi possível retirar a opinião de um órgão de gestão da Instituição e assim acrescentar elementos
importantes para melhor compreensão do corolário do estudo. O guião da entrevista e a
transcrição da mesma poderão ser consultados nos anexos C e D.
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Feita a análise à entrevista verificou-se que o entrevistado manifestou ser muito
pertinente a realização deste estudo, “não só concretamente no que diz respeito à ESTGV” …
“mas a qualquer instituição do ensino superior, que deveria ter a possibilidade de aceder a um
estudo desta natureza para poder ter uma ideia mais concreta de como é que determinados
serviços são efetivamente perspetivados por parte de quem usufrui deles, quer os alunos quer os
próprios docentes”.
As expetativas quanto aos resultados eram otimistas e existia uma enorme confiança de
que a perceção da qualidade dos serviços seria positiva, quer pela parte dos estudantes, quer
pela parte dos docentes. Era também esperado que pudessem existir diferenças
estatisticamente significativas relativamente ao grau de satisfação de cada grupo. Efetivamente,
o Prof. Doutor João Vinhas antecipou essa possibilidade, em virtude dos muitos anos de casa
que certamente vários docentes já teriam e, consequentemente, também uma maior
habituação e empatia para com os funcionários e Serviços. Também não foi surpreendente a
apresentação dos resultados médios globais e por item para cada serviço, uma vez que também
foi antecipada a possibilidade desse facto ocorrer, sobretudo devido à localização física das
instalações onde cada um se encontra.
Feita a apresentação dos resultados, foi possível confirmar as expetativas manifestadas.
Em relação às perceções médias menos positivas na maior parte das Dimensões para os Serviços
Académicos, foi explicado que isso poderá encontrar justificação no facto de estes serem os
primeiros a ser experimentados pelos novos estudantes, normalmente numa época do ano mais
complexa em termos de volume de trabalho e número de atendimentos. Isso poderá causar
uma impressão um pouco menos positiva, que poderá depois influenciar a comparação com
outros serviços.
Já para os aspetos tangíveis, foi também reconhecido que o Serviço de Reprografia
poderia obter (como obteve) um resultado menos positivo do que os restantes serviços. De
facto, foi-nos explicado que as instalações são as possíveis, havendo muitas limitações de
espaço. O Prof. Doutor João Vinhas entende que as instalações até não são más, pois dispõem
de luz natural e o acesso ao exterior até é fácil. No entanto, fica a perder em termos de dimensão
e agradabilidade visual para os outros serviços. Os Serviços Académico estão localizados num
ponto mais central e visível do que os outros Serviços, o que pode explicar as dificuldades que
os inquiridos parecem já ter sentido ou percecionado na identificação espacial dos Serviços de
Reprografia e dos Serviços do Centro de Documentação. O Vice-Presidente (Prof. Doutor João
Vinhas) apontou ainda a arquitetura moderna e funcional do Centro de Documentação e a
agradabilidade do espaço dos serviços Académicos como sendo pontos de comparação algo
“injustos” para com a reprografia, mais limitada no espaço e periférica em relação aos outros
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serviços, dando a ideia de que este serviço não possui más instalações, apenas não são tão
apelativas como a dos outros serviços. À exceção dos Serviços Académicos e do Centro de
Documentação (neste caso, somente para o grupo docente) a agradabilidade visual das
instalações da Reprografia é, efetivamente, percecionada como menos satisfatória. Mas o Sr.
Vice-Presidente chama também a atenção para os outros itens considerados nas restantes
Dimensões abordadas, considerando que a prestação do serviço nesta área é boa e gera
impressão positiva junto dos utentes.
Voltando aos Serviços Académicos, foi reforçada a ideia de que a limitação de
trabalhadores imposta por restrições orçamentais explica muito daquilo que foram os
resultados. O entendimento é de que apesar de nalguns períodos poder haver algum tempo de
espera, normalmente a capacidade de resposta é positiva, os funcionários têm um ótimo
desempenho na realização das suas tarefas e o Serviço consegue passar uma imagem de
modernidade, destacando o atendimento individualizado.
O Sr. Vice-Presidente detalhou também os trabalhos que estão a ser realizados para a
ampliação e modernização da rede informática. Embora entendendo que os Serviços analisados
não possuam grandes problemas a nível da operacionalidade do sistema (tendo até ficado
surpreendido com os resultados menos positivos neste item, em relação à opinião dos
docentes), afirmou: “Penso que aí e particularmente da parte dos docentes há uma ideia já préconcebida de que a parte informática, e é verdade, precisa de ser modernizada e vai sê-lo e está
a sê-lo e daí essas respostas serem condicionadas pela perceção que se tem previamente”.
Os resultados mais positivos apurados para o Centro de Documentação não
representaram qualquer surpresa para o Prof. Doutor João Vinhas, uma vez que aquele Serviço
dispõe de instalações arquitetonicamente modernas, agradáveis e bem equipadas.
Em relação a algumas críticas apontadas relativamente aos horários de funcionamento
dos Serviços (sobretudo da Reprografia), foi reconhecido o problema e, uma vez mais, a
explicação foi encontrada nas limitações existentes ao nível do número de funcionários para
assegurar o alargamento do atendimento. Existe a vontade de melhorar esse aspeto, não só
para os estudantes dos cursos que funcionam em regime pós-laboral, mas até mesmo para os
diurnos. Contudo, as imposições orçamentais obstam a uma gestão de recursos humanos que
possa atenuar esta lacuna.
Para solucionar os aspetos menos positivos, o Sr. Vice-Presidente espera que no futuro
as restrições orçamentais possam diminuir e assim permitir a contratação de mais recursos
humanos. A reconversão da rede informática também deverá solucionar eventuais problemas
na operacionalidade do sistema informático.
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O Prof. Doutor João Vinhas reiterou a pertinência e importância deste tipo de estudo,
esperando que o mesmo se possa repetir no futuro e que os novos resultados apontem para a
resolução dos aspetos menos positivos que agora foram detetados.
No próximo capítulo serão apresentadas as conclusões do estudo, assim como as suas
limitações e as sugestões para futuras investigações.
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4 – Conclusões

O quadro do ensino superior em Portugal nas últimas décadas suscitou uma série de
dúvidas e desafios impactantes para as instituições de ensino superior. No manual de avaliação
da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) são enumeradas as questões
de fundo que fazem a composição deste leque de dificuldades, destacando-se “a fraca
capacidade reguladora do Estado, o excesso da capacidade instalada, a falta de um sistema de
avaliação eficaz na eliminação dos casos de baixa qualidade, a falta de clareza das missões
institucionais (binómio universidade/politécnico), problemas de financiamento e baixa
competitividade internacional” (A3ES, 2013, p. 3). O mesmo documento aponta também as
mudanças que se produziram nas relações entre o Estado, a sociedade e as instituições de ensino
superior, por via das políticas de pendor neoliberal, da implementação da Nova Gestão pública
e das políticas de culpabilização (que comprometeram a confiança no setor público e seus
funcionários), que fortaleceram a tónica nas virtudes do serviço privado. Acreditando-se que a
acreditação e a valorização do ensino superior seriam o caminho certo a adotar para promover
a qualidade e a eficiência no quadro competitivo das instituições, foi criado um sistema de
avaliação da qualidade do ensino superior (Lei 38/94 de 21 de novembro) que começou por ser
aplicado apenas às Universidades e que se estendeu a todo o ensino superior (DL 205/98 de 11
de julho) a partir da criação do Conselho Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CNAVES).
Este foi o início de um processo que foi sofrendo sucessivas alterações, fosse por via de
recomendações internacionais (sobretudo da OCDE), fosse por iniciativa legislativa do Estado,
procurando-se desde então a otimização dos sistemas de qualidade e a melhoria qualitativa do
modelo de ensino superior em Portugal.
A influência da Nova Gestão Pública (NGP) fez-se sentir, tal como noutros setores, no
universo do ensino superior e o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), que
substituiu em 2007 a lei de autonomia universitária de 1988, foi um reflexo dessa nova
perspetiva. Disso mesmo nos dão conta Veiga, Magalhães, Sousa, Ribeiro e Amaral (2014), que
traçaram as linhas que caraterizam o modelo de governação assente neste paradigma como
incentivador da competição por estudantes num contexto de constrangimentos orçamentais,
de fixação explícita de objetivos, com forte tónica na questão contratual baseada no
desempenho e considerando que o financiamento da investigação deve basear-se em
mecanismos de mercado, centralizando a eficiência de forma articulada com a equação custo vs
benefício. No fundo, atribui-se maior importância às funções de gestão dos responsáveis
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diretivos e, ainda segundo os mesmos autores, as políticas para o setor do ensino superior
passaram a ter como palavras-chave a autonomia, prestação de contas e avaliação de qualidade,
baseadas no pressuposto de dotar as instituições de maior autonomia e, consequentemente,
maior poder de auto-regulação, com ganhos de eficácia e eficiência na gestão (Amaral &
Magalhães, 2001; Ritzen, 2011).
Esta forma de evolução operada no domínio do ensino superior acarretou uma maior
atenção para com os utentes das instituições, no caso concreto os estudantes, cuja opinião e
grau de exigência relativamente aos aspetos qualitativos dos serviços passaram a ser
determinantes para aquilatar se os aspetos gestionários conseguem satisfazer não só a
prestação de contas para as entidades estatais ou outras entidades externas, mas também o
leque de expetativas e necessidades dos utentes internos. Trata-se de alcançar as metas e
objetivos resultantes do planeamento das instituições, tendo sempre em atenção os utilizadores
dos serviços para que se possam alcançar os melhores resultados. De facto, de acordo com
Rocha (2006) a aplicação de políticas de qualidade traz vantagens para a globalidade do setor
público, sobretudo em relação ao papel do cidadão que passou a ter maior ação reivindicativa
dos seus direitos e maior exigência na melhoria da qualidade do serviço público.
Para aquilatar o sucesso das ações de gestão na prestação do serviço e possibilitar
processos de melhoria, tornou-se importante encontrar as ferramentas ou instrumentos de
avaliação que possibilitem auferir o grau de satisfação do utente.
De entre os vários modelos para a avaliação da qualidade criados e desenvolvidos para
medir a satisfação dos utentes, no ensino superior destacam-se o modelo dos GAP’s de
Parasuraman, Zeithaml e de Berry (SERVQUAL), assente no entendimento da qualidade como
resultado das diferenças entre as expetativas e as perceções efetivas relativamente ao serviço
prestado, o modelo SERVPERF de Cronin e Taylor, que surgiu como método alternativo ao
SERVQUAL, partindo para uma concetualização que favorece a importância do desempenho
(performance) em detrimento da diferença entre as expetativas e as perceções relativas à
prestação, e o HEDPERF de Firdaus com uma metodologia específica para uso em instituições
de ensino superior (IES).
Para este estudo, numa perspetiva de aferir a qualidade percecionada pelos principais
utilizadores (estudantes e docentes) de três serviços distintos de uma instituição de ensino
superior com atendimento ao público e testar um dos modelos de avaliação mais utilizados na
medição da satisfação em relação à qualidade do serviço prestado, a opção recaiu na ferramenta
SERVPERF, adaptada à realidade de uma IES. Os motivos desta escolha prendem-se
essencialmente com o facto de, no caso concreto, não ser possível auscultar as expetativas dos
utentes uma vez que os elementos inquiridos já terão feito uso dos serviços prestados nas áreas
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em análise, sendo por isso inexequível a utilização do instrumento SERVQUAL. De acordo com a
literatura sobre o tema da avaliação, o instrumento escolhido é também mais simples e muito
confiável (adequado na explicação da variação da satisfação), tendo menos itens de análise
(elemento facilitador da análise estatística, e menos dispendioso em termos de tempo),
dispensando a comparação de gap’s (mas mantendo a parte substancial das vantagens do
SERVQUAL) e permitindo a elaboração de um questionário menos complexo e mais fácil de
interpretar (sobretudo quando neste estudo se avalia não um, mas vários serviços). Para o tipo
de análise pretendida para o caso em estudo, o modelo HEDPERF também não encontra
sustentação de uso, pois para além de ter sido concebido para avaliar apenas a opinião dos
estudantes (descartando a possibilidade de análise a outros grupos e, por isso, impedindo a
análise dos docentes utilizadores dos serviços), tem em consideração um leque muito mais
alargado de questões (mais complexas) e as dimensões e tipo de estudo não são as mais
adequadas para elaborar uma análise serviço a serviço tal como preconizado para a abordagem
deste trabalho. De facto, o HEDPERF analisa as instituições de ensino superior no seu todo,
englobando preocupações académicas e não académicas, questões de acessibilidade e
reputação e a análise dos conteúdos programáticos, que para este tipo de estudo realizado não
têm relevância.
No presente trabalho pretendeu-se, então, aferir a qualidade percebida dos utentes de
três serviços da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, através do recurso ao
instrumento SERVPERF adaptado, a partir da opinião dos dois grupos de utentes que farão maior
uso dos mesmos (estudantes e docentes), procurando eventuais diferenças de satisfação entre
eles.
Foi elaborado, para o efeito, um questionário com uma parte de caraterização geral dos
inquiridos e com outra composta por 25 questões (devidamente agrupadas e qualquer uma
delas com ligação direta a uma das dimensões do modelo) referentes à avaliação dos serviços.
Foi também realizada uma entrevista junto do Vice-Presidente da ESTGV para aprofundar os
resultados obtidos a partir dos questionários.
Tendo sido encaminhados os questionários através de endereço eletrónico interno,
sujeito a aprovação do Conselho Diretivo da ESTGV e a permissão dos Serviços de Informática,
obteve-se uma recolha total de 276 respostas, tendo-se validado 176 questionários para efeitos
de análise, após exclusão daqueles que não aceitaram os termos de aceitação do Regime Geral
de Proteção de Dados (RGPD), que não concluíram o processo integral de resposta e ainda
aqueles que não validaram a submissão do questionário (em estado de elaboração/incompleto).
Depois de realizados o tratamento e análise estatística das respostas obtidas constatouse que a média global das perceções dos inquiridos (apurada a partir das médias obtidas para
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cada uma das dimensões) foi de 4,82 (escala de Likert de 1 a 7). Considerando a distinção entre
os dois grupos inquiridos, as médias foram de 4,61 para os estudantes e de 5,53 para os
docentes. A nível global, confirmou-se a existência de diferenças estatisticamente significativas
entre os dois grupos, concluindo-se que os docentes estão globalmente mais satisfeitos do que
os estudantes relativamente aos três Serviços em estudo. Esse facto encontra reflexo nas médias
das perceções, observando-se médias mais elevadas no grupo dos docentes para todas as
dimensões e verificando-se mesmo que, à exceção da Dimensão Tangibilidade, as médias
apuradas para o grupo dos docentes ultrapassaram sempre o valor de 5 para todas as
Dimensões. Já para os estudantes a média das perceções mais elevada foi verificada na
Dimensão Confiabilidade, com um valor de 4,82. Ambos os grupos pontuaram menos bem a
dimensão Tangibilidade (ainda assim, com um valor médio acima da média da escala).
Para aquilatar com mais rigor a orientação que estes resultados possam sugerir,
procedeu-se a uma análise mais refinada, com a descriminação dos resultados por serviço. Deste
modo, foi possível apurar que para os estudantes os melhores resultados obtidos para a
Dimensão Confiabilidade vão ao encontro da opinião formada relativamente a cada um dos
Serviços já que os mesmos apresentam as médias mais elevadas dentro deste grupo. Significa
isto que a perceção dos estudantes quanto à capacidade de execução do serviço de forma fiável
e precisa é positiva, para qualquer um dos serviços em análise. Já os docentes refletiram melhor
opinião para as dimensões Confiabilidade e Garantia, com valores muito positivos e semelhantes
para todos os serviços, destacando-se a média de 5,82 para a Reprografia (Confiabilidade) e a
média de 5,85 (a maior do estudo para um Serviço) para o Centro de Documentação (Garantia).
A Dimensão Tangibilidade, conforme já apontado, colheu os piores resultados. Esta constatação
é válida para os três serviços em análise (sobretudo para a Reprografia).
A análise efetuada a partir dos resultados expostos no Quadro 16 realça o facto de os
Serviços académicos terem obtido as piores médias na maioria das 25 questões colocadas,
seguindo-se a Reprografia e o Centro de Documentação. Mas se olharmos apenas à Dimensão
Tangibilidade, passa a ser o Serviço de Reprografia a obter as médias mais baixas na comparação
entre os três Serviços. Nesta Dimensão, a globalidade dos inquiridos percecionou como item
mais satisfatório, em todos os Serviços, a apresentação dos funcionários. Já a atratividade visual
dos equipamentos tecnológicos e do mobiliário são menos satisfatórios, com as médias mais
baixas do estudo, sendo esta tendência comum aos dois grupos.
Os resultados sugerem que se deve proceder a melhorias relativamente aos aspetos
visuais das instalações, bem como deve ser verificada a necessidade de uma
reconversão/mudança de espaço e a atualização de algum equipamento na Reprografia (ainda
que o existente seja considerado globalmente como moderno). De facto, o edifício
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Administrativo não foi nunca alvo de qualquer reestruturação profunda (a não ser a
pintura/lavagem exterior e algumas reparações pontuais), o que pode vir a ser necessário no
futuro. Também a sinalização interior para o Centro de Documentação e para a Reprografia
deverá ser alvo de atenção e eventuais alterações, com o intuito de melhorar a identificação
espacial das áreas onde os mesmos estão inseridos.
Em relação às questões ligadas à Dimensão Confiabilidade, já se apontou que esta
obteve os melhores resultados junto dos estudantes, tendo os docentes colocado esta mesma
dimensão quase lado a lado com a melhor média para este grupo (atribuída à dimensão
Garantia). Genericamente, não havendo muito a apontar quanto a esta Dimensão, convém
referir que a pior média atribuída pelos estudantes, neste lote de itens, verificou-se
relativamente à satisfação para com o cumprimento dos prazos previstos para execução dos
serviços, nos Serviços Académicos. Estes Serviços também apresentam perceções menos
satisfatórias relativamente aos outros no que se refere à prestabilidade dos funcionários e à
forma de realização das tarefas. A explicação deste facto poderá residir nos grandes fluxos de
atendimento presencial que em alguns períodos do ano letivo se verificam e que podem levar à
existência de alguns constrangimentos processuais. Talvez uma revisão na tramitação
processual pudesse ser sugerida, mas, dado o número de funcionários existentes e, por vezes,
algumas dificuldades na operacionalidade do sistema informático, e atendendo aos resultados
obtidos na dimensão Capacidade de Resposta, a perceção menos positiva para estes serviços
pode não ter ligação tão direta com os aspetos administrativos do Serviço.
Relativamente à Dimensão Capacidade de Resposta, verifica-se que a mesma obteve,
genericamente, uma posição intermédia face às outras Dimensões no que concerne ao nível de
satisfação percecionado. Esta realidade poderá ter sido comprometida pelos resultados
apurados no item referente à operacionalidade do sistema informático, em que ambos os
grupos inquiridos responderam com perceções menos positivas para todos os serviços
(sobretudo para os Serviços Académicos). Esta constatação é de certa forma assumida pela
ESTGV pois encontra-se em curso uma reformulação do sistema de rede implementado no
Instituto Politécnico de Viseu (implementação de uma rede de fibra ótica), que se pretende mais
eficiente e abrangente, minorando falhas e melhorando a potencialidade de resposta do sistema
informático das Unidades Orgânicas. Também o parque informático da ESTGV está a ser alvo de
melhorias, com a aquisição de novos equipamentos e a melhoria dos servidores de apoio.
Na Dimensão Garantia, mais uma vez, os Serviços Académicos apresentaram resultados
um pouco menos positivos que os restantes Serviços, mas existiu um grande equilíbrio entre as
médias obtidas. Esta foi a Dimensão que logo a seguir à Dimensão Confiabilidade registou
melhores resultados, pelo que não há motivos para pensar que existam problemas de maior a
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tratar no que concerne ao nível de conhecimento e de cortesia dos funcionários, os quais são
genericamente capazes de inspirar confiança e segurança junto dos utentes (indo ao encontro
também das impressões manifestadas pelo Vice-Presidente da ESTGV na entrevista).
Por último, em relação à Dimensão Empatia, os estudantes demonstraram maior
satisfação relativamente à atenção individual dada aos utentes e, na comparação entre serviços,
atribuem uma média mais elevada à Reprografia. A questão referente ao horário de
funcionamento dos Serviços apresenta resultados mais modestos no grupo em análise, e é
também a Reprografia que detém o valor médio de perceções mais baixo na comparação entre
serviços. Existirá, pois, a necessidade de operar alguns ajustes nos horários (essa situação já
aconteceu no passado, por exemplo, no Centro de Documentação), que permitam cobrir de
forma mais abrangente as pretensões dos utentes deste Serviço. Mais uma vez esta situação
poderá estar comprometida por não existir a possibilidade de alargar o quadro de pessoal a
operar neste tipo de Serviço. Isso mesmo foi referido pelo Vice-Presidente da Instituição que
reforçou o esforço que tem sido feito noutras áreas para alargar o horário, mas que, no caso da
Reprografia, é uma situação de todo impossível.
Neste estudo pretendeu-se também apurar se existiam elementos caraterizadores dos
grupos inquiridos que pudessem tipificar o utente mais e menos satisfeito com cada um dos
Serviços, em cada uma das Dimensões consideradas. Para o efeito selecionou-se um conjunto
de variáveis para analisar: para os estudantes, as variáveis selecionadas foram o género, o ciclo
de estudos frequentado e a proveniência geográfica, enquanto para os docentes as variáveis a
considerar foram o género, a faixa etária, o grau de habilitação académica e a situação de
carreira. Resultante deste tipo de análise verificou-se ser impossível determinar um perfil
padrão caraterizador dos utentes dos diversos serviços quanto ao nível de satisfação, pois o
tratamento estatístico dos dados recolhidos determinou poucas diferenças estatisticamente
significativas nos subgrupos criados a partir das variáveis caracterizadoras selecionadas. De
resto, é difícil apurar explicações para essas diferenças pontuais entre um ou outro item e
Serviço, pelo que apenas com uma nova auscultação nos parece ser possível perceber o que
motivou estas situações.
A entrevista efetuada ao Vice-Presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão
permitiu aprofundar e ajudar na explicação de alguns aspetos e mostrou-se, portanto, adequada
a sua realização. Os resultados obtidos com os questionários aplicados foram, em grande
medida, ao encontro das expetativas do Vice-Presidente da Instituição e a entrevista permitiu
compreender algumas possibilidades justificativas dos resultados apurados. Foi com agrado que
o Sr. Vice-Presidente reagiu aos resultados, reconhecendo que nos aspetos menos positivos a
Direção gostaria de poder fazer algo mais. Assumiu os trabalhos que já se encontram a ser
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realizados para melhorar a capacidade de resposta dos serviços ao nível da rede informática,
mas lamenta a impossibilidade de contratação de mais pessoal para alargamento dos horários
de atendimento e as dificuldades pontuais quanto aos tempos de espera nos Serviços
Académicos, explicados pelo mesmo motivo. Lamenta também não poder atribuir à Reprografia
um espaço mais amplo e ao nível do existente noutros serviços, mas a falta de outros espaços
condiciona essa possibilidade. No futuro, se as questões orçamentais permitirem, espera-se que
a Direção da Escola possa melhorar estes aspetos e aprimorar ainda mais outros, por forma a
manter ou mesmo melhorar o nível de satisfação dos utentes.
Em jeito de súmula, poderão ser apontadas as seguintes propostas de
melhoria/sugestões:


Revisão dos aspetos referentes à sinalética existente, reforçando-a se necessário
(sobretudo nos acessos ao serviço de Reprografia);



Levantamento de necessidades de novo equipamento para o Serviço de Reprografia
(Digitalizador; outros equipamentos de apoio);



Mediante a futura libertação de restrições orçamentais, refletir sobre a necessidade de
contratar mais funcionários para possibilitar o alargamento de horários (Reprografia) e
melhorar a capacidade de resposta dos serviços em alturas de “pico” no atendimento.
No contexto de impossibilidade de contratação que vigora, estudar possibilidades
alternativas, como por exemplo o aproveitamento da oferta de estagiários provenientes
do Instituto de Emprego e Formação Profissional para colmatar necessidades
temporárias e a criação, com a colaboração da Associação de Estudantes, de grupos de
apoio formados por estudantes para realização de atividades de suporte. Estas
atividades poderiam incluir, por exemplo, ações no acolhimento de novos alunos,
incluindo o apoio às matrículas ou a criação de um espaço de apoio ao estudante onde
se encontre informação académica e explicação e demonstração dos acessos online aos
serviços da ESTGV (promovendo simultaneamente o enriquecimento curricular dos
estudantes participantes);



Auscultar, de forma mais específica, eventuais falhas no domínio da operacionalidade
dos sistemas informáticos, para que as melhorias de rede e alargamento do parque
informático em curso possam cobrir todos as necessidades;



Dadas as limitações espaciais na Reprografia (que impossibilitam outras melhorias de
fundo), analisar a possibilidade de executar uma reformulação da distribuição dos
equipamentos nas instalações e procurar melhorar as questões de acessibilidade e
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visibilidade no piso térreo onde o Serviço se encontra (nomeadamente a sinalização e
luminosidade do corredor de acesso).


Verificar, de forma sistemática, a recolha de informação a partir das caixas de sugestões
dos utentes (já existentes em cada Serviço), garantir uma análise cuidada das suas
reclamações/sugestões e aquilatar se existem medidas concretas com vista à satisfação
dos utilizadores. Se possível, periodicamente efetuar pequenos questionários de
avaliação da satisfação do utente para verificar o cumprimento e eficácia das medidas
implementadas;

Os estudantes e docentes demonstraram perceções bastantes positivas relativamente
à apresentação e prestabilidade dos funcionários (de forma global para os três serviços), bem
como aos itens que integram as Dimensões ligadas à capacidade de execução do serviço
(fiabilidade e precisão) e ao nível de conhecimento e cortesia, pelo que não se apontam
sugestões de melhoria nestes domínios. Deve, no entanto, manter-se o foco nos aspetos que
possam contribuir para a manutenção de resultados positivos, nomeadamente quanto a
eventuais necessidades de formação.
Os resultados apurados, os testes estatísticos efetuados e as conclusões daí resultantes
permitem retirar a ilação de que a metodologia utilizada permitiu aferir a qualidade percebida
dos grupos inquiridos, pelo que a abordagem realizada revelou ser útil e adequada para a
prossecução dos objetivos propostos na presente dissertação. O estudo parece efetivamente
corresponder ao propósito e caráter científico da análise no âmbito da gestão da qualidade para
os serviços selecionados, tendo-se demonstrado que a utilização do instrumento SERVPERF se
ajusta para a medição da qualidade percebida em instituições de ensino superior.

Ainda assim, existiram algumas limitações/dificuldades no âmbito do estudo. Desde
logo, e tomando como referência a pesquisa de outros trabalhos no âmbito da avaliação da
qualidade em contexto do ensino superior, verifica-se que embora exista alguma variedade de
estudos nesta área, não são muitos os que utilizam o modelo de avaliação proposto e, os que
existem, centram a sua análise num único serviço /área administrativa. Especificamente no
nosso país, embora o modelo seja utilizado em diversas áreas (confirmando o caráter prático e
ajustado do mesmo), não encontra ainda generalização prática no ensino superior, utilizandose outras ferramentas ou aplicando-se esta para aferir um único serviço, sem existir uma
componente comparativa entre serviços diversificados, não sendo possível, por isso, retirar
traços comuns ou convergência de opiniões em instituições similares.
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Outra limitação existente foi a impossibilidade de alargar os questionários a outros
serviços (dada a complexidade de análise que representaria para o intervalo temporal de que se
dispunha e as caraterísticas muito distintas existentes noutras áreas funcionais) ou até mesmo
a outras Unidades do Instituto Politécnico de Viseu (encontrando-se em localizações dispersas,
com estruturas físicas muito diferenciadas entre si e requerendo outro tipo de permissões junto
dos elementos diretivos da Instituição). Tal facto impede a possibilidade de perceber, de forma
mais abrangente, o nível de satisfação geral dos utentes relativamente à globalidade dos
serviços do Instituto Politécnico e de aquilatar eventuais diferenças significativas nas perceções
dos docentes e estudantes das outras escolas que o integram.
O período de lançamento dos questionários coincidiu também com a época de exames
dos estudantes, o que pode ter interferido com o número de questionários respondidos (menor
disponibilidade temporal, quer para os estudantes, quer para os docentes). Uma vez que depois
dessa época encerrava o ano letivo e começava a pausa de férias (seguindo-se nova época de
exames e o inicio do novo ano letivo), só foi possível lançar os questionários na plataforma por
essa altura, podendo ter existido algum impacto no tamanho da amostra. Algumas dificuldades
de acesso à plataforma num dado momento também dificultaram a obtenção de uma amostra
maior.
Por se terem considerado três serviços, o número de opções de resposta na parte de
avaliação das perceções tornou-se mais amplo (triplicação de questões), pelo que o
preenchimento se tornou mais moroso e exaustivo e, portanto, menos apelativo para a
participação dos inquiridos. A explicação dos termos legais relacionados com as questões da
proteção de dados (Consentimento ao abrigo do RGPD - Regulamento Geral de Proteção de
Dados) alongou a parte inicial do questionário e poderá também ter afastado a intenção de
resposta de alguns inquiridos.
Constatou-se também que poderiam ter sido elaboradas mais perguntas abertas,
explorando melhor a possibilidade de apurar de forma mais precisa eventuais
explicações/justificações para os resultados apurados, mas isso significaria que o questionário
se tornaria ainda mais extenso e poderia afastar a intenção de resposta dos inquiridos.
A generalização dos resultados obtidos no estudo não deve nem pode ser considerada,
muito por via das limitações apontadas, das especificidades inerentes a cada instituição, da
variedade de contextos que as mesmas possuem e até pela parca existência de estudos
adotando a mesma metodologia para a avaliação de diferentes serviços em simultâneo e que
não permitem, por ora, refinar os critérios norteadores deste tipo de abordagem para aplicação
num leque mais vasto de estabelecimentos de ensino superior. Contudo, a metodologia do
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estudo mostrou-se adequada e revelou-se útil para que no futuro possa ser considerada na
avaliação da qualidade percebida dos utentes dos serviços neste contexto organizacional.
Sugere-se, pois, que este tipo de estudo possa, no futuro, ser alargado a outras Unidades
Orgânicas e Serviços do Instituto Politécnico de Viseu para alargar o âmbito do objeto em análise
a todo o universo da Instituição e, simultaneamente, para que a utilização desta ferramenta
auxilie e complemente o trabalho executado no domínio do Sistema Interno de Gestão da
Qualidade. Sugere-se ainda que após o lançamento deste tipo de trabalho se procedam a
estudos complementares para identificar outros fatores que possam contribuir para diferenças
de opinião entre os grupos e esmiuçar as causas dos aspetos menos positivos que possam ser
apurados (auscultação complementar). Como os intervenientes em análise vão mudando a cada
ano letivo que passa, e porque é importante verificar se a adoção de medidas está a ter
implicação prática na avaliação que os utentes percecionam, o estudo deverá ser
periodicamente repetido.
Para aperfeiçoar cada vez mais os instrumentos de análise, dirimir constrangimentos na
recolha e tratamento de dados e reduzir tempos de execução de tarefas, considera-se útil a
formação de uma equipa de trabalho (com participação de todas as Unidades Orgânicas) que
possa conduzir este tipo de estudos com o aproveitamento máximo dos recursos e a máxima
otimização de processos.
Será também importante, para aperfeiçoamento dos questionários, verificar a
necessidade de acrescentar outros itens nas Dimensões consideradas (por exemplo, o
atendimento não presencial e a qualidade dos acessos via plataformas online e correio
eletrónico), ou a mudança de alguns existentes (para ir ao encontro dos aspetos que estudos
anteriores possam ter sugerido e para não tornar o processo de resposta mais moroso). Por
último, seria interessante auscultar a opinião dos funcionários dos Serviços analisados para
perceber a sua interpretação dos resultados, colher as suas sugestões e compreender eventuais
dificuldades na execução do seu trabalho (nomeadamente no domínio das necessidades de
formação, aspetos motivacionais e perspetivas de carreira).
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Anexos

I

II

Anexo A - As 22 questões do modelo SERVQUAL (Dimensões,
Expetativas e Perceções)

Tangibles (Tangibilidade)
1
XYZ has modern-looking equipment. (XYZ possui equipamentos modernos)
XYZ’s physical facilities are visually appealing. (As instalações físicas de XYZ são
2
visualmente agradáveis)
XYZ’s employees are neat-appearing. (Os empregados de XYZ têm uma apresentação
3
agradável e profissional)
The used Materials to provide the service are visually appealing. (Os materiais usados
4
são visualmente atraentes)
Reliability (Confiabilidade)
When XYZ promises to take a certain action by a certain time, it does so. (Quando XYZ
5
se compromete realizar uma ação num determinado prazo, cumpre).
When you have a problem, XYZ shows a sincere interest in solving it. (Quanto tem um
6
problema, XYZ mostra interesse sincero em resolvê-lo).
XYZ performs the service right the first time. (XYZ executa o serviço de forma correta à
7
primeira vez)
8
XYZ provides its services as promissed. (XYZ executa o serviço como prometido)
9
XYZ insists on error-free records. ( XYZ insiste em registos livres de erros)
Responsiveness (Capacidade de Resposta)
Employees of XYZ tell you exactly when services will be performed. (Os empregados de
10
XYZ dizem exactamente quando os serviços serão realizados)
Employees of XYZ give you prompt service. (Os empregados de XYZ prestam um serviço
11
célere)
Employees of XYZ are always willing to help you. (Os empregados de XYZ estão sempre
12
dispostos a ajudar)
Employees of XYZ are never too busy to respond to your requests. (Os empregados de
13
XYZ nunca estão demasiado ocupados para responder aos seus pedidos)
Assurance (Garantia/Segurança)
The XYZ employees’ behavior instills confidence in customers. (O comportamento dos
14
empregados de XYZ transmite-lhe confiança)
15
You feel safe in your transactions with XYZ. (Sente-se seguro nas transações com XYZ)
16
Employees of XYZ are consistently courteous. (Os empregados de XYZ são cordiais)
Employees of XYZ have the knowledge to answer your questions. (Os empregados de
17
XYZ possuem conhecimentos para responder às suas questões)
Empathy (Empatia)
XYZ employees give you individual attention. (Os empregados de XYZ dão-lhe atenção
18
individual)
XYZ has operating hours convenient to its customers. (O horário de funcionamento é
19
conveniente para os utilizadores).
XYZ has employees who give you personal attention. (Os empregados de XYZ tratam-no
20
de forma atenciosa e pessoal)
21
XYZ has your best interests at heart. (XYZ demonstra interesse genuíno na prestação)
XYZ Employees understand customer specific needs. (Os empregados de XYZ
22
compreendem as necessidades específicas do utilizador)
Fonte: Adaptado de Parasuraman, A., Zeithaml, V. and Berry, L. (1991)
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Anexo B - Questionário ao Corpo Docente e aos Alunos da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
O presente questionário insere-se no trabalho de dissertação ‘A avaliação da
qualidade percebida dos serviços numa Instituição de Ensino Superior’, em
desenvolvimento no âmbito do Mestrado em Administração e Gestão Pública da
Universidade de Aveiro. O objetivo é recolher a opinião dos utentes, docentes e alunos
desta Instituição, sobre a qualidade dos serviços que são prestados.
Trata-se de uma análise incidente na seleção de serviços nucleares para o
funcionamento deste tipo de organização, pelo que o objetivo do trabalho é avaliar a
qualidade de diferentes serviços (Serviços Académicos, Reprografia e Centro de
Documentação) que prestam suporte e contribuem para o êxito académico dos alunos e
profissional dos docentes. Para concretizar o estudo, pretende-se analisar as perceções
destes grupos de utentes sobre o seu grau de satisfação relativamente aos serviços
prestados.
Deste modo, venho por este meio solicitar a sua colaboração no preenchimento
deste questionário, que contém duas partes:
- A primeira compreende um conjunto de questões relativas à caraterização dos
inquiridos;
- A segunda engloba um conjunto de questões referentes à avaliação da satisfação
relativamente aos serviços prestados em diversas áreas que, de forma direta e presencial,
são utilizados pelos mesmos.
Salienta-se que o questionário é de natureza confidencial, destinando-se
unicamente a fins académicos e que as respostas recolhidas serão tratadas de forma
agregada, sendo que não existem respostas certas ou erradas, apenas se pretendendo a
obtenção sincera da opinião pessoal dos inquiridos/utentes dos serviços em análise.

Desde já agradeço a sua colaboração.

Ricardo Rodrigues

V

Consentimento ao abrigo do RGPD (Regulamento Geral de Proteção de Dados)

- A recolha e o tratamento de dados serão realizados no contexto e para as finalidades
descritos na apresentação.
- O destinatário da informação será o responsável pela elaboração do trabalho, sendo que
a mesma será utilizada exclusivamente para os efeitos descritos, sem transferência para
países terceiros ou qualquer outra finalidade que não a indicada.
-

O

ficheiro

resultante

da

recolha

de

informação

será

conservado

até

finalização/apresentação da dissertação mais o tempo estritamente necessário para efeitos
de certificação ou validação do mesmo. Findo esse prazo, o ficheiro será eliminado.
- Os titulares dos dados possuem o direito de acesso à Informação, à retificação, ao
cancelamento ou esquecimento e direito de oposição. Nesse sentido, podem retirar o
consentimento,

através

de

envio

de

mensagem

via

email

para

ricardorodrigues76@sapo.pt, identificando as respostas dadas e solicitando a sua retirada
do tratamento. O titular dos dados tem o direito de apresentar reclamação a uma
autoridade de controlo. (no caso à CNPD).

Sim, aceito e autorizo, exclusivamente para os fins indicados, o tratamento dos dados
pessoais recolhidos neste questionário.

Não, não autorizo o tratamento dos dados pessoais recolhidos neste questionário.

VI

Parte I - Caraterização Pessoal
Nesta parte do inquérito pretende-se caraterizar o perfil dos vários inquiridos
incluídos no estudo.

1. Indique o seu género:

Feminino
Masculino

2. Indique a sua idade:

17-21
22-25
26-30
31-40
41-50
51-60
+60

3. Indique o grupo que integra:

Alunos
Docentes

VII

4. Indique o Departamento/Área Científica que integra enquanto docente ou
aluno:

DEP. GESTÃO
DEP. AMBIENTE
DEP. MECÂNICA E GESTÃO INDUSTRIAL
DEP. ELECTROTECNIA
DEP. MADEIRAS
DEP. CIVIL
DEP. INFORMATICA
ÁREA CIENTÍFICA MATEMÁTICA

5. (Responder apenas se for aluno)
5.1 Indique o tipo de estudos que frequenta:

CTESP
1º Ciclo (Licenciatura)
2º Ciclo (Mestrado)

5.2 Indique o Curso que frequenta

CTESP:
Análises Laboratoriais
Automação e Energia
Desenho e Modelação Digital
Desenvolvimento para Web e Dispositivos
Móveis
Design e Tecnologia de Mobiliário
Energias Renováveis
Enoturismo
Gestão Comercial de Vendas
Manutenção Industrial
Modelação e Gestão do Espaço Urbano
Redes e Sistemas Informáticos

VIII

Tecnologia Automóvel
Gestão da Segurança no Trabalho e do
Ambiente
Licenciatura:
Contabilidade (regime diurno)
Contabilidade (regime noturno)
Contabilidade e Administração (regime noturno)
Engenharia Civil
Engenharia do Ambiente
Engenharia Eletrotécnica
Engenharia Informática
Engenharia Mecânica
Gestão de Empresas
Gestão de Empresas (regime pós-laboral)
Gestão Industrial
Marketing
Tecnologia e Design de Mobiliário
Tecnologias e Design de Multimédia
Turismo
Mestrado:
Engenharia Eletrotécnica Energia e Automação
Industrial
Engenharia em Construção e Reabilitação
Engenharia Mecânica e Gestão Industrial
Finanças Empresariais
Gestão Turística
Marketing
Marketing Research
Sistemas de Tecnologias e Informação para
Organizações
Tecnologias Ambientais

5.3 Indique o ano de frequência:

___ ano

5.4 Indique a sua proveniência:

IX

Distrito de Viseu
Outro local de Portugal Continental
Regiões Autónomas dos Açores ou da
Madeira
País Estrangeiro

Não responde

6. (Responder apenas se for docente)

6.1.Indique a sua situação na carreira docente.

Professor Coordenador
Professor Adjunto carreira
Assistente carreira
Professor Adjunto convidado
Assistente convidado
Professor Adjunto regime tempo parcial
Professor

Assistente

regime

tempo

parcial

6.2.Indique o número de anos de prática docente nesta Instituição.

_____

6.3.Indique o seu grau académico.

Licenciatura
Mestrado
Doutoramento
Título

de

especialista:

_____________________

X

Parte II - Avaliação da Satisfação do Corpo Docente e Alunos da
Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu com os Serviços da
Escola
Por favor, leia atentamente as afirmações que a seguir se apresentam e para cada
uma delas selecione a opção que reflete o seu grau de concordância com a mesma, numa
escala que varia entre ‘1 -discordo muito’ e ‘7 - concordo muito’.

Item Questionário das perceções dos utentes de Discordo
serviços da ESTGV
muito
1.1. Os Serviços da ESTGV têm equipamentos
modernos.
1.1.1. Serviços Académicos
1.1.2. Reprografia
1.1.3. Centro de Documentação
1.2.

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

As instalações dos Serviços da ESTGV
encontram-se bem sinalizadas no seu interior.
1.3.1 Serviços Académicos
1.3.2 Reprografia
1.3.3 Centro de Documentação

1.4.

1
1
1

As instalações físicas dos Serviços da ESTGV
são visualmente agradáveis.
1.2.1. Serviços Académicos
1.2.2. Reprografia
1.2.3. Centro de Documentação

1.3.

Concordo
muito

Os Serviços da ESTGV têm acessos para
portadores de necessidades especiais.
1.4.1 Serviços Académicos
1.4.2 Reprografia
1.4.3 Centro de Documentação

XI

1.5.

Os materiais (equipamentos tecnológicos e
mobiliário) dos Serviços da ESTGV são
visualmente atraentes.
1.5.1 Serviços Académicos
1.5.2 Reprografia
1.5.3 Centro de Documentação

1.6.

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Os Serviços são realizados de forma correta e
sem erros.
2.3.1 Serviços Académicos
2.3.2 Reprografia
2.3.3 Centro de Documentação

2.4.

4
4
4

Os funcionários dos Serviços da ESTGV são
prestáveis para com os utentes.
2.2.1 Serviços Académicos
2.2.2 Reprografia
2.2.3 Centro de Documentação

2.3.

3
3
3

Os Serviços da ESTGV são prestados
conforme o previsto nos regulamentos.
2.1.1 Serviços Académicos
2.1.2 Reprografia
2.1.3 Centro de Documentação

2.2.

2
2
2

Os funcionários dos Serviços da ESTGV têm
uma apresentação agradável e profissional.
1.6.1 Serviços Académicos
1.6.2 Reprografia
1.6.3 Centro de Documentação

2.1.

1
1
1

Os Serviços da ESTGV são prestados nos
prazos previstos, os quais são aceitáveis.
2.4.1 Serviços Académicos
2.4.2 Reprografia
2.4.3 Centro de Documentação

XII

3.1.

A linguagem verbal e escrita utilizada pelos
funcionários dos Serviços da ESTGV na
interação com os utentes é simples e clara:
3.1.1 Serviços Académicos
3.1.2 Reprografia
3.1.3 Centro de Documentação

3.2.

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

Os funcionários dos Serviços da ESTGV nunca
estão demasiado ocupados para responder aos
pedidos dos utentes (prontidão para responder).
3.5.1 Serviços Académicos
3.5.2 Reprografia
3.5.3 Centro de Documentação

3.6.

4
4
4

Os funcionários dos Serviços da ESTGV estão
sempre dispostos a ajudar os utentes.
3.4.1 Serviços Académicos
3.4.2 Reprografia
3.4.3 Centro de Documentação

3.5.

3
3
3

Os funcionários dos Serviços da ESTGV
prestam um atendimento célere ao utente.
3.3.1 Serviços Académicos
3.3.2 Reprografia
3.3.3 Centro de Documentação

3.4.

2
2
2

Os funcionários dos Serviços da ESTGV
explicam os procedimentos do processo ao
utente:
3.2.1 Serviços Académicos
3.2.2 Reprografia
3.2.3 Centro de Documentação

3.3.

1
1
1

O sistema informático dos Serviços da ESTGV
é operacional.
3.6.1 Serviços Académicos
3.6.2 Reprografia
3.6.3 Centro de Documentação

XIII

4.1.

O comportamento dos funcionários dos
Serviços da ESTGV é adequado para com
utentes:
4.1.1 Serviços Académicos
4.1.2 Reprografia
4.1.3 Centro de Documentação

4.2.

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6
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Os funcionários dos Serviços da ESTGV
possuem os conhecimentos necessários para
dar resposta às questões colocadas pelos
utentes:
4.4.1 Serviços Académicos
4.4.2 Reprografia
4.4.3 Centro de Documentação

5.1.

3
3
3

Os funcionários dos Serviços da ESTGV são
cordiais para com os utentes:
4.3.1 Serviços Académicos
4.3.2 Reprografia
4.3.3 Centro de Documentação

4.4.

2
2
2

Os funcionários dos Serviços da ESTGV
transmitem confiança aos utentes:
4.2.1 Serviços Académicos
4.2.2 Reprografia
4.2.3 Centro de Documentação

4.3.

1
1
1

Os funcionários dos Serviços da ESTGV dão
atenção individual ao utente:
5.1.1 Serviços Académicos
5.1.2 Reprografia
5.1.3 Centro de Documentação
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5.2.

O horário de funcionamento dos Serviços da
ESTGV é conveniente para os utentes:

5.2.1 Serviços Académicos
5.2.2 Reprografia
5.2.3 Centro de Documentação
5.3.
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Os funcionários dos Serviços da ESTGV
demonstram
interesse
genuíno
pelas
necessidades dos utentes aquando da prestação
do serviço:
5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.5.

2
2
2

Os funcionários dos Serviços da ESTGV
tratam os utentes de forma atenciosa:
5.3.1 Serviços Académicos
5.3.2 Reprografia
5.3.3 Centro de Documentação

5.4.

1
1
1

Serviços Académicos
Reprografia
Centro de Documentação

Os funcionários dos Serviços da ESTGV
compreendem as necessidades específicas dos
utentes:
5.5.1 Serviços Académicos
5.5.2 Reprografia
5.5.3 Centro de Documentação

Por favor, utilize este espaço, caso o entenda, para efetuar qualquer observação,
comentário e/ou sugestão, relativos aos serviços que utiliza na ESTGV.
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Anexo C - Guião da entrevista ao Sr. Vice-Presidente da Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, Prof. Doutor João
Manuel Vinhas Ramos Marques

1 - Introdução prévia:
- Apresentação do objeto e metodologia do estudo.
- Pedido de gravação da entrevista e informação sobre a divulgação da mesma apenas para os
objetivos e efeitos apresentados (restrita ao âmbito académico da dissertação).

2 - Auscultação da pertinência do estudo (no âmbito geral e para a Escola Superior de Tecnologia
e Gestão em particular).
Questão de lançamento: acha que a aferição da satisfação por parte dos estudantes e
funcionários trará benefícios à prestação dos serviços?

3 – Exploração quanto às expetativas dos resultados obtidos.
Questão de lançamento: atendendo aos objetivos do estudo, quais julga terem sido os
resultados apurados?
- Opinião genérica e, posteriormente, sobre as expetativas quanto aos grupos
analisados e eventuais expetativas/considerações sobre as Dimensões/Serviços.
Perceber se antecipa diferenças de perceção em cada grupo, atendendo ao tipo de
perfis que se tentou caraterizar.

4 – Exposição e confrontação dos resultados obtidos.
Questão de lançamento: que comentários faz aos resultados obtidos?
- Conduzir numa primeira fase para a apreciação genérica e orientar
posteriormente para os aspetos mais relevantes em cada Dimensão/Serviço (apreciar e
solicitar a opinião sobre os aspetos mais e menos positivos e sobre alguns dos
comentários mais pertinentes colocados na caixa de observações do questionário).
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5 – Auscultação de soluções e limitações para a melhoria dos aspetos menos positivos
Questão de lançamento: Face aos resultados apurados e às expetativas manifestadas
na fase inicial da entrevista, que soluções poderá a ESTGV ponderar para melhorar os aspetos
menos positivos?
- Para além da questão de lançamento, auscultar outras medidas/ações de
melhoria contínua relativamente à manutenção de uma boa performance em relação aos
aspetos mais positivos.
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Anexo D - Entrevista ao Sr. Vice-Presidente da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Viseu (5 de novembro de 2019)

Antes de mais agradeço a disponibilidade para efetuar esta entrevista. Uma vez que
já foi feita a apresentação do objeto de estudo e da metodologia, também já tinha
conhecimento, por via do pedido de autorização do questionário. Podemos então,
creio eu, passar, e uma vez que também já tinha feito a explicação do fato da
entrevista ter carater apenas e só para satisfação do critério do objetivo da
dissertação, portanto será formulada no âmbito restrito da parte académica de
dissertação, podemos então avançar para as questões que lhe quero colocar.
Num plano de auscultação da pertinência do estudo, começo por questioná-lo se
entende que a aferição da satisfação por parte dos alunos e funcionários poderá trazer
benefícios relativamente à prestação dos serviços não só para a nossa escola como
para a instituição de um modo geral.
Sem dúvida que o estudo é da maior pertinência, não só concretamente no que diz
respeito à ESTGV, que é o caso que o Dr. Ricardo tratou, mas qualquer instituição do
ensino superior deveria ter a possibilidade de aceder a um estudo desta natureza para
poder ter uma ideia mais concreta de como é que determinados serviços estão
efetivamente, digamos, perspetivados por parte de quem os usufrui deles, quer os alunos
quer os próprios docentes.
Portanto o seu estudo é da maior pertinência e efetivamente é também uma grande
curiosidade que tenho realmente depois em saber quais é que são os resultados que vai
obter.
E é nessa linha que eu também perguntava, atendendo aos objetivos que já vimos do
estudo, que expetativas tem ao que julga terem sido os resultados apurados pelo
mesmo.
Recorde-me. Portanto o estudo incidiu sobre os Serviços Académicos, a Reprografia e os
Serviços de Documentação.
Exatamente
Muito bem. À partida sim claramente. Estou à espera de que os resultados sejam
claramente positivos. Estou à espera de resultados positivos. Ao longo dos anos que
estou nesta casa, e já são muitos, efetivamente tudo me leva a crer que os resultados
vão ser positivos, quaisquer que sejam os serviços em causa e neste caso estes três
serviços. É evidente que também julgo que haverá algumas diferenças, não muito
significativas, mas haverá diferenças entre a perspetiva dos docentes e a perspetiva dos
alunos e também provavelmente haverá serviços que, até pela sua localização dentro do
edifício poderão ter uma análise um bocadito mais favorável que outros, mas julgo que
as diferenças não deverão ser muito significativas até porque eu conheço muito bem os
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trabalhadores não docentes que asseguram esses serviços e portanto estou à espera de
bons resultados. Muito surpreendido ficaria se esses resultados não fossem positivos.
Fazer aqui talvez uma pausa, um curto intervalo para podermos apresentar os
resultados. Faremos depois a análise mais concreta dos resultados.

Uma vez já visto, o que eu gostaria de perguntar é que comentário faz relativamente
aos mesmos?
Bom digamos que não me surpreenderam. Os resultados são bons. Estamos a falar de
uma escala de Likert de 1 a 7, portanto todos os resultados que o Dr. Ricardo me
apresentou são bons.
Não há um único resultado abaixo da média...
Não há de facto, o que me deixa, para já muito satisfeito. É evidente que temos sempre
a perspetiva de melhorar, como é evidente. Mas para já estamos, digamos, num
patamar bom, o que me deixa muito satisfeito. Aliás, era mais ou menos aquilo que eu
previ. Claro que há algumas pequenas diferenças.
Confirmou-se aquela diferença que perspetivava relativamente aos docentes e aos
estudantes.
Sim, nomeadamente a questão dos docentes que é obvio, como é sabido a maior parte
dos docentes da instituição, são docentes de carreira, portanto com muitos anos de casa,
passo o termo, e é evidente que estamos a comparar a opinião de pessoas que estão
habituadas ao longo dos anos a lidar com estes serviços, com os dos alunos. Com isto
não estou a querer menosprezar a opinião dos alunos, mas temos aqui situações em que
efetivamente os alunos, particularmente os que chegam, são confrontados com, serviços
que para eles muitas vezes são novos, o caso dos Serviços Académicos, por exemplo., é
um deles e os Serviços Académicos representam o primeiro impacto, o primeiro embate,
digamos assim, do aluno com a instituição porque quando realmente efetuam o processo
de matrícula são esses serviços que servem de apoio.
Curiosamente em quatro das cinco dimensões eles efetivamente obtêm resultados
menos positivos do que os outros serviços, ainda assim não com uma diferença
significativa. Curiosamente nos aspetos tangíveis relativamente à questão dos
equipamentos, do aspeto visual dos mesmos e das instalações, houve uma inversão e
aí foi a Reprografia, sendo que na generalidade foi a dimensão menos pontuada e
ainda assim frisando que de facto foi positiva, mas os serviços académicos aí não
foram os menos pontuados, passou a ser a reprografia.
Mas isso tem uma explicação no meu ponto de vista, e não sei se depois o Dr. Ricardo
concordará comigo ou não. Quer os Serviços Académicos quer os Serviços de
Documentação estão, digamos, numa zona mais nobre da instituição, portanto estão na
entrada principal, num acesso muito simples, muito fácil, enquanto que a Reprografia,
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embora esteja num espaço amplo, é um espaço térreo. Mostrou-me um comentário em
que uma das pessoas que respondeu ao inquérito refere que estão numa espécie de cave.
Não é uma cave, portanto o espaço da Reprografia, como sabe, até tem luz natural e
tem um acesso fácil a partir do exterior, mas quer dizer, é o espaço possível porque,
realmente temos 33 formações, temos uma escola que felizmente tem um número muito
bom de alunos, de docentes, salas e espaços completamente ocupadas. Aquele espaço é
amplo, funcional e não terá, obviamente, o apeto visual que tem, por exemplo, oCcentro
de Documentação ou os próprios Serviços Académicos, claro que não tem. Mas não deixa
de ser notório realmente, em termos de empatia e da própria impressão que os
utilizadores têm acerca do serviço é boa. Claro que quando referem o facto de estar num
espaço menos nobre, é o espaço possível. Realmente gostaria de poder colocar a
Reprografia também num espaço central mas não há localização possível.
Relativamente aos Serviços Académicos, uma vez que, em todas as outras Dimensões,
como digo, não com uma diferença também muito substancial, mas efetivamente
tiveram alguma diferença para os outros serviços, a que se deverá eventualmente esse
facto?
Permita-me uma opinião que, obviamente é perfeitamente discutível, que é o seguinte:
repare, em termos dos Serviços Académicos, se compararmos particularmente
determinadas fases do ano, são extremamente procurados. Portanto é natural que haja
algum tempo de espera, até porque, por questões orçamentais, nós não temos o número
de trabalhadores que gostaríamos de ter. É evidente que já se aposentou um ou outro
trabalhador e, pronto, não foi possível efetivamente, por restrições orçamentais,
conseguir a substituição. Mesmo assim os trabalhadores não docentes que asseguram
os trabalhos nos Serviços Académicos têm tido um ótimo desempenho ao longo destes
últimos tempos que permite, efetivamente, dar uma boa resposta. Claro eu ponho-me
no papel do utilizador é obvio que não é agradável estar à espera alguns minutos para
ser atendido, mas depois a própria imagem do serviço é uma imagem moderna. A
maneira como o utilizador é atendido, atendido em cada secretária, sentado, por cada
um dos funcionários, portanto é uma imagem completamente moderna.
Aliás, nos aspetos da Dimensão Capacidade de Resposta, precisamente, houve uma
avaliação bastante positiva e ao nível das outras dimensões que tiveram melhores
resultados. Curiosamente baixou um pouco essa média por causa de uma única
questão num dos itens relativos a essa Dimensão que tem a ver com a
operacionalidade do sistema informático. Curiosamente mais até da parte dos
docentes onde se notou uma diferença relevante em relação aos outros itens. O que
poderá dizer quanto a isso?
Eu também gostaria de avançar com uma eventual explicação. Realmente também,
como sabe, nós estamos em processo de modernização de toda a rede, nomeadamente
fibra ótica, todo o sistema de internet da instituição.
Eu reconheço que realmente o sistema tem as suas debilidades que vamos agora, com
toda esta intervenção, ultrapassar. Mas também jugo que haverá, de alguma maneira,
a transposição de uma ou outra debilidade que possa ocorrer, porque não me parece,
pelos dados que tenho, que a parte informática condicione o serviço. Penso que aí e
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particularmente da parte dos docentes há uma ideia já pré-concebida de que a parte
informática, e é verdade, precisa de ser modernizada e vai sê-lo e está a sê-lo e daí essas
respostas serem condicionadas pela perceção que se tem previamente.
Agora da parte dos alunos e, voltando à questão de que falei há pouco do Serviço de
Documentação, devo dizer que o serviço de Documentação, em termos de imagem, é
muito mais favorável do que, por exemplo, a Reprografia. O próprio Centro de
Documentação é um ex-líbris aqui da instituição, como o Dr. Ricardo sabe, e tem sido
muito elogiado até pelas avaliações de comissão externa que nos têm visitado das A3ES
para a avaliação dos diversos cursos. É um dos aspetos que referem, a agradabilidade
do espaço e os alunos também têm boa perceção do espaço e não só, do próprio
atendimento como têm aliás dos outros serviços. Um ou outro aspeto menos positivo,
porque eles são todos positivos, é obvio que iremos fazer para melhorar.
E o Centro de Documentação foi efetivamente, a nível de Serviço, aquele que obteve
na maior parte dos itens uma pontuação mais elevada por parte, quer dos alunos quer
dos próprios docentes.
Perfeitamente compreensível também Dr. Ricardo.
Um dos aspetos que terá sido mencionado, a título de comentário por parte dos alunos
e docentes inquiridos foi a questão do horário, não só do centro de documentação,
aliás até essencialmente, também uma vez mais, na Reprografia… poderá também aí
haver algum problema. Concorda?
Concordo totalmente com as observações e é importante referir o seguinte: temos
formações que decorrem em horário pós-laboral e realmente em termos dos Serviços
Académicos só em determinado dia da semana é que realmente os serviços académicos
estão a funcionar em horário pós-laboral. É natural que, particularmente os alunos do
pós-laboral possam achar insuficiente esse horário, mas realmente é o horário que nos
é possível disponibilizar. Por outro lado, também para os alunos dos cursos diurnos é
natural que, uma vez que têm atividades letivas ao longo do dia, que não lhes seja
possível utilizar os intervalos para poderem contactar os serviços académicos, daí que o
horário possa ser realmente um aspeto que não seja acolhido com, digamos, a mesma
recetividade de outros aspetos dos próprios serviços.
Relativamente à Reprografia, também é verdade que a Reprografia em atividade pósaboral não temos porque, por constrangimentos orçamentai,s não temos a possibilidade
de a ter em funcionamento. É um aspeto que nós temos que realmente pensar em
melhorar.
Há limitações ao nível da possibilidade de ter mais pessoas para a trabalhar…

Exatamente. É esse o grande problema. O grande problema é ter a disponibilidade, em
termos orçamentais, de contratar pessoas para poderem assegurar os serviços de
reprografia em horários pós-laboral. Vamos ter que pensar numa solução que possa
colmatar esse aspeto menos positivo que efetivamente ressalta de um ou outro
comentário. Mas eu também já estava, mais ao menos, à espera que a questão dos
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horários fosse colocada, não tanto nos Serviços de Documentação porque eles laboram
até às 20 horas, tem um horário mais alargado e não só, estão disponibilizados espaços
para que os alunos possam, nomeadamente em períodos de exames, estudar em
períodos pós-laboral. E as salas também estão sempre disponíveis para o efeito.
Creio que no essencial a análise estará feita. Também como já tinha dito não tinha
expetativa quanto a eventuais diferenças que pudessem acontecer no tipo de perfil
que se tentou caracterizar quanto à faixa etária e à proveniência, não se notaram, pelo
menos não em quantidade suficiente, com diferenças significativas que permitissem a
caracterização de um perfil, o que vai também de encontro à expetativa de que já
falou.
Para terminar agradecia só, então, em face dos resultados apurados e atendendo às
expetativas que manifestou no início da entrevista, se quiser generalizar ou em síntese
dizer de uma forma global que soluções poderá a ESTGV ponderar para melhorar
alguns dos aspetos menos positivos.
Como o Dr. Ricardo sabe alguns são para já impossíveis, mas vamos aguardar que
melhores dias cheguem para podermos efetivamente dar resposta a esses aspetos
menos positivos. Por outro lado, na questão informática, que foi realmente também um
aspeto menos bom que foi mencionado e que constatou na análise que fez das respostas
ao inquérito, por forma que também, julgo que com todo o trabalho de rede, essa
situação irá ser, digamos, ultrapassada.
Do ponto de vista do parque informático também está a ser. Já chegaram alguns e
estamos a falar na casa das centenas, de novos PC`s e virão mais, portanto isso também
me parece que irá responder de forma positiva a essas questões menos positivas.
Permita-me como conclusão desta nossa conversa dar-lhe os parabéns pelo excelente
trabalho que fez, que é muito importante também para a ESTGV para ficar com essa
perceção baseado agora em dados concretos daquilo que efetivamente são os três
maiores Serviços que foram estudados e efetivamente quais os pontos menos positivos
em que realmente poderemos incidir em termos de intervenção.
Deixo a sugestão de eventualmente, no futuro, se repetir o estudo e fazer um
acompanhamento…..
É um desafio realmente… e verificar as intervenções que com certeza irá sugerir no seu
trabalho e que nós teremos todo o gosto depois em tentar implementar. Num estudo
posterior espero eu, que sou otimista, constatar que fomos ao encontro daquilo que o
Dr. Ricardo detetou no seu trabalho. Mais uma vez gostaria de lhe dar os parabéns e de
reforçar a pertinência do mesmo.
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Anexo E – Gráficos e Quadros de apoio

Gráfico A1 – Estrutura populacional de Portugal por grau de instrução alcançado

Fontes: International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), 2015 – em https://ourworldindata.org/globalrise-of-education

Gráfico A2 – Estudantes matriculados no Ensino Superior em Portugal
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Fontes/Entidades :DGEEC/MEd -MCTES, PORDATA, 2018
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Quadro A1 – Nível de formação dos estudantes matriculados no Ensino Superior - Portugal
Ano

Total

CTESP

Bacharelato

Licenciatura

Complemento

Licenciatura

Mestrado

Formaçãp

1º cicli

Integrado

Mestrado

Especializações

Doutoramento

2010

383.627

//

9

3.715

353

252.655

60.657

44.752

5.109

16.377

2011

396.268

//

//

614

216

255.198

61.971

55.145

4.831

18.293

2012

390.273

//

//

62

25

246.110

62.687

58.186

3.990

19.213

2013

371.000

//

//

5

1

231.468

63.048

54.217

2.790

19.471

2014

362.200

//

//

1

36

220.786

62.950

54.751

3.431

20.245

2015

349.658

395

//

//

196

212.275

59.941

53.582

3.804

19.465

2016

356.399

6.430

//

//

32

211.619

60.852

54.433

3.819

19.214

2017

361.943

11.048

//

//

//

210.963

60.684

55.684

3.805

19.759

2018

372.753

12.780

//

//

//

216.471

60.993

58.643

3.414

20.452

Fontes/Entidades: DGEEC/MEd -MCTES, PORDATA, 2018

Gráfico A3 – Índice de envelhecimento docente no Ensino Superior em Portugal
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Gráfico A4 – N.º de Docentes do Ensino Superior em Portugal
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