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LISTA DE DEFINIÇÕES

Definições de termos relevantes utilizados para o estudo:
Acesso à rede dial up: É o modo de conectar um computador a outro ou a rede Internet
utilizando a linha telefônica e um modem instalado no computador. Assim pode-se ter acesso
a informações de outro computador, mesmo que não esteja em rede. O computador para o
qual está se discando tem de estar configurado como um servidor de rede, para que seja
possível utilizar seus recursos compartilhados. Tanto o computador pessoal quanto o servidor
de rede devem ter modens instalados.
B2B ou business-to-business: Refere-se a transações de negócio feitas entre empresas pela
Internet.
B2C ou business-to-Consumer: Refere-se à venda de produtos feitas diretamente para o
consumidor pela Internet.
CD-ROM- (compact disk/ Read only memory): Disco de acrílico que contém uma película
capaz de receber e armazenar arquivos de som, imagem e texto.
Salas de Chat: Tecnologia que permite conectar diversas pessoas simultaneamente, pela rede
Internet, para trocas de mensagens de texto em tempo real. Também é conhecido como salas
de bate-papo.
E-mail (correio eletrônico): O e-mail é um sistema de trocas de mensagens eletrônicas por
meio de redes de computadores. É um meio de comunicação baseado no envio e recepção de
textos, chamado de mensagens, por uma rede de computadores. Cada usuário de e-mail possui
um endereço eletrônico para se corresponder.
Hardware: Designa qualquer tipo de equipamento eletrônico associado às tecnologias de
informação e comunicação, como os computadores, roteadores, modem, placas de rede,
processadores, telefones celulares etc. Para funcionar, o hardware necessita de um software.
Internet: 1.Com a inicial maiúscula, significa a “rede das redes”. Originalmente criada em
1969 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, tornou-se uma associação mundial de
redes interligadas em mais de 70 países. Interligação de computadores das mais variadas
regiões em uma mesma rede, que possibilita a comunicação em tempo real e provê
transferência de arquivos, login remoto, correio eletrônico, boletins informativos e outros
serviços. Os computadores utilizam a arquitetura de protocolos de comunicação TCP/ IP e
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podem se conectar a rede de Internet por meio de linha telefônica, TV a cabo, linhas de fibras
ópticas, sinais de microondas e de satélite. Hoje é utilizada em grande parte para fins
acadêmicos e comerciais. 2. Com inicial minúscula significa genericamente uma coleção de
redes locais e ou de longa distância, interligadas por pontes, roteadores e ou gateways.
WWW (World Wide Web): Literalmente teia de alcance mundial. É um serviço de rede
Internet baseado em hipertextos, integrando diversos serviços que oferecem acesso, por meio
de hyperlinks, a recursos multimídia da Internet. Responsável pela popularização da rede, que
agora pode ser acessada por interfaces gráficas de uso intuitivo, como os navegadores
Netscape ou Internet Explorer.
Software: Programa de computador com função lógica, isto é, instruções de computador
executar os comandos e as aplicações solicitadas pelo usuário por meio do teclado. Para uso
contínuo, o usuário deverá pagar uma licença ao autor.
On-line: Conectado à Internet, o que permite comunicação e transmissão de dados em tempo
real.
Web: Última palavra da expressão World Wide Web, que é utilizada como sinônimos de
Internet, porém representa um dos diversos serviços oferecidos pela rede Internet.
Hipertexto: Escrita de texto não seqüencial que permite que o usuário faça conexão de
informações por meio de palavras que representam ligações (hyperlinks) com outros textos,
documentos ou páginas de Internet.
Link: A conexão eletrônica entre duas páginas Web ou Web sites. São elementos físicos e
lógicos que interligam os computadores e os arquivos distribuídos na rede. É o componente
de um documento de hipertexto que, quando clicado pelo mouse, transfere outro documento,
página Web ou Web site para a tela do computador. São ponteiros ou palavras-chave
destacadas em um texto, que, quando “clicadas”, levam o usuário para o assunto desejado,
mesmo que esteja em outro arquivo ou servidor.
Site: Uma organização ou instituição em que computadores são instalados e operados. Na
Internet, o Web site é um endereço na rede, cuja porta de entrada é sempre sua home page,
sendo constituída por uma coleção de páginas Web com conteúdo multimídia.

7

INTRODUÇÃO
O ensino superior deve envolver o desenvolvimento profissional e pessoal do homem
como um ser, integrando o saber em todos os seus aspectos e contribuindo para a formação
total do ser humano (OLIVEIRA, 1995). Schwartzman (1997), por outro lado, encara a
educação superior como um processo produtivo e assim sendo, depende de bons insumos e
boa gestão como qualquer outro serviço ou indústria.
Essa segunda visão será a mesma compartilhada nesse estudo ou seja, será adotada
concepção do ensino como um processo produtivo de serviços.
Considerando essa ótica, a alta competitividade entre as organizações aliada a busca
de novos mercados, têm feito com que as entidades estejam sempre em constante busca de
melhorias. Uma das formas de obtê-las e tornar-se competitivo é por meio da melhoria dos
processos. Esse aprimoramento de processo pode ser em aspectos de qualidade, rapidez,
flexibilidade, custo e confiabilidade que são os fatores básicos da competitividade. No caso de
serviços, que apresentam alto grau de contato com o consumidor e o tempo do processamento
entre a produção e consumo são próximos ou mesmo simultâneos, os mesmos fatores de
desempenho são exigidos para refletir a satisfação do cliente ou consumidor segundo Slack et
alii (1999).
Nas organizações voltadas para a manufatura e produto, o serviço pode ser um meio
importante de diferenciação. Particularmente se estiverem operando em mercados em que os
produtos são semelhantes ou o desenvolvimento é lento, difícil, caro ou de vida útil curta,
(JOHNSTON; CLARK, 2002). As empresas orientadas para serviço estão também
reconhecendo a necessidade de fornecer níveis elevados de serviço ao cliente.
Em qualquer sistema de produção, seja este de bens de consumo ou serviços, é
fundamental mensurar o resultado final do processo para comparar a qualidade esperada pelo
consumidor com a resultante do processo. Dessa maneira é possível verificar os pontos a
serem melhorados e conseguir ser competitivo diante do mercado concorrente (SLACK et
alii, 1999).
Em estudos sobre fatores que colaboraram para o grande desenvolvimento das
empresas japonesas, Ouchi (1981) afirmou que o fator qualidade é apontado como ingrediente
estratégico fundamental para a alavancagem das indústrias japonesas.
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Garvin (1984) em sua pesquisa sobre aspectos que contribuíram para o sucesso das
corporações norte-americanas, evidenciou que a qualidade é o fator determinante para o
sucesso das corporações norte-americanas.
Em estudos sobre vantagens competitivas nas organizações, Porter (1984), identificou
três alternativas genéricas de estratégia para a construção de vantagem diferencial sobre
concorrentes e obtenção de melhor desempenho: liderança no custo total, enfoque de produto
(bem ou serviço) e diferenciação de produto (bem ou serviço), e essa distinção pode ser feita
por intermédio de qualidade diferenciada do produto ou serviço.
Assim, um ponto de congruência dos autores é que a qualidade é um fator que
beneficia as organizações, tornando-as mais competitivas, independentemente do ramo de
atividade.
Em serviços, a qualidade é avaliada por meio de medidas mais subjetivas ou
intangíveis. Para isso, cada vez mais nos dias atuais, é necessária a utilização de indicadores
da qualidade. As medições por intermédio de indicadores são intangíveis porque focalizam as
percepções e reações dos clientes, ao invés de utilizar critérios mais objetivos e concretos.
Segundo Hayes (2001) a qualidade é parcialmente determinada pela extensão com a qual as
necessidades dos clientes são atendidas, e a avaliação da qualidade em ambientes nãomanufatureiros é traduzida pelas percepções dos clientes em torno do serviço que eles
recebem. Assim, freqüentemente, é necessário utilizar essas medições mais subjetivas, pois as
avaliações mais objetivas não são aplicáveis à análise da qualidade de serviço.
A forma de medição dos aspectos intangíveis incluem os questionários de satisfação
do cliente para detectar as percepções e reações relativas à qualidade do serviço ou produto
que consomem ou também as reações de funcionários sobre algum aspecto do trabalho. Ao
estudar a qualidade em serviços é necessário abordar formas de avaliação que englobem a
percepção do cliente (HAYES, 2001).
Hayes (2001) conclui que o entendimento das percepções e reações dos clientes,
relacionadas aos negócios de uma determinada organização, pode aumentar as possibilidades
de tomar as melhores decisões empresariais. Conhecendo as necessidades ou expectativas dos
clientes, essas organizações são capazes de determinar se estão atendendo a tais necessidades.
Ao avaliar um serviço, o cliente considera um determinado ”pacote” qualidade, ou
seja, algumas das dimensões ou atributos de qualidade que deverão estar presentes na
prestação desse serviço em questão para serem bem avaliados. Essas dimensões por sua vez,
apresentam pesos diferentes no processo de decisão de compra, ou seja, cada dimensão tem
uma importância diferente para o cliente (GARVIN, 1998).

9

Portanto, a operação de serviços deve entender quais as dimensões que são
consideradas na formação da decisão de compra pelo cliente e a importância relativa dada a
cada uma elas.
Resen, Karwan e Kirk (1994), utilizaram um modelo de mensuração de qualidade de
serviços (SERVAQUAL, 1998), o qual baseia-se em dimensões de qualidade de serviço prédeterminadas, a fim de verificar os atributos ou dimensões que seriam os fatores ganhadores
de pedidos para a prestação dos seguintes serviços: restaurantes, serviços de saúde, palestras
de ensino e livrarias. Para o levantamento dos atributos para cada serviço, os autores
utilizaram a técnica Focus Group de pesquisa e também verificaram a importância de cada
um desses atributos para cada uns dos diferentes serviços. O estudo concluiu que há diferença
entre os atributos considerados para cada um dos tipos de serviços e a importância dada a
cada um deles foi diferente.
Para comprovar sob a perspectiva do consumidor que os atributos ou dimensões de
qualidade para diferentes tipos de serviços não são os mesmos, Mersha e Adlakha (1991),
realizaram um estudo para verificar quais seriam os atributos de qualidade considerados para
os serviços: Bancos, Colégios/Universidades, Restaurantes Fast Food, Serviços Médicos.
Notou-se que para cada um desses serviços o “pacote” qualidade considerado pelo cliente foi
diferente. Uma outra observação constatada pelos autores foi a de que para o mesmo serviço,
os atributos de qualidade considerados são os mesmos, em diferentes grupos pesquisados.
Notada a dificuldade em generalização de um modelo de mensuração da qualidade de
serviços, Santos (2003) propôs um modelo de mensuração da qualidade de serviços para

e-

comerce. A elaboração desse modelo foi realizada com utilização da técnica Focus Group de
pesquisa, a qual possibilitou verificar quais eram os atributos relevantes a esse tipo de serviço.
Dentre os negócios da Internet está um tipo de serviço em forte expansão e utilização
atualmente é o ensino a distância, mais especificamente um de seus métodos, o e-learning. O
ensino a distância é uma ferramenta de ensino utilizada há longa data com o propósito de
facilitar o acesso ao conhecimento pelas pessoas. Essa forma de ensino é dividida em várias
metodologias de aplicação, entre as quais, ensino pelo correio, utilização de fitas de vídeo,
Internet (e-learning).
O surgimento de ensino a distância no Brasil não tem registros precisos; como marco
histórico assinala-se, a implantação das “escolas internacionais”, em 1904, representando
organizações norte-americanas (ALVES, 1993).
O ambiente externo das organizações está sujeito a constantes mudanças nos aspectos
políticos, sociais e econômicos, fazendo surgir, dessa forma, a necessidade de aprimoramento
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contínuo profissional das pessoas. Atualmente, um grande número de empresas necessita de
profissionais que sejam capazes de trabalhar com informações de modo a avaliá-las, organizálas, interpretá-las e distribuí-las (MEDRINOS, 1994). O desenvolvimento de recursos
humanos torna-se então uma condição essencial para a organização alcançar e sustentar seu
crescimento.
Ramos (1989) definiu o desenvolvimento de recursos humanos como um conjunto de
atividades conduzidas pelas organizações, de forma ordenada e sistematizada, visando à
capacitação e ao aperfeiçoamento dos seus recursos humanos. Uma das alternativas possíveis
para suprir parte dessa necessidade gerada é a utilização dos cursos a distância pela Internet, o
e-learning.
O e-learning engloba um conjunto de formas de transmissão de ensino mais recente,
dado o fato de se apoiar em outro recurso, a Internet, que ganhou escala e facilidade de
utilização somente nas duas últimas décadas. Poucos trabalhos foram encontrados sobre uma
técnica, ferramenta ou modelo de avaliação da qualidade oferecida por cursos de ensino a
distância pela Internet (e-learning) sob a ótica de processo, possibilitando um melhor
gerenciamento do serviço de cursos, e provavelmente tornar a empresa mais competitiva.
No contexto abordado acima, e com a premissa de considerar o ensino como um
processo de serviços, surge o seguinte problema de investigação de pesquisa:
Que atributos deverão ser considerados na avaliação da qualidade de serviços para a
adaptação de um modelo de avaliação qualidade nos cursos de pós-graduação on-line?

1.1 OBJETIVOS
Com base na questão levantada este estudo tem como objetivo geral:
- identificar os atributos a serem considerados na mensuração da qualidade de serviços
para adaptar um modelo de avaliação qualidade de serviços para cursos de pós-graduação online.
Para essa questão foi necessário estudar as abordagens possíveis para o tratamento dos
serviços, as formas de mensurar a qualidade dos mesmos verificando os fatores que
influenciam a qualidade dos serviços.
Complementando o objetivo geral desta pesquisa surgem ainda objetivos específicos:
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a-) indicar um dos modelos de avaliação de qualidade de serviços a ser adaptado para o caso
de cursos de pós-graduação on-line,
b-) identificar os atributos considerados pelos usuários dos cursos de pós-graduação on-line
ao julgarem a qualidade do serviço,
c-) verificar a ordem de importância dos atributos considerados pelos usuários dos cursos de
pós-graduação on-line ao julgarem a qualidade do serviço,
d-) comparar tabela de atributos final obtida para serviços dos cursos de pós-graduação online com os atributos contemplados no modelo de avaliação de qualidade de serviço indicado,
e-) adaptar modelo de avaliação de qualidade de serviços indicado para o caso de cursos de
pós-graduação on-line.
O primeiro capítulo desse trabalho apresenta e contextualiza o problema de pesquisa
que foi estudado, os objetivos específicos e geral que são alcançados no final dessa
dissertação.
O segundo capítulo aborda o referencial teórico necessário para o desenvolvimento do
trabalho, e os principais assuntos estudados foram: e-learning, qualidade em e-learning,
serviços, qualidade de serviços e principais modelos de qualidade de serviços.
O terceiro capítulo refere-se aos procedimentos metodológicos adotados para a
pesquisa de campo, necessária para execução do trabalho.
O quarto capítulo apresenta e analisa os resultados obtidos na pesquisa de campo
consolidando os resultados.
O quinto e último capítulo dessa dissertação relata as considerações finais e
contribuições da pesquisa, apresentando também as limitações do estudo.
Para atingir aos objetivos estipulados nesse trabalho foi realizada uma revisão
pertinente aos assuntos: e-learning, qualidade em e-learning, serviços, qualidade de serviços,
e modelos de qualidade de serviços para uma melhor delimitação e entendimento dos
resultados que foram obtidos.
Na figura 1, está representado um fluxograma explicativo sobre as etapas e forma de
condução desse trabalho.
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Parte
Teórica

Serviços

Qualidade de Serviços

Modelos de
Qualidade de Serviços
Modelo de Gummerson
Escolha de
um modelo
de Qualidade
de serviços a
ser adaptado

Modelo de Gronroos
Modelo de Gronroos & Gummerson
Modelo de Parasuraman,
Zeithaml e Berry (Servqual)
e-SERVQUAL

Verificação dos atributos
contemplados no modelo de
qualidade de serviços escolhidos

Parte
Prática

Atributos de qualidade de serviços
considerados pelos consumidores de
cursos de pós-graduação on-line
Focus
Group

Ordenação dos atributos de qualidade
de serviços considerados pelos
consumidores de cursos de pósgraduação
on-line por ordem de importância

Produto
Final
Adequação do modelo de qualidade
de serviços para cursos de
pós-graduação on-line

Figura 1: Fluxograma do estudo
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

Para realização do estudo é necessária uma visão ampla sobre as características e
legislação pertinente dos cursos de pós-graduação on-line e as óticas de avaliação de
qualidade em e-learning.
Os conceitos de serviços, a abordagem de processos de serviços, qualidade de
serviços, e modelos de qualidade de serviços são abordados com a finalidade de verificar a
relevância, importância e abordagens para o tema, subsidiando e guiando o estudo. Os
conceitos são contextualizados diante das especificidades dos cursos de pós-graduação online, favorecendo, desta forma, uma melhor clareza sobre o serviço objeto de estudo. A figura
2 mostra o referencial teórico abordado e o objetivo em apresentar cada um deles.

Referencial Teórico

Objetivo

2.1 E-learning

-Contextualizar e obter visão global do e-learning ,
verificando as principais características e legislação

2.2 Qualidade em
e-learning

-Verificar as formas de abordar
a qualidade em e-learning

2.3 Serviços

-Verificar os conceitos, características e classificações
delimitando-as ao e-learning

2.4 Qualidade de
Serviços

-Verificar os conceitos de qualidade de serviços e como ele
se aplicam ao e-learning

2.5 Modelos de
Qualidade de
Serviços

-Verificar dentre os 5 principais modelos quais apresentam as
dimensões de qualidade mais pertinentes para o e-learning e
indicar um a ser adaptado

Figura 2: Referencial teórico apresentado
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2.1 E-LEARNING
A Internet como metodologia competitiva proposta para empresas que busquem a
diferenciação mediante o foco no cliente é abordado por Alves (2002). Essa metodologia
assemelha-se bastante com estudos realizados, pois procuram, com base no monitoramento do
comportamento dos clientes nas lojas virtuais, estabelecer seus padrões de comportamento e
organizar a empresa em função desses padrões observados.
Fleury (2001) afirma que a Internet se tornou peça fundamental em qualquer estratégia
de negócios. Por isso, é muito importante avaliar seu impacto em cada novo projeto. A
Internet tem tirado o sono de muitos executivos em todo o mundo, visto que neste terreno
ninguém sabe pisar com conforto e segurança. É como sentir a revolução dos negócios
sempre a espreita, mas não poder exagerá-la.
O volume de negócios na Internet está crescendo rapidamente, dobrando de tamanho
em dez meses, (HOFFMAN; NOVAK, 1996). Parece não haver limites para as possibilidades
do uso da Internet. Esse recurso proporciona a qualquer um que tenha oportunidade de acesso
interagir com sistemas diferentes e com outras pessoas de uma forma rápida e descomplicada.
Como é percebido, a Internet, tem um importante papel nos negócios da economia dos
serviços, e está se difundindo cada vez mais em diferentes ramos de atividades de serviços.
A prestação de serviço foco dessa dissertação, o e-learning, utiliza a Internet como
meio de apoio ao serviço. O e-learning é uma das metodologias existentes no campo de
ensino a distancia, que se expandiu fortemente pelo próprio avanço da Internet.
Fleury (2001) evidenciou o benefício do avanço da tecnologia e da explosão do
conhecimento na era da informação, o conceito de educação tradicional com alunos agrupados
em salas de aulas e com a presença física de um professor está ganhando outro enfoque.
Algumas barreiras do método tradicional de treinamento são eliminadas pela iniciação
do método de treinamento on-line, o e-learning. Um dos principais benefícios desse novo
método é a velocidade com que é feita as atividades, minimizando algumas das barreiras por
meio da redução dos custos e eliminando deslocamentos para participar do treinamento. Além
disso, como as mudanças têm sido muito rápidas na era da informação, qualquer material de
treinamento impresso se torna obsoleto muito rapidamente.
Os instrutores podem também ser beneficiados, podendo se valer do próprio
ferramental e acervo para se reciclarem. Outro ponto fundamental é que, em um mercado
globalizado, as organizações vendem produtos e serviços que necessitam de treinamento com
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adaptações às necessidades do cliente, inclusive de idioma, o que pode ser facilmente
conseguido pelo e-learning (FLEURY, 2001).
O autor ainda afirma que por meio da convergência tecnológica com as formas
tradicionais de ensino pode-se desenvolver treinamentos usando técnicas que incluem cursos
interativos via Web, via sistema de videoconferências, ou via CD-ROM ou DVD.
Provavelmente, o método mais emergente é o que envolve a Internet, especialmente pela
flexibilidade nela implícita.
Fleury (2001) e Tachizawa e Andrade (2003) comentam sobre os benefícios da
utilização do e-learning, das oportunidades de aprendizagem viabilizadas pela Internet e dos
recursos proporcionados por esse meio de comunicação. Alguns recursos da Internet como a
interatividade, salas de Chat e comunidades on-line, associadas às técnicas de entretenimento
como áudio e animações, permite a criação de produtos com qualidade excepcional.
Adicionalmente a esses recursos, Fleury (2001) comenta que a economia digital está
sendo direcionada por profundas mudanças em todo o mundo. Empresas e pessoas,
globalmente, estão ligadas eletronicamente, formando um organismo vivo cujo sistema
nervoso é a tecnologia de rede. Por isso, é natural que as regras de negócio estejam em
constante mutação colocando sólidos e consagrados paradigmas em cheque e criando um
novo sistema de valores. Os princípios básicos da Internet para Fleury (2001) são:
- Tempo: a interatividade instantânea passou a ser crítica. Com isso é natural que mudanças
aceleradas estejam acontecendo. Em um mundo de conexões instantâneas as respostas devem
ser imediatas e a capacidade de aprendizado deve ser imensa. É necessário permitir
adaptações atender as necessidades de mercado praticamente em tempo real.
- Pessoas: na economia digital que tem como base o cérebro e não a força, o principal efeito
tem sido a migração para o trabalho do conhecimento. O poder do conhecimento das pessoas
tem sido reconhecido como o fator número um na nova economia, estabelecendo um novo
tipo de valor.
- Distância: a distância desapareceu. O mundo é seu cliente e seu competidor. A geografia foi
sempre peça fundamental no estabelecimento de quem compete com quem. Agora os
negócios podem ser estabelecidos instantaneamente com os clientes em qualquer lugar do
planeta.
- Mercados: os consumidores estão ganhando um dramático poder, e os fornecedores,
distribuidores e outros tipos de empresas ligadas ao processo de vendas estão tendo uma nova
e grande oportunidade.
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- Materiais: o processamento de materiais é muito mais poderoso e agrega mais valor do que a
simples movimentação física dos produtos. Cada vez mais o valor de uma companhia não está
nos bens tangíveis, mas nos intangíveis: pessoas, idéias e na estratégia-chave de agregação de
vantagens às informações.
- Eficiência: o lema é informediários substituindo os intermediários. Distribuidores e agentes
tradicionais estão seriamente comprometidos com a economia digital em rede, onde
compradores podem interagir diretamente com os vendedores. O novo paradigma é como
fazer com que dados dispersos em grande volume possam ser convertidos para um formato
que os permita serem usados.
- Transações: as informações devem ser facilmente adequadas como bens duráveis na
economia digital, dessa maneira, a porção de informação de qualquer bem ou serviço está
tornando parte do seu valor total.
- Desejo de compra: qualquer produto disponível em qualquer lugar.
- Nono princípio: a segunda grande revolução tecnológica mundial está apenas no início.
Por meio das técnicas de e-learning muitas empresas e governos poderão
disponibilizar soluções de treinamento de forma rápida e com baixo custo, usando a Internet
como forma de distribuição e acesso (FLEURY, 2001).
Alguns desses preceitos abordados por Fleury (2001) servem de indícios para os
desejos e expectativas desse tipo de serviço aos consumidores (abordado anteriormente), os
quais são obtidos na parte experimental desse trabalho.
Tachizawa e Andrade (2003), retratam uma realidade que, há mais jovens concluindo
o ensino fundamental, mais alunos o estão fazendo com menos idade, em condições, portanto,
de dar continuidade aos estudos. Aumentou a demanda jovem por maior escolaridade, até por
exigência de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo.
O desenvolvimento da modalidade a distância nos últimos anos serviu para
implementar os projetos educacionais mais diversos e para as mais complexas situações:
curso para o ensino de ofícios, capacitação para o trabalho ou divulgação científica,
campanhas de alfabetização e também estudos formais em todos os níveis e campos de
sistema educacional (TACHIZAWA; ANDRADE, 2003).
E-learning é, segundo Tachizawa e Andrade (2003), de maneira geral, a aplicação de
computadores e da Internet ao processo educativo.
O e-learning ou educação a distância também enfatizou a autonomia dos estudantes
em relação à escolha de espaços e tempos para o estudo. Resultado disso é que uma parte
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importante das matrículas dos sistemas é feita por trabalhadores adultos (TACHIZAWA;
ANDRADE, 2003).
Tachizawa e Andrade (2003) afirmam que as novas tecnologias da informação, tais
como e-learning, estariam influenciando positivamente em termos de produtividade
organizações como as instituições de ensino superior.
A expansão das oportunidades do ensino superior de graduação por meio do ensino a
distância está se tornando realidade no país. Tal transformação foi possível pela
regulamentação por parte do MEC de legislação específica aliada à evolução das tecnologias
da informação em termos de hardware e de software.
O e-learning como uma ferramenta de aprendizado deve ter os cursos reconhecidos
pelo MEC, e portanto, atrativos aos olhos do consumidor. Para legalizar e padronizar esse tipo
de serviço, o MEC estabeleceu normas e aspectos legais para o ensino a distância, ou seja,
diretrizes do MEC para criação dos cursos.
Diretrizes e aspectos legais do ensino a distância
As linhas de ação da Secretaria de Educação a Distância do MEC fundamentam-se na
existência de um sistema tecnológico cada vez menos oneroso, acessível e de manuseio
simples, capaz de:
- trazer para a escola um enorme potencial didático-pedagógico;
- ampliar oportunidades em que os recursos são escassos;
- familiarizar o cidadão com a tecnologia que está em seu cotidiano;
- dar respostas flexíveis e personalizadas para pessoas que exigem diversidade maior de tipos
de educação, informação e treinamento;
- oferecer meios de atualizar rapidamente o conhecimento;
- estender os espaços educacionais;
- motivar profissionais e alunos para aprender continuamente, em qualquer estágio de suas
vidas.
As bases legais da educação a distância no Brasil foram estabelecidas pela lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei no 9.394, de 20-12-1996), pelo Decreto no
2.494, de 10 de fevereiro de 1998, Decreto no 2.561, de 27 de abril de 1998, e pela Portaria
Ministerial no 301, de 7 de abril de 1998.
Em 3 de abril de 2001, a Resolução no 1 do Conselho Nacional de Educação estabeleceu as
normas para a pós-graduação lato e stricto senso, conforme descritas a seguir:
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A. ENSINO FUNDAMENTAL, MÉDIO E TÉCNICO A DISTÂNCIA:
De acordo com o art. 2o do Decreto no 2.494/98,
“Os cursos a distância que conferem certificado ou diploma de conclusão do ensino
fundamental para jovens e adultos, do ensino médio, da educação profissional e de graduação
serão oferecidos por instituições públicas ou privadas especificamente credenciadas para esse
fim.”
B. ENSINO SUPERIOR (GRADUAÇÃO) E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM
NÍVEL TECNOLOGICO:
No caso da oferta de cursos de graduação e educação profissional em nível
tecnológico, a instituição interessada deve credenciar-se no Ministério da Educação,
solicitando, para isso, a autorização de funcionamento para cada curso que pretenda oferecer.
C. PÓS-GRADUAÇÃO A DISTÂNCIA:
A possibilidade de cursos de mestrados, doutorado e especialização a distância foi
disciplinada pela Resolução no 01, da Câmara do Ensino Superior – CES, do Conselho
Nacional de Educação – CNE, em 3 de abril de 2001.
O artigo 3o, tendo em vista o disposto no ζ 1o do artigo 80 da Lei no 9.394, de 1996,
determina que os cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) a distância
serão oferecidos exclusivamente por instituições credenciadas para tal fim pela União e
obedecem às exigências de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento
estabelecidas na referida Resolução.
No artigo 11, a Resolução no 1, de 2001 também conforme o disposto no ζ 1o do artigo
80 da Lei no 9.394/96, de 1996, estabelece que os cursos de pós-graduação lato sensu a
distância só poderão ser oferecidos por instituições credenciadas pela União.
Os curso de pós-graduação lato sensu oferecidos a distância deverão incluir,
necessariamente, provas presenciais e defesa de monografia ou trabalho de conclusão de
curso.
D. DIPLOMAS E CERTIFICADOS DE CURSOS A DISTÂNCIA EMITIDOS POR
INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS:
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Conforme artigo 6o, do Decreto no 2.494/98, os diplomas e certificados de cursos a
distância emitidos por instituições sediadas no Brasil, deverão ser revalidados para gerarem os
efeitos legais.
Aulas on-line exigem infra-estrutura tecnológica em termos de hardware e software.
Exigem, ainda, um enfoque sistêmico em seu processo ensino-aprendizagem, uma vez que os
elementos do referido processo sofrem significativas alterações. Enquanto no sistema
tradicional há como elementos do processo educacional o aluno, o professor, o monitor, o
facilitador, e o conteúdo didático, nas aulas on-line há:
- o aluno;
- o professor (que pode acumular as funções de monitor e facilitador);
- o conteúdo didático; e
- o suporte técnico.
O presente estudo se trata do item C das normas do MEC, pós-graduação a distância,
porém com a utilização da Internet, ou seja,é um tipo de pós-graduação a distancia, e deverá
seguir as normas correspondentes. Portanto, para terem validade e conseqüentemente
despertarem interesse do consumidor, os cursos deverão ser criados com base nessas
diretrizes. Os elementos de entrada no processo (INPUTS) a serem considerados no estudo
são: aluno, professor (que pode acumular as funções de monitor e facilitador), conteúdo
didático e suporte técnico. Esses elementos são os mesmos considerados nas normas de cursos
a distância.
Tachizawa e Andrade (2003) observam que na criação de um curso on-line, deve-se
efetuar um criterioso planejamento, visando identificar as tecnologias de suporte e a forma de
oferecimento a ser adotada. Cursos on-line podem nutrir relações interpessoais até mais
íntimas do que as geradas em aulas tradicionais. Não há nenhuma barreira que mantenha as
aulas pequenas. No mundo real, aulas menores significam instituições de ensino maiores ou
cursos mais pesados.
A sala de aula virtual é uma experiência para ser implantada em doses pequenas.
Considerando que os alunos preferem respostas rápidas as suas indagações, o professor deve
estar preparado para trabalhar de forma síncrona. Ou seja, em um ambiente virtual do
processo ensino-aprendizagem, a maioria dos alunos preferem interagir com um docente em
uma sessão de Chat (para trocas de informações rápidas e imediatas, sem muita profundidade)
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ou de vídeo conferência, onde as respostas são imediatas (TACHIZAWA; ANDRADE,
2003).
O professor, da mesma forma, tem que estar preparado para trabalhar de forma
assíncrona, precisando, portanto, dominar as demais ferramentas (recursos tecnológicos) de
comunicação disponibilizadas pelo ambiente virtual do processo ensino-aprendizagem.
O ensino a distância pode ser muito mais do que simplesmente uma nova forma de
transmitir conhecimentos. É uma tecnologia provocadora de transformação que permite
aprendizagem de um modo que simplesmente não era possível antes e que beneficia tanto
quanto as empresas quanto os funcionários.
Um benefício fundamental que o ensino a distância pode trazer para uma organização
é a rápida aprendizagem e reciclagem do conhecimento.
Outros benefícios tangíveis são a diminuição do tempo entre a criação do
conhecimento e sua disseminação e a personalização da experiência para cada aprendiz. É
preciso alavancar as capacidades de personalização do ensino a distância para focar aspectos
do assunto nos quais os aprendizes precisam de ajuda.
Para que os programas a distância tragam os benefícios mencionados, é necessária
atenção em alguns itens para preparação dos cursos.
Tachizawa e Andrade (2003) apontam dez itens básicos que devem merecer a atenção
das instituições que preparam seus programas a distância. Tais itens, estão dentro dos padrões
do MEC e conseqüentemente os cursos que atenderem a esses itens serão reconhecidos:
1. integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para todo
ensino superior e para curso específico;
2. desenho do projeto: a identidade da educação a distância;
3. equipe profissional multidisciplinar;
4. comunicação/ interatividade entre professor e aluno;
5. qualidade dos recursos educacionais;
6. infra-estrutura de apoio;
7. avaliação de qualidade contínua e abrangente;
8. convênios e parcerias;
9. edital e informações sobre o curso a distância;
10. custos de implementação e manutenção a distância.
O item 7 (avaliação de qualidade contínua e abrangente) desses dez itens que devem
ser considerados pelas instituições é justamente uma parte da preocupação desse estudo, o
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qual propiciará subsídios para a elaboração de um questionário adequado para avaliar a
qualidade dos cursos de pós-graduação on-line. No anexo I desse trabalho encontram-se os
referenciais de qualidade para cursos a distância estabelecidos pelo MEC.
Neste tópico sobre EAD foram visualizados os aspectos legais e a quebra de alguns
paradigmas por meio dessa metodologia de ensino, como tempo, local e escala, em relação ao
ensino tradicional.
Foi apresentado que alguns indicativos dos elementos envolvidos no processo (aluno,
professor - que pode acumular as funções de monitor e facilitador, conteúdo didático e
suporte técnico) deverão ser monitorados para atingir um bom ensino. Porém não detalham o
que seria um material didático de qualidade, ou mesmo uma tecnologia de qualidade.
O serviço de ensino de uma forma em geral é tido como um dos que possuem maior
grau de intangibilidade do processo, e a participação do cliente no processo de transformação
é muito alto, o que torna o grau de subjetividade e complexidade para avaliação da qualidade
muito grande.
Dessa maneira, esse estudo irá identificar sob a forma de atributos o que representaria
os elementos componentes do processo de ensino a distância (aluno, professor - que pode
acumular as funções de monitor e facilitador, conteúdo didático e suporte técnico) para avaliar
a qualidade do serviço de ensino de pós-graduação on-line para o consumidor. A qualidade
deve ser avaliada pelo ponto de vista do consumidor não somente pelo fato desse ser o cliente,
mas pela forte participação no processo de transformação.
Existem algumas maneiras de refletir sobre a qualidade em e-learning como é
apresentado no próximo tópico.

2.2 QUALIDADE EM E-LEARNING
Os estudos sobre a qualidade em e-learning pode ser refletida basicamente sob três
óticas:
1-) O e-learning como um método de ensino que utiliza a tecnologia,
2-) Como uma forma de treinamento gerencial para as empresas, e, por último,
3-) Como uma prestação de serviços a qual o aluno é cliente consumidor desse
serviço.
Inicialmente considerando:
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1-) E-learning como um método de ensino que utiliza a tecnologia.
A ótica de se considerar o e-learning, como método de ensino com utilização da
tecnologia pode ser analisada ainda sob duas abordagens. A primeira, avalia a qualidade
considerando o gerenciamento do processo de elaboração do planejamento de ensino, o
desenho instrucional de um curso. O planejamento de ensino é dividido em três principais
fases: preparação, desenvolvimento e aperfeiçoamento. Na fase de preparação são
consideradas todas as etapas para atingir a sistematização, o desenvolvimento e a
concretização dos objetivos. A fase de desenvolvimento compreende a ação do aluno e do
professor. Aos poucos o trabalho desencadeado desenvolve e melhora níveis de desempenho.
Na fase de aperfeiçoamento, é testada e determinada a extensão do alcance dos objetivos.
Estes procedimentos de avaliação permitem os ajustes necessários a fim de se atingir aos
objetivos (TURRA, D. SANT´ANNA, ANDRE, 1975). O fluxograma do planejamento de
ensino delimitado pelas fases é representado na figura 3.

Conhecimento
da Realidade

Determinação
dos Objetivos
Seleção e
Organização

Replanejamento

Fase de
Aperfeiçoamento

Feedback

Fase de
Preparação

Seleção e Organização
dos Procedimentos
de ensino
Seleção dos Recursos

Avaliação

Fase de
Desenvolvimento
Plano em ação

Seleção de
Procedimentos
de avaliação
Estruturação do
Plano de ensino

Figura 3: Fluxograma do processo de planejamento de ensino
FONTE: TURRA, D. SANT´ANNA e ANDRE (1975)
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No fluxograma a parte de avaliação é contemplada na fase de aperfeiçoamento e essa
corresponderia a mensuração de qualidade, ou seja, o quanto se conseguiu atingir os objetivos
estabelecidos. Segue uma breve explicação sobre etapa do fluxograma da figura 3.
Conhecimento da Realidade
Conforme visualizado pela figura 3, o conhecimento da realidade é o pré-requisito
básico do planejamento de ensino. Nesta etapa é fundamental levantar todas os fatores de
realidade imediata ao objeto de planejamento de ensino. Esta etapa de levantamento de fatores
chama-se sondagem. Em seguida deve-se avaliar os dados coletados nas informações
preliminares e então constituir o diagnóstico, que expressa a configuração de uma situação de
fato, ou melhor, retrata a realidade. (TURRA, D. SANT´ANNA, ANDRE, 1975)
Determinação dos Objetivos
O segundo passo do fluxograma refere-se à determinação de objetivos, que possui uma
classificação sob dois aspectos: quanto ao nível de especificação e quanto ao domínio. Sob o
aspecto nível de especificação este pode ter duas classificações: objetivos gerais, mais amplos
e objetivos específicos mais simples e fácil de ser atingido em curto prazo (TURRA, D.

SANT´ANNA, ANDRE, 1975).
Quanto ao aspecto domínio, pode-se classificá-lo como: objetivos cognitivos,
objetivos afetivos ou objetivos psicomotores. Os objetivos cognitivos são relacionados ao
conhecimento e habilidades intelectuais. Os objetivos afetivos são relacionados aos interesses,
atitudes e apreciação.Os objetivos psicomotores são relacionados a habilidades psicomotoras.
O ensino deve ser projetado para atender ao objetivo desejado.
Seleção e Organização dos Conteúdos
Definido o objetivo, o próximo passo é o de selecionar e organizar os conteúdos. Os
conteúdos devem ser selecionados de forma a serem os mais significativos dentro do campo
de conhecimentos, despertarem maior interesse nos estudantes, os alunos mais adequados ao
nível de maturidade e adiamento do aluno, mais úteis em relação a resoluções que o aluno
tenha que tomar, e que poderão ser aprendidos dentro das limitações de tempo e recursos
disponíveis. Outro elemento dentro da seleção de conteúdo a ser considerado é a adoção de
critérios. Os critérios a serem estabelecidos são:
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•

de validade, os conteúdos devem ser significativos;

•

de flexibilidade, alterações que poderão ser feitas em relação a conteúdos já
selecionados;

•

de significação, além de despertar o interesse do aluno também, leva-o a aprofundar
por iniciativa própria;

•

de possibilidade de elaboração pessoal, recepção, assimilação e transformação da
informação pelo aluno;

•

de utilidade, atende o problema do uso posterior do conhecimento em situações novas.
Além da seleção do conteúdo deve-se organizá-lo de modo a maximizar e facilitar

entendimento e aproveitamento do aluno. Os aspectos que devem ser considerados na
organização seqüencial dos conteúdos são: logicidade, seqüência lógica em que devem ser
organizados os conteúdos; gradualidade, distribuição adequada em quantidade e qualidade de
conteúdo; continuidade, juntamente com os dois anteriores propicia a articulação do
conteúdo; e unidade, não parecer quebras (TURRA, D. SANT´ANNA, ANDRE, 1975).
Seleção e Organização de Procedimentos
Depois de concluídas as fases descritas deve-se, então, selecionar e organizar os
procedimentos de ensino. Para esta etapa do planejamento de ensino é necessário estabelecer
critérios relativos a objetivos pretendidos, natureza da aprendizagem e dos conteúdos e nível
de desenvolvimento dos alunos. Para estas variáveis, estipula-se um critério para determinar
os procedimentos de ensinos gerais e especiais. Nos procedimentos de ensino gerais incluem
ações, processos ou comportamentos pelos quais o professor atua sobre a pessoa que aprende,
orientando e controlando as condições externas favoráveis à aprendizagem. Os procedimentos
de ensino especiais incluem maneiras particulares de organizar as condições externas
favoráveis à aprendizagem, enfatizando as atividades que são realizadas pelos alunos,
enquanto aprendem (TURRA, D. SANT´ANNA, ANDRE, 1975).
Etapa de Seleção de Recursos
A seleção de recursos, em seguida a seleção e organização dos procedimentos, dividese em dois tipos básicos: recursos humanos (professor, alunos, pessoal escolar, comunidade) e
recursos materiais (naturais, do ambiente escolar e da comunidade). Definem-se nessa etapa,
cada tipo destes recursos que serão necessários para o cumprimento do planejamento de
ensino (TURRA, D. SANT´ANNA, ANDRE, 1975).
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Etapa de Seleção e Avaliação de Procedimentos
A última atividade na fase de preparação do planejamento de ensino é a seleção dos
procedimentos de avaliação. Estes deverão ser adequados ao sistema de avaliação da escola,
aos objetivos (área cognitiva, afetiva ou psicomotora), aos conteúdos e procedimentos de
ensino e às modalidades de avaliação. A avaliação possui dois tipos de funções: as gerais e as
específicas. As funções gerais da avaliação são as de fornecer as bases para o planejamento,
possibilitar a seleção e a classificação de pessoal (professores, alunos, especialistas, etc),
ajustar políticas e práticas curriculares. As funções específicas da avaliação são as de facilitar
o diagnóstico da avaliação (Diagnóstico), melhorar a aprendizagem e o ensino (Controle),
estabelecer situações individuais de aprendizagem, promover, agrupar alunos (classificação)
(TURRA, D. SANT´ANNA, ANDRE, 1975).
Funções da Avaliação
Depois de implementado o plano de ensino, é feita a avaliação, proporcionando um
feedback sobre o plano elaborado e se necessário, replanejamento do plano para que se
adeque aos objetivos e resultados esperados do ensino.
A outra abordagem que considera o e-learning como método de ensino, é apresentada
por Moore (2002) que descreveu os elementos que compõem a qualidade em educação on-line
como provenientes de cinco elementos ou pilares: acesso, efetividade da aprendizagem, custo
efetivo, satisfação do estudante, satisfação da universidade. Dessa maneira a qualidade é
medida nos cinco elementos proporcionando uma qualidade global, conforme pode ser visto
na figura 4.
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Efetividade do
aprendizado
Satisfação da
universidade
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QUALIDADE

Custo efetivo

Satisfação do
estudante

Figura 4: Componentes da qualidade em educação on-line
FONTE: MOORE (2002)

Uma breve explicação sobre os componentes formadores da qualidade é:
Acesso: é considerado por envolver oportunidades de expansão, prover mais recursos
(melhores, mais rápidos e mais baratos) e reduzir barreiras (custo, tecnologia, programação e
entrada de curso e nível motivacional) (MOORE, 2002).
Efetividade da aprendizagem: compreende o aprendizado a distância, especialmente
por meio da Internet, tem o ponto fraco de não necessariamente ter contato cara a cara com
professores. Para minimizar essa falha e obter uma melhor qualidade há o interesse em
particular dos professores aprender a ensinar em cursos on-line. Foi detectado que para uma
maior efetividade de aprendizado, existem ferramentas baseadas na web que podem ser
utilizadas como:
- Instrutores agindo como facilitadores
- Utilizar estilos diferentes de apresentações
- Exercícios múltiplos
- Testes freqüentes
- Feedback claro
- Layout consistente
- Navegação clara
- Disponibilização de telas de ajuda
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Custo efetivo: custo é um tópico considerado de interesse para as instituições de
ensino nos dias atuais. Competindo por dinheiro educacional e aumentando os recursos fiscais
limitados, as instituições devem identificar, projetar e controlar o custo de cursos on-line
(MOORE, 2002).
Satisfação do estudante: os estudantes podem reportar em várias pesquisas de
satisfação em uma variedade de instituições que eles estão satisfeitos com o curso que fizeram
e com o que aprenderam e até recomendá-lo a um amigo.
Satisfação da universidade: um fator determinante do sucesso de cursos on-line é um
forte comprometimento da Instituição de ensinar no seu novo ambiente de ensino.
Nessa abordagem dos cinco pilares a qualidade é obtida por meio da otimização de
dos recursos que compõe os pilares minimizando as falhas detectadas.
Uma outra ótica de abordar o e-learning é:
2-) Como uma forma de treinamento gerencial para as empresas.
A segunda ótica possível de verificar a qualidade do e-learning, é sob a ótica de
treinamento, ou seja, considerando o e-learning, como uma ferramenta de treinamento
gerencial. Kirkpatrick (1996) comentou que a avaliação de treinamento pode ser realizada
com a utilização do modelo de Kirkpatrick o qual considera quatro dimensões para avaliação
de treinamento: reação, aprendizado, comportamento e resultado. Essas dimensões podem ser
visualizadas na figura 5.
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Figura 5: Modelo de Kirkpatrick – avaliação de resultado de treinamento
FONTE: KIRKPATRICK (1996)

A qualidade do treinamento para o caso de considerar o e-learning como uma
ferramenta de treinamento pode ser dada pela efetividade do treinamento, ou seja, quanto
melhor resultados o treinamento proporcionou, melhor é a qualidade desse treinamento. Esse
resultado é medido na dimensão resultado contemplado no modelo de Kirkpatrick, o qual
estabelece metas de resultados a serem atingidos, a estratégia e o retorno esperado do
treinamento. Também são utilizadas avaliações antes do treinamento e depois a fim de
comparar os dados e a evolução. Com esses indicadores é possível verificar os resultados
obtidos no treinamento e a efetividade do mesmo.
A terceira ótica com que pode ser visto o e-learning é:
3-) Como uma prestação de serviços no qual o aluno é cliente consumidor desse
serviço.
A terceira abordagem de qualidade para e-learning possível é a consideração do elearning como uma prestação de serviços, e dessa maneira, considerar o estudante como um
cliente desse serviço. Para essa terceira ótica é possível adaptar os modelos de avaliação de
qualidade de serviços os quais considera sob o ponto de vista do cliente a qualidade do
serviço.
Com a proposta de considerar o aluno como cliente e o ensino on-line como um
prestação de serviço, Tractenberg, Kubota e Barbastefano (2005) realizaram uma pesquisa
com os consumidores dos cursos de MBA on-line de uma instituição a fim de verificarem a
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qualidade desses cursos. Para esse estudo considerou os blocos de dimensões conforme
quadro 1:
Quadro 1: Blocos de dimensões para a avaliação da qualidade de cursos de MBA on-line

Blocos

1. Estrutura 2.
3. Design
e conteúdo
Atividades e
formatação

Variáveis Adequação
do conteúdo
aos
objetivos

Variedade
das
atividades

Design das
telas

4.
5. Tutoria
Navegação
e
usabilidade

6.
Atendimento
e suporte
(helpdesk)

Facilidade
de acesso
ao
ambiente

Facilidade
de acesso

Rapidez de
resposta

Adequação Relevância Volume de
do conteúdo das
informação
ao tempo do atividades por tela
curso

Navegação Cooperação Prontidão no
no
atendimento
ambiente

Atualidade
Clareza
Adequação
dos temas
das
da
apresentados orientações multimídia
aos temas

Relevância Integração
dos links
à turma

Clareza da
linguagem

Grau de
Qualidade
dificuldade dos
documentos
do CD

Apoio às
atividades

Pontuação
atribuída
na
avaliação

Coerência
na
avaliação

Clareza das
informações
da apostila

Solução dos
problemas

FONTE: TRACTENBERG, KUBOTA E BARBASTEFANO (2005)

Com esses blocos foram montados questionários de satisfação do cliente a fim de
verificar a qualidade dos cursos.
Para esse trabalho será adotada essa terceira ótica, ou seja, o ensino como um uma
prestação de serviço e o aluno como cliente.
Visando um melhor entendimento e detalhamentos do objeto de estudo para essa ótica
serão abordados nos próximos tópicos conceitos sobre serviços, qualidade de serviços e
modelos de mensuração de qualidade de serviços.
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2.3 SERVIÇOS
Correa e Gianesi (1994) comentaram sobre a importância das atividades de serviço em
nossa sociedade que podem ser demonstrada por um lado, pela posição que ocupavam na
economia, seja através da Participação no Produto Interno Bruto, seja na geração de
empregos, e pela análise das tendências e transformações que na economia mundial.
Para esses autores, alguns dos fatores que propiciaram o aumento da demanda por
serviços são:
- desejo de melhor qualidade de vida,
- mais tempo de lazer,
- a urbanização, tornando necessários alguns serviços (como segurança, por exemplo),
- mudanças demográficas aumentam a quantidade de crianças e idosos, os quais consomem
maior variedade de serviços,
- mudanças socioeconômicas com o aumento da participação da mulher no trabalho
remunerado e pressões sobre o tempo pessoal,
- aumento da sofisticação dos consumidores, levando a necessidades mais amplas de serviços,
- mudanças tecnológicas (como o avanço dos computadores e das telecomunicações) que têm
aumentado a qualidade dos serviços, ou ainda criando serviços completamente novos.
Um outro ponto de vista a ser adicionado à importância dos serviços, é a relatada por
Denton (1990), que apresentou os serviços como uma forma pela qual um negócio pode
diferenciar-se dos demais e torná-los melhores competidores no mercado.
Correa e Gianesi (1994) ponderaram que as operações (de serviço e manufatura) têm
muito a contribuir para o desenvolvimento de vantagens competitivas e, o que é mais
importante, não somente por meio da redução dos custos, mas também na geração e prestação
de serviços. Vantagens competitivas de longo prazo são conseguidas por meio da qualidade
nos serviços prestados, ou seja, da satisfação do consumidor.
Os autores resumiram o papel das atividades de serviço no desempenho de outros
setores da economia, principalmente o industrial:
- como diferencial competitivo: as atividades de serviços prestados ao cliente (como projeto,
crédito), pelas empresas de manufatura tem atuado no sentido de diferenciar o pacote produto
ou serviço que a empresa oferece ao mercado,
- como suporte às atividades manufatureiras: muitas das funções dentro das empresas de
manufatura são, na verdade, operações de serviços (como recursos humanos, manutenção,
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processamento de dados, entre outros), as quais são fundamentais para o desempenho
competitivo da empresa,
- como geradores de lucro: muitas atividades de serviço de empresa de manufatura podem se
desenvolver a um ponto tal que ultrapasse a mera função de apoio, passando a constituir
“centros de lucro” dentro das empresas.
Na visão de utilização dos serviços como diferencial competitivo, Porter (1980)
considera três estratégias genéricas para que uma empresa possa utilizar, separadamente ou
em conjunto, para competir nos mercados:
- liderança em custos, através da economia de escala, redução de custos experiência,
minimização dos custos em áreas como pesquisa e desenvolvimento, serviços, vendas,
publicidade, entre outras,
- diferenciação, através da criação de algo que o setor industrial como um todo perceba como
sendo exclusivo, como, por exemplo, projeto, imagem da marca, tecnologia, serviço ao
consumidor, rede de distribuição, entre outros,
- e foco, através do atendimento excelente, em qualidade, serviços e custos, a um segmento de
mercado restrito e bem definido.
Kotler (1991) analisando o poder de competitividade de uma empresa, oferece maiores
evidências da importância dos serviços. Estabelece o valor oferecido como o principal critério
de escolha de fornecedores, por parte dos consumidores. O valor fornecido seria avaliado
como a diferença entre o valor percebido pelo consumidor e o preço pago pelo produto. O
preço para o consumidor não consiste apenas no valor monetário pago, mas também, nos
custos de tempo, energia, e desgaste psicológico, incorridos no processo de aquisição do
produto. Por outro lado, o valor percebido é formado pela soma de quatro fatores: produto,
serviço, pessoal e imagem. O aumento de poder pode ser atingido por ambos, o aumento do
valor percebido e/ou a diminuição do preço (conceito ampliado) pago pelo consumidor.
Correa e Gianesi (1994) ainda dizem que se pode argumentar que a relevância
estratégica dos serviços varia conforme o tipo de produto fabricado, o tipo de mercado em que
a empresa atua, além de outros fatores. Todavia, parece claro que qualquer empresa que deixe
de se preocupar com os serviços que acompanham seus produtos arrisca-se a ter sua posição
competitiva seriamente ameaçada. Não há melhor garantia de sucesso em longo prazo do que
simplesmente fazer os produtos melhor do que ninguém. Esta importante vantagem
competitiva é, em grande parte, responsabilidade da manufatura, ou seja, da função de
operações. Fazer os produtos melhor pode significar: qualidade, custos, tempo, flexibilidade,
confiabilidade.
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É consenso na literatura que os serviços podem e devem ser utilizados como
diferencial competitivo. Uma característica muito importante nos serviços é a qualidade
percebida pelos clientes, o que pode representar uma vantagem competitiva para as
organizações.
Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) ressaltam que para um bom gerenciamento de
serviços é fundamental o conhecimento sobre conceitos, processo e características do serviço,
uma vez que cada um deles é muito específico e apresentam singularidades para cada tipo. A
qualidade do serviço é considerada parte integrante desse gerenciamento e impacta no serviço
oferecido.
Os próximos tópicos 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 e 2.3.4 servirão para entender melhor os
serviços sob a ótica de processo e estabelecer uma maior compreensão sobre a prestação de
serviço de cursos de pós-graduação on-line.

2.3.1 CONCEITUAÇÃO DO SERVIÇO
Gronroos (1988) comenta que serviço é um fenômeno complexo. A palavra em si é
utilizada para muitos significados, variando desde serviço pessoal a serviço como um produto.
Ao analisar uma máquina, esta pode se tornar um serviço para um consumidor, se o vendedor
fizer uma solução personalizada que se adeqüe a demanda do consumidor. Nesse caso a
máquina ainda é um produto físico, mas o modo de tratamento do cliente com um design de
máquina apropriado é um serviço.
Serviço é um processo, constituindo em uma série de atividades, mais ou menos
instantânea que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre
o cliente e os funcionários de serviço e ou recursos ou bens físicos e ou sistemas do
fornecedor de serviços e que são fornecidas como soluções para problemas do cliente,
Gronroos (2003).
Para o mesmo autor os serviços apresentam três características básicas que podem ser
identificadas na maioria dos serviços: são processos constituindo em atividades ou uma série
de atividades em vez de coisas; são, no mínimo até certo ponto, produzidos e consumidos
simultaneamente; e o cliente participa do processo de produção, no mínimo até certo ponto.
Johnston e Clark (2002) definem “serviço” como a combinação dos resultados e
experiências proporcionadas ao cliente e recebidos por ele. Assim os clientes julgam a
qualidade do serviço tanto pela experiência quanto pelo resultado. De uma perspectiva
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organizacional, o conceito de serviços é o modo como “a organização gostaria de ter seus
serviços percebidos por seus clientes, funcionários, acionistas e financiadores”, segundo
Johnston e Clark (2002) apud Hesklett, (1985); em outras palavras, o conceito do serviço é a
proposição do negócio. De uma perspectiva do cliente, é o modo pelo qual o cliente percebe
os serviços da organização.
São duas as definições que capturam a essência dos serviços: serviço é um ato ou
desempenho oferecido por uma parte a outra. Embora o processo possa estar ligado a um
produto físico, o desempenho é essencialmente intangível e normalmente não resulta em
propriedade de nenhum dos fatores de produção; e serviços são atividades econômicas que
criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como
decorrência da realização de uma mudança desejada no- ou em nome do- destinatário do
serviço (LOVELOCK; WRIGHT, 2003).
Johnston e Clark (2002) afirmam que algumas pessoas considerarão o output (saída do
processo) de uma organização de serviço como “o serviço”. Exemplos podem ser
fornecimento de um serviço de trem, uma apólice de seguro ou serviço público, como a
descarga de dejetos. Freqüentemente, as organizações manufatureiras usam o termo serviço ao
cliente de maneira particular, para descrever a logística ou a função distribuição, a atividade
para assegurar que os clientes recebam pontualmente seus pedidos. Uma suposição comum
(incorreta) é a de que o serviço apenas se relaciona com a maneira pela qual a organização
lida com os clientes.
No caso em estudo ainda é necessária uma outra variação de conceituação de serviços:
o “e-service”. O “e-service” é definido como todo serviço interativo que é entregue pela
Internet utilizando-se meios de telecomunicação avançados, informação e tecnologia
multimídia. Da mesma forma que em outros serviços, os consumidores de e-services precisam
ter acesso a qualidade dos e-service a fim de poderem informar sobre decisões de compra
(FIELD, HEIM e SINHA, 2004).
Os autores em suas definições de serviços consideram o consumidor ou cliente como
parte integrante do serviço, ou seja, eles participam do processo.

2.3.2 ABORDAGEM DO SERVIÇO COMO PROCESSO
Johnston e Clark (2002) defendem a idéia de que é útil pensar em “serviço“ sob duas
perspectivas sobrepostas:
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-

perspectiva do cliente, considerando como ingredientes chave os resultados e a
experiência do serviço; extensão da personalização do processo, e,

-

e perspectiva da operação, isto é, como o serviço é fornecido.
Na primeira perspectiva é importante perceber que a avaliação de um cliente sobre um

componente pode influenciar a sua percepção do outro. Uma experiência do serviço que
exceda as expectativas do cliente pode originar melhor avaliação do resultado do que se
poderia esperar (JOHNSTON; CLARK, 2002)
A perspectiva da operação é caracterizada pela configuração dos recursos e processos
que criam e entregam o serviço ao cliente.
Segundo Johnston e Clark (2002), um processo de serviço reúne atividades com
recursos e é definida como o conjunto de tarefas ou atividades inter-relacionadas que, juntas,
em uma seqüência apropriada, entregam o serviço. As operações compreendem muitos
processos inter-relacionados, alguns dos quais, predominantemente processam cliente, outros,
informações e ainda outros, materiais.
Johnston e Clark (2002) afirmam que é a experiência direta do cliente no decorrer do
serviço que diz respeito ao modo como o cliente lida com o fornecedor do serviço. Os
aspectos da “experiência do serviço” incluem:
-

a extensão da personalização do processo,

-

a responsividade da organização de serviços,

-

a flexibilidade dos funcionários que lidam com o cliente,

-

a intimidade com o cliente,

-

a facilidade de acesso ao pessoal de serviço ou ao sistema de informação,

-

a extensão em que o cliente sente-se valorizado pela organização,

-

a cortesia e a competência dos funcionários que lidam com o cliente.
Uma outra forma de abordagem do serviço é avaliá-lo sob a forma processual

conforme o modelo de produção de SLACK et alli (1999):
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INPUTS
(Matérias Primas
e Mão de Obra)

PROCESSO
DE
TRANSFORMAÇÃO

OUTPUT
(Bens de Consumo
e serviços)

Figura 6: Modelo geral da administração de produção
FONTE: SLACK (1999)

Pelo fluxograma apresentado, observa-se que a administração de produção contempla
os INPUTS do processo que após passarem pelo processo de transformação resultam nos
OUTPUTS que podem representar bens de consumo e/ ou serviços.
O cliente é um recurso de input para muitas das operações de serviços e, assim, não
apenas precisamos saber como gerenciá-lo, mas também precisamos entender o que ele espera
da operação. O cliente é o juiz final que avalia se a qualidade do serviço atende as exigências
e, por seu apoio contínuo, é ele que determina o sucesso da empresa a longo prazo
(JOHNSTON; CLARK, 2002).
Gronroos (2001) ressalta que a característica mais importante dos serviços, e
provavelmente apenas a realmente única, é o fato de que os serviços são processos, não
coisas. A característica dos serviços a qual o consumo e produção são atividades parcialmente
simultâneas e que os consumidores participam no processo de produção do serviço, indica o
entendimento que uma empresa de serviços não tem produtos, apenas processos interativos.
As abordagens de definições mostram uma visão processual do serviço, ou seja, como
entrada do processo há os clientes que desejam um serviço, em seguida ocorre o processo de
transformação (atividade propriamente dita do serviço) e a saída do processo é o serviço
concluído. Este estudo irá abordar os cursos de pós-graduação on-line sob esta perspectiva de
processo.
Neste sentido, o aluno de pós-graduação é considerado INPUT do processo bem
como os professores, materiais didáticos do curso, Internet e outras tecnologias
computacionais existentes. São os mesmos elementos considerados pelo MEC para compor os
cursos a distância. O processo de transformação é a própria transmissão de conhecimentos ao
aluno, que possui uma participação significativa no processo, dado que a assimilação do
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conhecimento transmitido depende muito do aluno. E o resultado do processo, o OUTPUT, é
o aluno de pós-graduação com o conhecimento sobre o assunto assimilado. O nível de
assimilação pode ser nenhum, baixo, médio ou alto, depende do aluno.
Para fazer interface com o processo de serviços é necessário, também, saber sobre um
outro componente importante de serviços, a classificação do serviço, o que proporcionará um
maior entendimento e melhor gerenciamento do processo de uma forma em geral.

2.3.3 CLASSIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Para Lovelock e Wright (2003) os tópicos significativos a serem considerados ao se
classificar os serviços são:
- grau de tangibilidade ou intangibilidade dos processos de serviços. O serviço realizado é
algo físico e tangível, como refeição ou lavagem a seco, ou seus processos englobam uma
parcela maior de intangibilidade, como, por exemplo, lecionar ou telefonar.
- destinatário direto do processo de serviço. Serviços como corte de cabelo ou transporte
público estão dirigidos aos próprios clientes.
- lugar e tempo de entrega do serviço. Ao projetar sistemas de entrega, os profissionais de
marketing de serviços devem se perguntar se os clientes precisam visitar a organização de
seus serviços em suas instalações próprias (ensino convencional), ou se o serviço deve ir até o
cliente (entrega de pizza, ensino a distância).
- personalização versus padronização. Os serviços podem ser classificados de acordo com o
grau de personalização ou padronização envolvido na entrega do serviço.
- natureza da relação com os clientes. Alguns serviços envolvem uma relação formal na qual
cada cliente é conhecido pela organização e todas as transações são registradas e cadastradas
individualmente.
- medida na qual a oferta e a demanda estão em equilíbrio. Alguns ramos de serviços
encontram demanda constante por seus serviços, ao passo que outros enfrentam flutuações
importantes.
- medida na qual as instalações, equipamento e pessoal participam da experiência de serviço.
A experiência dos clientes com os serviços é moldada, em parte, pela medida na qual eles são
expostos a elementos tangíveis no sistema de entrega de serviço.
Uma outra classificação adotada por Correa e Gianesi (1994) aponta as principais
características especiais das operações de serviços.
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- a intangibilidade dos serviços, os serviços são experiências que o cliente vivencia enquanto
que os produtos são coisas possuídas.
- a necessidade da presença do cliente ou um bem de sua propriedade; o cliente é o elemento
que, de alguma forma, dispara a operação, muitas vezes em termos de quando e como esta
deve realizar-se, constituindo uma entrada do sistema de operações que não é diretamente
controlada pela gestão.
- o fato de que geralmente os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente.
Para Correa e Gianesi (1994), geralmente, não há uma etapa intermediária entre a
produção de um serviço e seu consumo por parte de cliente. Como conseqüência, os serviços
não podem ser estocados, eliminando-se a possibilidade de isolamento do sistema de
operações das variações do ambiente externo, através dos estoques. Isto significa que em
grande quantidade de casos é mais difícil utilizar a capacidade produtiva eficientemente em
sistemas de prestação de serviços. A simultaneidade entre a produção e consumo afeta,
também, a gestão da qualidade enquanto inspeção final. Outras formas devem ser encontradas
para garantir a qualidade dos resultados das operações de serviço, como controle dos
resultados nas operações de serviço, como controle e a garantia da qualidade de processos,
por exemplo.
Os objetivos da área de operação nos casos mais ligados a produtividade é a redução
de custos, enquanto os objetivos da área de marketing, estão mais voltados para a satisfação
do consumidor, visando ao crescimento das vendas. A resolução desse conflito pode tornar-se
possível por meio do enfoque estratégico no estabelecimento dos objetivos de marketing e de
operações (CORREA; GIANESI, 1994).
A tendência é gerar expectativas altas nos consumidores, através de comunicação,
visando ter sua preferência na compra o serviço; pode ocorrer que a capacidade do sistema de
operações de prestar serviço não acompanha o desempenho requerido pelas expectativas
geradas nos consumidores. (CORREA; GIANESI, 1994).
SLACK et alii (1999) faz a caracterização de serviços por meio da diferenciação de
bens de consumo e de serviços pelas seguintes características:
- tangibilidade, serviços são intangíveis e bens de consumo tangíveis,
- estocabilidade, bens de consumo são estocáveis enquanto serviços não,
- transportabilidade, bens tangíveis são transportáveis, intangíveis não,
- simultaneidade, os bens de consumo são produzidos antes do consumo enquanto nos
serviços ocorrem simultaneamente a produção e o consumo,
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- contato com o consumidor, os serviços em geral tem um maior contato com o consumidor
(entre produção e consumidor) enquanto os bens de consumo possuem baixo nível de contato
ou nenhum,
- qualidade; a qualidade em bens de consumo é medida através de dados exatos e específicos
ao passo que em serviços é sujeita a variações de opiniões diferentes.
Gronroos (1988) destaca que dentre as características de serviços discutida na
literatura, são quatro mais relevantes para identificar os serviços:
- serviços são mais ou menos intangíveis,
- serviços são atividades ou uma série de atividades preferenciais de coisas,
- serviços são pelo menos em algum momento produzidos e consumidos simultaneamente,
- o consumidor participa no processo de produção pelo menos em algum momento.
O serviço é normalmente percebido de uma forma subjetiva. Quando um serviço é
descrito pelos consumidores, expressões como experiências, crenças, sentimentos, e
segurança são utilizados.
Um ponto de vista comum na literatura é que as características gerais a serem
avaliadas ao se tratar de serviços em geral: tangibilidade, contato ou participação do
consumidor e simultaneidade entre consumo e produção do serviço.
O processo de transformação neste estudo em questão é a transmissão de
conhecimento on-line (conforme tópico 2.3.2). Quanto a primeira característica, o processo de
ensino de cursos de pós-graduação on-line são altamente intangíveis. A participação do
consumidor no processo é muito alta, o aprendizado depende muito do esforço e contribuições
do aluno. A aula é ensinada ao mesmo tempo em que o aluno está em processo de
aprendizado, portanto consumo e produção são simultâneos.
Ainda existem classificações mais específicas como a de Slack et alli (1999) para os
serviços que considera o volume e variedades de resultados provenientes do processo que o
gera. As possíveis classificações podem ser vistas conforme abaixo:
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Tipos de Processos em operações de serviços
Volume

Alto

Baixo

Alto

Variedade

Serviços
Profissionais

Lojas de
Serviço
Serviços
de Massa

Baixo
Figura 7: Tipos de processo em operações de serviço
FONTE: SLACK (1999)

Slack et alli (1999) considera os Serviços profissionais são considerados como
organizações de alto contato, onde os clientes despendem considerável tempo no processo de
serviço, como exemplo, podem-se citar as consultorias e prestações de serviço.
As lojas de serviço são caracterizadas por níveis de contato com o cliente, volumes de
cliente e liberdade de decisão do pessoal, escolas, bancos e hotéis.
Os serviços em massa compreendem muitas transações de clientes envolvendo tempo
de contato limitado e pouca customização, são exemplos supermercados, aeroportos e
livrarias e o objeto deste estudo cursos de pós-graduação on-line.
Para Johnston e Clark (2002) o processo de serviço é o elemento central de uma
operação de serviços, e os gerentes da maioria dessas operações preocupam-se principalmente
em gerenciar seus processos. Assim, é útil reconhecer que há muitos tipos diferentes de
processos, com diferentes implicações para os clientes, gerentes e a organização em sua
totalidade. Há muitas formas de classificar os processos de serviço, e aqui estão algumas das
classificações comuns:
- serviços “profissionais” versus serviço de “massa”,
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- serviços prestados a empresas (business-to-business) ou a consumidores (business-toconsumer), ou serviços selecionados e ativados pelo cliente, como serviços eletrônicos, eservice (cliente-empresa- consumer –to-business),
- serviços que tem o cliente como foco de entrega, comparados aos que são dirigidos a
equipamento ou informação,
- serviços segmentados por setor, como o de lazer, financeiros, de hospitalidade e
governamentais.
Johnston e Clark (2002) ainda classificam a parte o e-service, que é a prestação de
serviço mediante o uso de novas mídias, como microcomputadores, mas também via outras
tecnologias, como TV digital, telefones celulares e PDAs (assistentes digitais pessoais).
Para os autores as principais vantagens para os prestadores desse tipo serviço são:
- Acesso imediato aos clientes. Os clientes podem visitar web sites em qualquer horário do
dia. Não precisam do atendimento de funcionários durante 24 horas do dia e os 365 dias do
ano, mas há oportunidades de fazerem contato no horário de sua conveniência.
- A empresa local torna-se global. Pequenas empresas podem competir globalmente sem
investir em redes de lojas físicas.
- Oportunidade para construir marcas. Os clientes formam a idéia de uma organização a
partir de seu web site. As mensagens que exibe, as informações que contém e sua praticidade,
como a facilidade de navegação, apresentam oportunidades para apoiar a posição da marca.
- Maior sensação de controle por parte dos clientes. Os clientes podem navegar nos web sites
conforme seu próprio discernimento, em uma operação de varejo on-line, os clientes podem
decidir por sua própria vontade que bens desejam comprar, sem o incomodo de vendedores
interessados em aumentar suas comissões ou de outros clientes que esperam na fila.
- Disponibilização de informações aos clientes. Os web sites permitem que a organização
disponibilize vasto volume de informações aos clientes atuais e potenciais. Novamente, a
vantagem é o que o cliente pode escolher, o que deseja ver. A organização não precisa
bombardear o cliente com malas diretas indesejáveis que, freqüentemente, são vistas como
inúteis e intrusas.
- Vinculação de serviços. Há oportunidade de construir links entre web sites de fornecedores
de serviços complementares. Isso cria condições de formar aliança de serviços para aumentar
a variedade de escolha para os clientes ou para criar compras virtuais “em um único local”.
As vantagens relatadas demonstram benefícios no ponto de vista da empresa
provedora do serviço quanto do consumidor, o que justifica uma maior procura em
desenvolver e aprimorar serviços on-line.
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Um último aspecto a ser abordado sobre serviços é o tipo de processamento que esse
contempla.

2.3.4 TIPO DE PROCESSAMENTO DO SERVIÇO
Segundo Lovelock e Wright (2003), processo é um método particular de operação ou
uma série de ações, normalmente envolvendo múltiplos passos que muitas vezes precisam
acontecer em uma seqüência definida. Uma classificação diferenciada realizada pelos autores
é a diferenciação de serviços realizada pelo tipo de processamento. Os processos de serviço
vão de procedimentos relativamente simples que envolvem apenas alguns passos até
atividades altamente complexas. Um processo envolve a transformação de insumos em
produtos. Tomando-se os serviços sob uma perspectiva puramente operacional, percebemos
que eles podem ser classificados em quatro grupos gerais.
-

Processamento com pessoas: envolvem ações tangíveis no corpo das pessoas.
Exemplo: corte de cabelo e serviços odontológicos.

-

Processamento com bens: envolvem ações tangíveis nos bens e outras posses físicas

pertencentes ao cliente. Exemplo: poda de grama e serviços de limpeza.
-

Processamento com estímulo mental: refere-se a ações intangíveis dirigidas a mente

das pessoas, como entretenimento, espetáculos esportivos, teatro e educação (cursos de pósgraduação on-line).
-

Processamento com informações: descreve ações intangíveis dirigidas aos bens de um

cliente, como seguros, serviços bancários e consultoria.
Os aspectos avaliados sobre serviços: conceitos de serviços (tópico 2.3.1), serviços
como processo (tópico 2.3.2), classificação dos serviços (tópico 2.3.3) e tipo de
processamento (tópico 2.3.4) servirão como base para discussão do pilar central deste
trabalho, a qualidade de serviços.
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2.4 QUALIDADE DE SERVIÇOS

2.4.1 CONCEITUAÇÃO DE QUALIDADE DE SERVIÇO
Correa e Gianesi (1994) abordam a qualidade total em serviços como: “Se o conceito
de qualidade total não apresenta a panacéia para todos os males que alguns defensores
advogam, por outro lado ele certamente contém alguns elementos que podem ser
extremamente valiosos, se bem entendidos e aplicados com adequação.”
Segundos os autores o conceito de qualidade total baseia-se em algumas
fundamentações importantes:
- todos na organização têm algo a contribuir para a qualidade final percebida pelo cliente,
- todos os custos relacionados com qualidade devem ser envolvidos nas análises,
- todo esforço bem direcionado de melhoria em qualidade repercute na competitividade,
- há sempre uma forma melhor de fazer as coisas,
- a qualidade deve ser construída ao longo do processo e não apenas verificada ao final.
Para Lovelock e Wright (2003), a noção de qualidade é muito ampla para que se possa
utilizá-la como meta na gestão das operações de serviço. Por um lado, é necessário conceituar
qualidade de serviços de acordo com a opinião dos consumidores, mas também deve ser claro
para que os gerentes saibam que decisões tomar.
Outro ponto levantado pelos mesmos autores diz respeito a uma modificação no
pensamento de que a melhoria da qualidade era boa para o negócio e necessária para a
competição eficaz. Noções tradicionais de qualidade (baseadas na conformidade com padrões
definidos por gerentes operacionais) foram substituídas pelo novo conceito de deixar a
qualidade ser dirigida pelo cliente, o que trouxe enormes conseqüências para a importância do
marketing de serviços e o papel da pesquisa junto aos clientes. As definições baseadas nos
serviços igualam qualidade a satisfação do cliente, conforme a fórmula: satisfação = serviço
percebido/ serviço esperado. A qualidade do serviço é o grau em que um serviço atende ou
supera as expectativas do cliente (LOVELOCK; WRIGHT, 2003).
Pesquisadores de serviços têm considerado a importância de gerenciar tanto o
processo quanto o produto final, pois ao contrário da manufatura, uma porção significante do
processo de serviço é transparente ao consumidor. Na verdade, os consumidores de serviços
estão sempre envolvidos em co-produção do produto do serviço e simultaneamente acessa
tanto o processo quanto o produto na avaliação de qualidade (FIELD; HEIM; SINHA, 2004).
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Para Rosen e Karwan (2004) a qualidade em serviço não é fácil de ser definida e
operacionalizada. Qualidade envolve as diferenças entre expectativas e percepções em todos
os fatores que importam para o consumidor. O instrumento SERVQUAL (abordado no tópico
2.5) pode ser utilizado para avaliar essas dimensões da qualidade que influenciam a percepção
dos consumidores sobre o serviço.
Os conceitos abordados anteriormente de serviços podem ser visualizados neste ponto,
seja pela participação do consumidor no processo e até considerando uma co-produção,
conceito de abordagem de serviço como processo (tópico 2.3.2), e a simultaneidade de
consumo e produção, conceito de classificação de serviço (tópico 2.3.3), influenciando na
qualidade dos serviços. Uma maior participação do cliente, como é o caso de ensino de pósgraduação on-line, gerará expectativas e percepções de serviços e o que venha a ser qualidade
de serviços diferentemente de outro com menor envolvimento do cliente no processo. O
próximo tópico explicará melhor esse relacionamento existente entre os cliente e a qualidade
de serviços.

2.4.2 CLIENTES E A QUALIDADE DE SERVIÇO
Lovelock e Wright (2003) afirmam que existem quatro fatores que podem influenciar
as expectativas dos clientes: comunicação boca a boca, necessidades pessoais, experiência
anterior e comunicação externa. A percepção que o cliente tem do serviço prestado é formado
por dois fatores principais: a prestação do serviço e a comunicação transmitida ao cliente,
durante ou após o processo. Identificar os critérios segundo os quais os clientes avaliam os
serviços é uma forma de compreender melhor a expectativa dos clientes. A determinação dos
critérios priorizados pelos clientes, em determinado par serviço-mercado, permite que a
gestão das operações de serviço possa garantir o desempenho nesses critérios priorizados,
desde o projeto do serviço até o projeto e operação do sistema de operações.
Denton (1990) comenta que o relacionamento fornecedor de serviços e clientes parece
ter chegado a uma condição aguda, ou seja, uma fonte de muito debate de publicidade.
Conforme já mencionado anteriormente, é por meio dos serviços que um negócio pode
diferenciar-se dos competidores. A mais poderosa ferramenta de percepção da qualidade
global é o serviço prestado ao cliente. Os fornecedores de serviço com qualidade são,
decididamente, companhias orientadas para as pessoas. Essas organizações reconhecem que
“serviços são pessoas”, referindo-se a clientes e empregados. Eles tratam bem os seus
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empregados e estes desenvolvem o valor para os clientes. Os empregados têm orgulho do que
fazem e de si próprios.
Correa e Gianesi (1994) refletem sobre a generalizada e recentemente baixa qualidade
de serviços. Do ponto de vista do cliente essa baixa qualidade pode significar irritação,
sensação de impotência e muitas vezes indignação. Do ponto de vista do prestador de serviços
esclarecido, pode significar oportunidade. Oportunidade de gerenciar serviços de modo a
diferenciar-se da concorrência em termos da qualidade do serviço prestado.
Há um consenso na literatura sobre a principal forma de atingir a qualidade em
serviços foca o próprio consumidor do serviço, dado que a qualidade percebida será exposta
pela própria percepção do consumidor em relação ao serviço recebido.
Para Lovelock e Wright (2003), quando os clientes avaliam a qualidade de serviço,
eles estão julgando a partir de um padrão interno da pessoa que existia antes da experiência do
serviço. Esse padrão interno para julgar a qualidade é a base para as expectativas do cliente.
As expectativas das pessoas sobre os serviços são mais influenciadas por suas próprias
experiências anteriores como clientes de um determinado fornecedor de serviços, com
serviços concorrentes no mesmo ramo, ou com serviços afins em ramos diferentes. Se não
possuírem experiência pessoal relevante, os clientes podem basear suas expectativas antes da
compra em fatores como a comunicação boca a boca ou a propaganda.
Denton (1990) explica que a satisfação dos clientes ocorre quando uma companhia
focaliza seus esforços em serviços com qualidade. A satisfação dos clientes produz
recompensas reais para a companhia em termos de lealdade dos clientes produz recompensas
reais para a companhia em termos de lealdade dos clientes e na imagem da empresa. Antes
que uma empresa possa começar a enfocar seus clientes, em primeiro lugar deve entender
quem são eles e que serviços precisam. Fornecedores efetivos de serviços sabem que as
atividades de serviços caras não têm valor se não satisfazerem às necessidades dos clientes.
A qualidade de serviços apresenta relação forte e direta sobre a satisfação dos clientes
e, conseqüentemente, uma reincidência em comprar o serviço do mesmo fornecedor,
mantendo a lealdade dos clientes e a rentabilidade das empresas (DENTON, 1990).
A empresa precisa avaliar os serviços fornecidos aos clientes. De fundamental
importância é a necessidade de avaliar os estados dos serviços e que melhorias serão
necessárias. Se não houver formas de avaliar os serviços, então, não existem formas pelas
quais o mesmo possa ser melhorado. Geralmente, a avaliação de serviços fica atrasada em
relação à avaliação da área de produção de mercadorias, em parte porque é relativamente fácil
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medir a qualidade dos produtos manufaturados tangíveis, mas não a de serviços que são
intangíveis (DENTON,1990).
Segundo Gronroos (1988) não há qualidade a ser controlada antes do serviço ser
produzido e vendido ao consumidor. Quando o provedor de serviços entende como os
serviços serão avaliados pelos usuários, será possível gerenciar essas avaliações e como
influenciá-las no sentido desejado. Os seis critérios de boa percepção de serviços são
baseados em conhecimentos existentes sobre a percepção do serviço:
- Profissionalismo e Habilidades: O consumidor julga que o provedor de serviços, os
funcionários, os sistemas operacionais, e os recursos físicos têm o conhecimento e habilidades
necessárias para resolver os problemas de um jeito profissional (critério atendendo a saída do
processo de transformação, os OUTPUTS).
- Atitudes e Comportamento: O consumidor avalia o interesse da empresa prestadora de
serviços em resolver seus problemas de uma forma amigável e espontânea por meio dos
contatos pessoais com o provedor de serviços.
- Acessibilidade e Flexibilidade: O consumidor verifica se o provedor do serviço, a
localização, horas de operações, sistemas de empregados e operacionais são designados e
operam de forma a ser fácil de ter acesso ao serviço e que estejam preparados a ajustar a
demanda e desejos do consumidor de uma forma flexível.
- Consistência e Confiança: O consumidor assume que qualquer que seja o lugar ou o acordo,
eles podem confiar no provedor de serviço, seus funcionários, e sistemas. O provedor de
serviços mantém a promessa e atua com o melhor interesse dos consumidores no coração.
- Recuperação: O consumidor percebe que quando alguma coisa ocorre de forma errada, ou
algo imprevisível acontece, o provedor de serviço irá imediatamente e ativamente fazer ação
corretiva.
- Reputação e Credibilidade: O consumidor acredita que as operações do provedor de serviço
podem ser confiadas e que permanece como boa performance e valores os quais podem ser
compartilhados por eles.
Conforme visto na literatura, os serviços possuem características particulares para
cada tipo de serviço, e desta forma, de difícil generalização das propriedades dos mesmos. O
mesmo princípio de diferenciação também é valido para o que é considerado qualidade em
cada tipo de serviço. Consegue-se perceber a influência do cliente na avaliação ou percepção
da qualidade do serviço, e a complexidade das formas de gerar uma boa satisfação dos
serviços.
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Outro ponto importante da literatura é o cuidado que os gestores de serviços devem ter
para garantirem uma boa qualidade de serviços visto o que a má qualidade pode ocasionar. E
existe o fator de que a qualidade é mensurada somente no final do processo, ou seja, quando o
serviço foi concluído e não há como mudar as percepções dos clientes quanto ao serviço
recebido.
Uma última abordagem sobre qualidade em serviços relevante para o estudo é a de
Johnston e Clark (2002) que identificaram em uma pesquisa, os fatores de qualidade a serem
considerados para as transações baseadas na Web:
- respostas rápidas: o fornecimento de informações e do próprio serviço, que leva dias ou
semanas para ser realizado via correio, passa para horas e de fato, minutos nas operações de eservice,
- resposta automática: confirmação instantânea de e-mails para reduzir a ansiedade e a
incerteza do cliente,
- comunicação com o cliente: como por exemplo, o fornecimento de informações sobre a
extensão da fila ou sobre quanto tempo demorará a resposta ou a prestação de serviço,
- acompanhamento por telefone: a opção de comunicar-se com a empresa no caso de dúvidas
ou problemas não solucionados,
- habilidade de checagem de status: checagem da localização de bens, de um pedido, do
tempo estimado de chegada de um engenheiro ou do extrato de conta corrente de uma banco,
- links para FAQs: habilidade de acompanhar as perguntas mais freqüentes (FAQs) feitas
pelos clientes.
Na pesquisa acima Johnston e Clark (2002) consideraram fatores de qualidade para as
transações na web de uma forma em geral. As características levantadas são mais pertinentes a
compras pela Internet e não é adequado utilizá-la integralmente para este estudo. Porém,
servirá como indicativo de atributos de qualidade sobre serviços on-line prováveis de serem
listados na pesquisa de campo.
Como a principal forma de se obter a qualidade do serviço é por meio da satisfação
do cliente este conceito será aprofundado no próximo tópico.

2.4.3 SATISFAÇÃO DO CLIENTE
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1993) comentam que a satisfação do consumidor é o
resultado da comparação entre o serviço predito com o serviço percebido.
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O propósito da tentativa de entender as expectativas dos clientes é assegurar que o
serviço pode ser preparado e entregue para atender a essas expectativas. Se a operação atende
às expectativas, ou, de fato, as excede, os clientes ficam satisfeitos com o serviço. Se
estiverem satisfeitos, é mais provável que usem novamente o serviço, alegremente, e podem
ainda recomendá-lo a outros. Se a percepção, a experiência e os resultados do serviço
atendem as expectativas do cliente, ele deve ficar satisfeito (ou minimamente satisfeito). Se
sua percepção do serviço exceder ás expectativas, ele ficará mais do que satisfeito ou até
encantado. Se suas percepções não atenderem a suas expectativas ele poderá ficar insatisfeito,
ou até irritado. Às vezes, essa situação é tratada na bibliografia sobre o comportamento do
consumidor como teoria da não-confirmação. Satisfação é o resultado da avaliação de um
serviço pelo cliente (JOHNSTON; CLARK, 2002). Pode ser representada em um continuum
que varia de encanto (em um extremo) a insatisfação (no outro extremo), cujos valores
atribuímos em uma escala de +5 a –5 apresentada na figura 8.
+5
Encantado

0 Satisfeito

Insatisfeito
-5
Figura 8: Continuum de satisfação
FONTE: JOHNSTON E CLARK (2002)

Quanto maior a satisfação do cliente, maior será a qualidade percebida do serviço. Na
escala de Continuum de satisfação, quanto mais próximo do nível encantado o cliente estiver
em termos de satisfação maior será a avaliação de qualidade do consumidor para o serviço.
Assim, algumas expectativas, e de fato, as percepções são componentes-chaves na
entrega de um serviço de qualidade. Qualidade de serviço também pode significar o resultado
e a experiência do serviço recebido pelo cliente. Outras definições de “satisfação” são: “uma
impressão relativa da organização e de seus serviços” e da “qualidade entregue”.
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A qualidade do serviço é usada com o mesmo significado de satisfação, isto é, o grau
de ajustamento entre as expectativas de um cliente e as percepções de um serviço, segundo
Johnston e Clark (2002). Uma forma de diferenciar a qualidade do serviço e satisfação é que a
primeira, é mais freqüentemente usada como algo mais duradouro, enquanto a satisfação é
específica á situação e a experiência.
Para a satisfação do cliente Johnston e Clark (2002) consideram que a expectativa dos
clientes apresenta uma faixa de tolerância possível esperada por eles. As expectativas
localizam-se em algum ponto de um continuum, entre o ideal e o intolerável, conforme
observado na figura 9.

Faixa de expectativas
Ideal
Expectativas –
O que se acredita
ser provável

Intolerável
Figura 9: Faixa de expectativas
FONTE: JOHNSTON E CLARK (2002)

Os autores definem alguns desses pontos do continuum como:
-

ideal

= o melhor possível;

-

ideal factível = o que deve acontecer, dado o preço ou o padrão setorial;

-

desejável = o padrão que o cliente deseja receber;

-

obrigatório = o nível de desempenho que o cliente deve receber, dados os custos
percebidos;

-

mínimo tolerável = os padrões mínimos toleráveis que devem ser atingidos;

-

intolerável = os padrões que os clientes não devem receber.
Os autores sugerem que as nossas expectativas não estão em um único ponto de

escala, mas em uma faixa definida pelo que os clientes acreditam ser provável receber
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(expectativas “desejadas”) e o que acreditam que “deva” acontecer, isto é, as expectativas
ideais viáveis.
Geralmente, essa faixa ou Zona de expectativas, como mostrada na figura 10, refere-se
a uma área de tolerância, definida entre os padrões desejados e os mínimos aceitáveis. A
importância dessa zona de tolerância é que os clientes podem aceitar variação dentro de uma
faixa de desempenho, e qualquer aumento ou diminuição de desempenho nessa área terá
efeito marginal sobre as percepções. Apenas quando o desempenho estiver fora desta faixa,
terá qualquer efeito real sobre a qualidade percebida do serviço (JOHNSTON; CLARK,
2002).

Zona de tolerância ou de aceitabilidade
Mais do que
aceitável

Ideal

Aceitável

Inaceitável

Intolerável
EXPECTATIVAS
Figura 10: Zona de tolerância ou de aceitabilidade
FONTE: JOHNSTON E CLARK (2002)

Parasuraman, Zeithaml & Berry (1993), iniciaram um trabalho tentando mostrar as
diversas expectativas associadas à qualidade em serviços:
- serviço desejado: é a expectativa ideal que o consumidor tem do serviço,
- serviço adequado: é o nível mais baixo de desempenho que o consumidor está disposto a
aceitar;
- serviço predito: é o nível de serviço que o consumidor acredita que provavelmente receberá.
Os autores afirmam que as percepções de qualidade referem-se a um momento no tempo.
Os fatores de qualidade de serviço são os atributos do serviço sobre os quais os
clientes podem ter expectativas e que precisam ser atendidas com algum nível de
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especificação (JOHNSTON e CLARK, 2002). Em outras palavras, são os atributos que os
clientes esperam encontrar no serviço e o nível de expectativa de cada um deles.
Uma outra ótica para avaliar a satisfação do cliente é a segundo Johnston e Clark
(2002) que correlaciona a importância dos atributos para os clientes, satisfação e o impacto
para a organização. Segue uma figura demonstrando essa correspondência.
Matriz de importância- desempenho

Melhor
do que

EXCESSO ?

2

APROPRIADA

3

Igual a

4
5
6
MELHORIA
7
Pior
do que

DESEMPENHO DO CONCORRENTE

1

AÇÃO
URGENTE

8
9
9

8
7
Menos
importante

6

5
4
Qualificador

3

2
Ganhador
de pedidos

1

IMPORTÂNCIA PARA OS CLIENTES

Figura 11: Matriz de importância- desempenho
FONTE: JOHNSTON E CLARK (2002)

Para um melhor entendimento do gráfico é necessária uma explicação inicial sobre os
conceitos englobados no cruzamento das informações. A importância dos atributos para os
clientes está dividida em três níveis: menos importante, qualificador e ganhador de pedidos.
No primeiro deles, são atributos considerados com menor grau de importância para o serviço,
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sem eles é possível obter uma alta qualidade percebida. No nível qualificador, estão os
atributos considerados como pré-requisito para o serviço pelos consumidores, no caso de
ensino de pós-graduação on-line, poderia ser por exemplo, ter recursos de interatividade pela
Internet. O último nível, ganhadores de pedidos, contempla os fatores os quais os clientes irão
optar por comprar o serviço de uma empresa ou de outra, admitindo-se que os atributos do
nível anterior já foram preenchidos. Na outra ordenada do gráfico, desempenho do
concorrente, também dividida em três níveis, aborda o desempenho dos atributos da empresa
em relação à concorrência. Esse desempenho pode ser: pior do que o da concorrência, igual ao
da concorrência ou melhor do que o da concorrência. Pelo cruzamento dessas duas variáveis
formam-se as áreas visualizadas no gráfico.
Para Johnston e Clark (2002) a zona “apropriada” é formada pela área do desempenho
de uma organização na qual ela é melhor do que outras organizações para os atributos
ganhadores de pedidos e, pelo menos, igual ao das outras para os qualificadores e os critérios
menos importantes. Essa área pode não exigir ação para melhorar, mas o foco do sistema de
mensuração do desempenho exige manutenção dos atributos sob controle. Para manter
vantagem sobre outras organizações, pode valer a pena considerar a tentativa de desenvolver
o desempenho em alguns fatores dessa zona.
A zona de “melhoria” identifica os fatores que necessitam de alguma atenção, como
os ganhadores de pedidos, em que o desempenho é similar aos outros, e os qualificadores, em
que este é levemente pior. O foco de mensuração deve ser a melhoria, e não o controle, e as
estratégias desenvolvidas para melhorar (JOHNSTON; CLARK, 2002).
Outra área delimitada no gráfico é a zona de “ação urgente” a qual identifica os fatores
que exigem atenção urgente para melhorar seu desempenho. Provavelmente, é prioridade
imediata transferir os fatores dessa área para pelo menos a zona de “melhoria” e para a Zona
“apropriada” em médio prazo (JOHNSTON; CLARK, 2002).
Os fatores ou atributos que estão na zona do “excesso?“ podem ter desempenho acima
do necessário. Ter um desempenho significativamente melhor do que outros em termos de
atributos qualificadores e, certamente, de fatores menos importantes pode ser um desperdício
de recursos. Por outro lado, se esses fatores menos importantes forem considerados como
qualificadores ou ganhadores emergentes, tal gasto pode bem ser assegurado (JOHNSTON;
CLARK, 2002).
Aplicando a matriz de importância-desempenho, os gerentes de operações podem
transformar as intenções estratégicas em prioridades claras para a operação, identificando
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onde os recursos limitados podem ser mais bem gastos a fim de apoiar as intenções
estratégicas da organização.
Mersha e Adlakha (1992), concluem que a ausência de alguns atributos leva o
consumidor a perceber a qualidade do serviço como ruim. Entretanto, quando esse atributo
está presente, eles podem não ser de grande importância para determinar um serviço bom. Isto
sugere que as operações de administração de serviço devem prestar atenção para os atributos
genéricos de qualidade de serviço bem como características de um serviço em particular a fim
de melhorar a qualidade percebida de serviço.
Este estudo tem como objetivo principal investigar quais são os fatores ou atributos de
qualidade de serviços para o caso de ensino de cursos de pós-graduação on-line justamente
para servir como direcionador gerencial de recursos. Ou seja, verificar qual aspecto é
necessário maior investimento mais para gerar uma maior satisfação do cliente, implicando
em uma melhor qualidade de serviço.
A qualidade de serviços vista pelo lado do gestor de serviços representa uma forma de
conquistar clientes e espaço no mercado. No caso de cursos de pós-graduação on-line, além
do aspecto gerencial, o qual almeja um melhor desempenho, a qualidade também representa
um dos ingredientes exigidos pelo MEC para reconhecimento dos cursos on-line (tópico sobre
e-learning). Dessa maneira, estudar a qualidade em serviços para e-learning é de altíssima
importância e necessidade.
O último tópico teórico necessário para a elaboração da parte prática deste trabalho
são os principais modelos de qualidade de serviços já existentes, que irão de certa forma,
organizar os conceitos até aqui expostos e indicar uma alternativa para mensuração da
qualidade de serviços.

2.5 PRINCIPAIS MODELOS DE QUALIDADE DE SERVIÇOS
Educação a distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com
mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes
suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos
meios de comunicação.”(Decreto/MEC nº2.494, de 10.02. 1998).
Este estudo irá focalizar a avaliação do e-learning, que é uma forma de ensino a
distância em que o conteúdo é veiculado na Internet. Este tipo de ensino possui várias
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características peculiares e são poucos os estudos sobre formas de avaliação da qualidade tipo
de serviço.
A literatura sobre o assunto apresenta quatro principais modelos de avaliação de
qualidade de serviços e um modelo adequado para avaliar qualidade em ambientes virtuais de
relevância para este estudo.

2.5.1 O MODELO DE AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRONROOS (1984)
O modelo de Gronroos (1984) enfatiza como a qualidade de serviço é percebida pelo
cliente e o processo de marketing envolvido no serviço. A abordagem apóia-se na teoria do
comportamento do consumidor e, mais precisamente, nos efeitos de expectativas sobre o
desempenho de produto em avaliações após consumo.
O modelo de qualidade de serviço de Gronroos (1984) foi elaborado pela composição
dos elementos: qualidade técnica, qualidade funcional, imagem, qualidade esperada,
qualidade experimentada, e qualidade de serviço percebida, conectados por alguns critérios a
serem explicados.
O que o cliente recebe em suas transações com a organização de serviços tem um
papel significativo uma vez que refletirá na avaliação de qualidade desse serviço pelo
consumidor. Esta entidade é denominada por Gronroos (1984) como qualidade técnica do
serviço, a qual representa o que é deixado ao cliente quando terminam suas interações com o
prestador e o processo de produção e entrega.
Entretanto, a qualidade técnica não é tudo que conta para o cliente. Gronroos (1984)
salienta que as interações entre o cliente e o prestador do serviço são freqüentes, pois são
processos

experienciais

nos

quais

atividades

de produção

e consumo

ocorrem

simultaneamente (item 2.3.2). Em virtude das interações e percepções das mesmas, apenas a
qualidade técnica não responde integralmente pela qualidade total que o cliente percebe ter
recebido. O cliente é também influenciado pela maneira como a qualidade técnica, o resultado
final do processo, lhe é transferida.
A forma com a qual os empregados de serviço desempenham suas tarefas, o seu
comportamento e o que dizem, a maneira como realizam as tarefas influenciam a visão que o
cliente forma do serviço. Essa é outra dimensão da qualidade, a qualidade funcional do
processo que também compõe a qualidade do serviço.
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O conceito de imagem é outro elemento destacado no modelo de Gronroos (1984).
Nesse plano, a imagem de uma organização consiste em valores existentes entre ela e os
clientes. A imagem pode variar conforme o grupo de pessoas considerado ou até entre
indivíduos de dado grupo. Em geral é de se esperar que haja uma certa tendência comum de
imagem de uma organização.
A imagem influencia a percepção de qualidade do cliente e age como um filtro por
meio do qual ele seleciona os fatores influenciadores da qualidade. Se a empresa tem uma
imagem positiva, é provável que o cliente até considere falhas no serviço como de menor
importância ou acidentais. Por outro lado, se a imagem é negativa, o efeito de qualquer erro
pode mesmo ser ampliado.
Gronroos (1984) leva em conta que não unicamente a experiência das dimensões
componentes da qualidade determina se a qualidade de um serviço é boa, neutra ou má. A
qualidade percebida total resulta, isso sim, da comparação entre a qualidade esperada e a
qualidade experimentada quando o cliente utiliza o serviço (tópico sobre satisfação do
cliente). O nível total de qualidade percebida não é ocasionado apenas pelo nível dos
componentes de qualidade funcional e técnica, mas antes pela lacuna entre a qualidade
esperada e a qualidade experimentada. A qualidade percebida só é boa quando a qualidade
experimentada ultrapassa (ao menos alcança) as expectativas do cliente (a qualidade
esperada). Portanto, se as expectativas são muito altas, a qualidade percebida será baixa,
mesmo que a qualidade experimentada seja, em si, relativamente boa.
Segue o modelo de qualidade de serviços elaborado por Gronroos (1984), a partir da
conexão dos componentes da qualidade de serviços descritos anteriormente e considerados
pelo autor.
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QUALIDADE
PERCEBIDA

Qualidade
Esperada

Qualidade
Experimentada

-necessidade do consumidor
-comunicações ao mercado
-imagem

Imagem

Qualidade Técnica
“ O Quê”

Qualidade Funcional
“ O Como”

Figura 12: Modelo de Gronroos
FONTE: GRONROOS (1984)

Um outro modelo de qualidade de serviços relevante é o modelo de Gummerson a ser
descrito no próximo tópico.

2.5.2 O MODELO DE GUMMERSON (1987)
Partindo-se do pressuposto que os serviços são uma combinação de bens físicos e
serviços, este autor elaborou um modelo para auxiliar o desenvolvimento e gerenciamento da
qualidade. Este modelo compreende quatro principais integrantes de qualidade: qualidade de
projeto/design, qualidade de produção e entrega, qualidade de relacionamento e qualidade
técnica. Estes quatro componentes juntos resultam na qualidade percebida pelo cliente.
Os dois primeiros componentes da qualidade percebida pelos clientes, qualidade de
projeto/design e qualidade de produção e entrega são considerados fontes de qualidade. A
qualidade de projeto/design refere-se à quão bem os elementos de serviços e bens do produto
e a combinação deles em um pacote funcional são desenvolvidos e elaborados. A qualidade
de produção e entrega refere-se à quão bem o pacote e seus elementos são produzidos e
entregues em comparação como o projeto.
Os outros componentes da qualidade percebida pelo cliente, qualidade de
relacionamento e qualidade técnica, formam o resultado da produção e entrega do produto e
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dos processos de serviço. A qualidade de relacionamento refere-se a quão bem o cliente
percebe a qualidade durante os processos de serviços. E por último a qualidade técnica que se
refere aos benefícios de curto e longo prazo de um pacote.
Segue o modelo referido:

Imagem, Marca

Experiências

Expectativas

Qualidade do
Projeto/ Design

Qualidade de
Produção
e Entrega

Qualidade Percebida
Pelo Cliente:
*imediata
*longo prazo

Qualidade de
Relacionamento

Qualidade
Técnica

Figura 13: Modelo de Gummerson
FONTE:GUMMERSON (1987)

Outras variáveis correlacionadas a este modelo são expectativas, experiências e
imagem e marca. A imagem é a mesma variável mencionada no modelo de Gronroos (1984),
porém este autor também elabora a teoria com a utilização do elemento marca, que se refere à
visão de um produto que é criado na mente dos clientes.
Em busca de um aperfeiçoamento dos modelos, GRONROOS e GUMMERSON se
uniram para elaborar um outro modelo de avaliação de qualidade de serviços.
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2.5.3 O MODELO DE GRONROOS & GUMMERSON (1988)
Gummerson & Gronroos (1988) investigam os relacionamentos existentes na
avaliação da qualidade, os autores se preocuparam em determinar como a qualidade de
serviços é criada. Este modelo apresenta a qualidade percebida pelo cliente segundo dois
componentes: o par qualidade técnica e funcional e as quatro fontes de qualidade, projeto,
produção, entrega e relacional.

Qualidade de Projeto
Qualidade de Produção
Qualidade de Entrega
Qualidade Relacional

Qualidade Funcional
Qualidade Técnica

Imagem
Expectativas
Experiências

QUALIDADE PERCEBIDA PELO CLIENTE
=
SATISFAÇÃO DO CLIENTE

Figura 14: Modelo de Gronroos & Gummerson
FONTE: GRONROOS & GUMMERSON (1988)

Os três modelos até aqui apresentados abordam a qualidade do serviço como um
composto de qualidades especificas, e alguns outros fatores como imagem, expectativas e
experiências. O próximo modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) diferencia-se dos
demais supracitados por abordar sob a forma de lacunas ou gaps de qualidade, a percepção de
qualidade de serviços do consumidor, e existir uma escala desenvolvida com os atributos
relevantes para esta avaliação da qualidade de serviços.
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2.5.4 O MODELO DE PARASURAMAN, ZEITHAML E BERRY (SERVQUAL)
(1985)
As operações que resultam em serviços são de difícil mensuração de qualidade por
apresentarem a característica de intangibilidade. Com o propósito de solucionar esse problema
Parasuraman, Zeithaml, e Barry (1985) propõem uma metodologia na qual há uma
comparação entre as expectativas do cliente e as percepções de qualidade do serviço (item
2.4.2). Essas diferenças entre percepções e expectativas são abordadas no modelo como gaps
ou lacunas de qualidade.
Segue abaixo o desenho do modelo conceitual de serviços e as lacunas de qualidade
que esse visa solucionar:
Consumidor
Comunicações
transmitidas boca a boca

Necessidades pessoais

Experiência anterior

Serviço esperado
Lacuna 5
Serviço percebido
Profissional de
marketing

Lacuna 1

Prestação de serviço
(incluindo contatos
prévios e posteriores)
Lacuna 3

Lacuna 4

Comunicações
externas para
consumidores

Tradução de percepções
em especificações de
qualidade de serviço

Lacuna 2
Gerenciamento de
percepções das
expectativas dos
consumidores

Figura 15: Modelo conceitual de serviços: SERVQUAL
FONTE: PARASURAMAN, ZEITHAML e BERRY (1985)

A figura acima mostra as lacunas medidas pelo modelo e que representam a qualidade
do serviço, ou seja, quanto menor a lacuna maior a qualidade. O significado das lacunas segue
abaixo:
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- lacuna 1: mostra a diferença de percepção das características que representam alta qualidade
pelos profissionais de marketing e o que o serviço realmente precisa ter para ser considerado
de alta qualidade pelos consumidores;
- lacuna 2: representa a discrepância entre as percepções dos profissionais de marketing em
relação às expectativas dos consumidores e as especificações estabelecidas para o serviço;
- lacuna 3: representa a variação na prestação de um serviço de alta qualidade ocasionada pela
variabilidade dos funcionários ou mesmo por um equipamento com problemas resultando em
um serviço de baixa qualidade;
- lacuna 4: mostra a diferença entre a prestação do serviço e a propaganda e/ou outras formas
de comunicação externa;
- lacuna 5: lacuna da avaliação final, ou seja, depende das lacunas anteriores, representa quão
bem o serviço prestado foi percebido pelos consumidores em relação ao serviço esperado.
A qualidade de serviço percebida pelo cliente é inversamente expressa pela quinta
lacuna, a qual dependeria, por sua vez, das quatro demais lacunas associadas com
informações, projeto, marketing e entrega de serviço. Pode-se pensar em termos de uma
função onde: lacuna 5 = f(lacuna 1, lacuna 2, lacuna 3, lacuna 4). A forma dessa função, no
entanto, está por ser determinada. As lacunas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, razão
pela qual é preciso sempre levar em conta a magnitude e a direção.
A sistematização das lacunas de qualidade foi feita por meio do desenvolvimento de
uma escala, a SERVQUAL, a qual realiza uma comparação entre expectativas e percepções.
Para realizar esta comparação entre expectativas e percepções os autores consideram
no modelo as seguintes dimensões para qualidade dos serviços: itens tangíveis, receptividade,
empatia, segurança e confiabilidade.
Essas dimensões são abordadas aos clientes por meio de um questionário aos
consumidores contendo vinte e duas perguntas sobre o serviço tanto em relação às
expectativas (numeradas abaixo de E1 a E22) quanto às percepções (numeradas abaixo de P1
a P22). Segue abaixo a explicação do que representam essas dimensões de qualidade de
serviços consideradas (itens tangíveis, receptividade, empatia, segurança e confiabilidade) e
as perguntas do questionário a serem respondidas pelos consumidores relativas a cada uma
delas.
a-) Itens tangíveis
Os itens tangíveis no SERVQUAL são bidimensionais – um focando equipamento e
instalações e outro focando funcionários e materiais de comunicação. Para esta dimensão são
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feitas as perguntas em termos de expectativas e percepções sobre os aspectos mencionados
abaixo.
Expectativas de itens tangíveis:
E1. empresas excelentes terão equipamento com aparência moderna;
E2. as instalações das empresas excelentes serão bonitas;
E3. os funcionários das empresas excelentes terão boa aparência;
E4. os materiais associados ao serviço (p. ex., panfletos ou relatórios) terão aparência bemcuidada em uma empresa excelente.
Foi considerada XYZ a empresa fictícia cujo serviço se deseja avaliar.
Percepções de Itens tangíveis:
P1. XYZ tem equipamento com aparência moderna;
P2. as instalações de XYZ são bonitas;
P3. os funcionários de XYZ têm boa aparência;
P4. os materiais associados ao serviço (p.ex. panfletos ou relatórios) têm aparência bem
cuidada na XYZ.
b-) Confiabilidade
Essa dimensão refere-se ao nível de serviço, tempo de execução do serviço dentro do
prazo, cumpre promessas, entre outros fatores. Para esta outra dimensão são feitas perguntas
relativas a expectativas e percepções conforme E5 a E9 e P5 a P9.

Expectativas de confiabilidade:
E5. quando empresas excelentes prometem fazer algum tipo de coisa por um determinado
período, farão;
E6. quando os clientes têm um problema, as empresas excelentes demonstrarão um interesse
genuíno em resolvê-lo;
E7. empresas excelentes prestarão o serviço da maneira certa na primeira vez;
E8. empresas excelentes prestarão seus serviços no momento em que prometerem fazê-lo;
E9. empresas excelentes insistirão em registros sem erros.
Foi considerada XYZ a empresa fictícia cujo serviço se deseja avaliar. Percepções de
confiabilidade:
P5. quando XYZ promete fazer alguma coisa em um determinado momento, faz;
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P6. quando se tem um problema, XYZ demonstra um interesse genuíno em resolvê-lo;
P7. XYZ presta seu serviço da maneira certa na primeira vez;
P8. XYZ fornece os serviços no momento em que promete fazê-lo;
P9. XYZ insiste em registros sem erros.
c-) Receptividade
Desejo ou disponibilidade dos funcionários para produzir um serviço. Para esta
dimensão são abordadas perguntas sob os aspectos de expectativa e percepções conforme
seguem.

Expectativas de receptividade:
E10. os funcionários de empresas excelentes dirão aos clientes exatamente quando o serviço
será prestado;
E11. os funcionários de empresas excelentes prestarão serviço imediato aos clientes;
E12. os funcionários de empresas excelentes sempre estão dispostos a ajudar os clientes;
E13. os funcionários de empresas excelentes nunca estão ocupados demais para responder a
pedidos dos clientes.
Foi considerada XYZ a empresa fictícia cujo serviço se deseja avaliar.
Percepções de receptividade:
P10. os funcionários da XYZ dizem aos clientes exatamente quando o serviço será prestado;
P11. os funcionários da XYZ prestam serviço imediato aos clientes;
P12. os funcionários da XYZ estão sempre dispostos a ajudar os clientes;
P13. os funcionários da XYZ nunca estão ocupados demais para responder aos pedidos dos
clientes.
d-) Segurança
A competência da empresa, a cortesia que demonstra para os clientes e a certeza de
suas operações. Nesta dimensão verifica-se a avaliação dos clientes sobre os pontos abaixo.

Expectativas de segurança:
E14. o comportamento dos funcionários de empresas excelentes inspirará confiança nos
clientes;
E15. os funcionários de empresas excelentes se sentirão seguros em suas transações;
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E16. os funcionários de empresas excelentes serão corteses com os clientes;
E17. os funcionários de empresas terão conhecimento para responder a perguntas dos clientes.
Foi considerada XYZ a empresa fictícia cujo serviço se deseja avaliar.
Percepções de segurança:
P14. o comportamento da XYZ inspira confiança nos clientes;
P15. o cliente sente-se seguro em transações com a XYZ;
P16. os funcionários da XYZ são corteses com os clientes;
P17. os funcionários da XYZ têm conhecimento para responder as perguntas dos clientes.
e-) Empatia
A capacidade de uma pessoa de vivenciar os sentimentos de outra pessoa como se
fossem seus. Essa última dimensão avalia as seguintes expectativas e percepções do
consumidor.

Expectativas de empatia:
E18. empresas excelentes darão atenção individual aos clientes;
E19. empresas excelentes terão horário de funcionamento conveniente para todos os clientes;
E20. empresas excelentes terão funcionários que dão atenção pessoal aos clientes;
E21. empresas terão como prioridade os interesses do cliente;
E22. os funcionários de empresas excelentes entenderão as necessidades específicas e seus
clientes.
Foi considerada XYZ a empresa fictícia cujo serviço se deseja avaliar.
Percepções de empatia:
P18. XYZ dá atenção individual aos clientes;
P19. XYZ tem horário de funcionamento conveniente para seus clientes;
P20. XYZ tem funcionários que dão atenção pessoal aos clientes;
P21. XYZ tem como prioridade os interesses do cliente;
P22. os funcionários da XYZ entendem as necessidades específicas dos clientes.
Esse questionário é respondido segunda uma escala de Likert que varia de 1
(representando discordo totalmente) a 7 (correspondendo a concordo totalmente).
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As expectativas e percepções relatadas pelo consumidor do serviço podem sofrer
algumas adaptações ou alterações de acordo com o serviço cuja qualidade deve ser
mensurada. Por exemplo, no caso do estudo em questão, uma hipótese seria de que a
dimensão segurança teria uma grande relevância à percepção do consumidor dado que os
cursos de pós-graduação on-line devem ter uma grande segurança em relação à proteção dos
sites tanto em termos de informações confidenciais quanto a entrada de vírus. Em outros
serviços esse atributo pode não ter tal importância, conforme matriz apresentada no tópico
2.4.3, a qual cada atributo tem uma importância diferente em cada serviço.
Alguns aspectos de cuidado ou restrição neste modelo foram apontados por Groonros,
(1993). Dentre eles:
O serviço pode se percebido como “bom“ quando é “ruim”. Se as expectativas do
cliente forem particularmente baixas, o mau serviço pode ser percebido como altamente
satisfatório porque as expectativas foram excedidas. Isso parece razoável, mas ficou claro que
o serviço está extremamente vulnerável à ameaça competitiva de fornecedores de melhor
qualidade (GROONROS, 1993).
O serviço pode se percebido como “ruim” quando é “bom“. Do mesmo modo, é
também possível que, se as expectativas forem altas, por exemplo, em função de grande
promessa, um bom serviço possa ser visto como inadequado. (GROONROS, 1993)
O serviço que foi “bom“ na última vez pode apenas ser “OK” agora. Se um
serviço foi percebido como “bom”, as expectativas do cliente podem ser maiores na próxima
vez; assim pode ficar insatisfeito nas ocasiões subseqüentes, não obstante o fato de a
qualidade do serviço permanecer a mesma. (GROONROS, 1993)
O modelo de Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) é um modelo genérico para
todos os serviços. Conforme revisado anteriormente na literatura, os atributos relevantes para
a avaliação de qualidade de serviços são diferentes e com ordem de importância desigual para
diferentes tipos de serviços (matriz de fatores: menos importantes, qualificadores e
ganhadores de pedido no tópico 2.4.3). Esse modelo ao ser utilizado deverá ser adaptado para
cada tipo de serviço. No caso de ensino de pós-graduação on-line, por exemplo, a dimensão
empatia, provavelmente não será um fator relevante, uma vez que o princípio básico do
ensino a distância é o de ter pouco contato físico com o consumidor, e, portanto, essa
dimensão se torna pouco importante para a avaliação desse tipo de serviço.
O objetivo principal deste estudo é o de levantar quais atributos deverão ser
considerados na mensuração da qualidade de serviços para a adaptação de um modelo de
qualidade nos cursos de pós-graduação on-line sob a ótica de serviço como processo.
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Portanto, uma vez que já foi desenvolvida uma ferramenta (SERVQUAL) que se
baseia em atributos para mensurar a qualidade de serviços, partindo do modelo de
Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985), esse modelo, inicialmente, mostra-se mais adequado
a esse estudo do que os demais comentados até o momento na revisão da literatura uma vez
que esse aborda diretamente as dimensões de qualidade (atributos) para realizar a avaliação da
qualidade do serviço.
Parasuraman (2000), percebendo um grande incremento nos negócios pela Internet, e
a necessidade de existir um modelo mais adequado para esse ramo de atividade adaptou o
modelo de qualidade de serviços de Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1985) para serviços
eletrônicos.
2.5.5 O MODELO DE PARASURAMAN ADAPTADO PARA SERVIÇOS
ELETRÔNICOS, O e-SERVQUAL (e-SQ) (2000)
Parasuraman (2000), tomando como base o chamado modelo de análise dos gaps da
qualidade apresentado anteriormente (tópico 2.5.4), desenvolveu, conforme apresentado na
figura abaixo, um novo modelo conceitual para entendimento e melhoria da qualidade de
serviços no ambiente digital.

Clientes

Atributos e-SQ
desejados
pelos clientes

Empresa
Gap de Realização

Marketing do
Web-site

Gap de Comunicação

Percepção
e-SQ

Valor Percebido

Compra/
recompensa

Gap de Informação

Projeto e operação
do Web-site

Entendimento da
Empresa sobre o e-SQ

Gap de Projeto

Figura 16: Modelo conceitual para entendimento e melhoria da qualidade do e-service
FONTE: PARASURAMAN (2000)

Este modelo elaborado por Parasuraman (2000) aponta a existência de quatro lacunas
(ou gaps) que são:
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Gap 1: Gap de informação. Corresponde à lacuna existente entre a percepção da
empresa sobre os atributos do e-SQ e os desejados pelos clientes.
Gap 2: Gap de projeto ou especificação. Gap criado pela divergência do fato de que a
empresa pode perceber quais são os atributos do e-SQ desejados pelos clientes, porém esta
leitura poderá não traduzir corretamente essas expectativas na realização do projeto ou nas
especificações da operação do web-site a ser colocado à disposição do cliente.
Gap 3: Gap de realização do serviço. Lacuna que observa o fato do e-service
(conceituado anteriormente como todo serviço interativo que é entregue pela Internet
utilizando-se meios de telecomunicação avançados, informação e tecnologia multimídia e
pode ser projetado de acordo com os desejos dos clientes, mas sua realização ainda deixa a
desejar, tópico 2.4.1.) não corresponder ao projeto de serviço ou a operação do web-site
prometido pelo marketing do serviço.
Gap 4: Gap de comunicação. A imagem comunicada aos consumidores influencia
tanto as expectativas quanto as percepções. A propaganda de uma empresa e outras formas de
comunicação devem gerar expectativas de um serviço que a empresa realmente tem condições
de proporcionar. Da mesma forma, a empresa deve manter seus clientes informados sobre
todas as ações a que eles são submetidos, de forma a garantir uma boa percepção do serviço.
A qualidade final é dada por uma função da soma dos gaps do modelo. Quanto menor
a soma dos gaps, mais o serviço se aproxima do desejado pelo cliente e a qualidade é melhor
avaliada.
Com a finalidade de medir estes gaps, Parasuraman desenvolveu um instrumento de
pesquisa, denominado e-SERVQUAL, ou e-SQ, que identifica onze dimensões específicas
para o ambiente digital (Parasuraman, 2000).
O método e-SERVQUAL apresenta alguns aspectos básicos que serão abordados.
A qualidade de serviços é definida como a diferença entre as expectativas que os
clientes têm do desempenho do serviço, tanto pelo próprio serviço em si como pelas
percepções do serviço recebido (Parasuraman et al., 1985, 1988, 2000, Gronroos, 1990).
Parasuraman (2000) reavaliando o método SERVQUAL (Parasuraman, 1988),
estabeleceu, dimensões específicas para determinar a qualidade dos serviços prestados no
ambiente digital, o que o autor denominou de dimensões do e-SERVQUAL, ou simplesmente
e-SQ.
Tais dimensões do e-SQ são:
- Acesso: capacidade para entrar no site rapidamente e localizar a empresa prestadora
de serviço na Internet;
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- Segurança: confiança que o cliente sente em conectar-se ao site;
- Facilidade de navegação: capacidade de navegar no site e mudar suas páginas sem
dificuldade;
- Eficiência: site simples de usar e que requeira o mínimo de informação para seu uso;
- Flexibilidade: facilidade de procurar e realizar transações e de obter informações;
- Customização: capacidade de reconhecer e adaptar-se às preferências do cliente;
- Conhecimento do preço: capacidade de permitir simulações e comparações de
tarifas, para determinar preço total;
- Privacidade: proteção da informação pessoal e transações que são seguras de
intrusos;
- Estética do site: dimensão ligada à ambiência do site;
- Confiança: correto funcionamento técnico do site e exatidão do serviço;
-Receptividade: rápida resposta do site e capacidade de resolver problemas ou
questões do cliente.
Essas dimensões ou atributos de qualidade foram desenvolvidos baseando-se em comércio
eletrônico. Ainda que o serviço de ensino de pós-graduação on-line possa ser considerado um
negócio pela Internet, o grau de participação e envolvimento do cliente no processo de
transformação é muito maior no caso deste estudo (ensino de pós-graduação on-line) do que
em relações puramente comerciais. Portanto, é necessário um novo levantamento de atributos
considerados pelos consumidores do serviço de pós-graduação on-line, com a finalidade de
checar quais são os atributos de real de importância para esses serviços contrapondo com os já
encontrados por Parasuraman neste modelo. Um outro aspecto importante a ser considerado é
que o modelo para serviços eletrônicos considera os fatores ou atributos de qualidade com
grau de importância igualitário, o que na prática não ocorre, conforme visto na literatura sobre
satisfação do cliente (tópico 2.4.3). Existem fatores de menor grau de importância,
qualificadores e ganhadores de pedido na avaliação da qualidade do serviço pelo cliente e
conseqüente decisão sobre o processo de compra.
Uma primeira adequação do modelo que possui diretamente atributos de qualidade, o
modelo de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), foi realizada para adequar o modelo a
serviços pela Internet. Esse segundo modelo adaptado para negócios eletrônicos mostra-se
mais adequado a ser utilizado para esse estudo devido ao fato de abordar o ambiente Internet
em suas dimensões e portanto algumas especificidades restritas a esse tipo de serviço já foram
contempladas. Por esses motivos esse será o modelo que será utilizado dessa dissertação para
ser adaptado ao serviço de cursos de pós-graduação on-line.
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São discutidos detalhes de aplicação e criação desse modelo para um melhor
entendimento e posterior adequação.
Para a elaboração de um questionário para esse modelo de avaliação de qualidade de
serviços, Parasuraman partiu do conceito de que para a qualidade de cada atributo
considerado pelo cliente existem níveis mínimos de adequação (o menor nível de qualidade
aceitável pelo cliente) quanto os níveis desejados (aqueles níveis de alta qualidade realmente
esperados pelos clientes) para cada atributo a ser considerado no ambiente digital.
Esses níveis mínimos de qualidade (adequação e desejados) são mensurados por meio
do questionário no formato de três colunas. Nesse questionário, Parasuraman (2000),
considera que nas duas primeiras colunas são medidos os níveis adequados e desejados e de
serviço, na terceira, a percepção de desempenho de cada dimensão de serviço prestado,
conforme apresentado na figura 17 (Parasuraman et alli., 1994; Parasuraman 1997).
Formato Três colunas do SERVQUAL
Nível adequado de serviço: o nível mínimo de desempenho do serviço que você considera
adequado.
Nível desejado de serviço: o nível de desempenho do serviço que você deseja.
Quando ela tiver

1. Respostas rápidas para
os alunos.

O meu nível de

O meu nível

Minha percepção do

serviço mínimo é:

desejado de serviço

desempenho do

é:

serviço da _____é:

Baixo

Alto

123456789

2. Empregados que sejam Baixo
solícitos ao telefone

Alto

123456789

Baixo

Alto

Baixo

123456789
Baixo

Alto

Alto

123456789
Baixo

123456789

Alto

123456789

Figura 17: Questionário SERVQUAL em três colunas
FONTE: PARASURAMAN (1997).

Utilizado-se esse formato de três colunas, Parasuraman et alli (1994) mostraram que
os consumidores têm uma faixa de limite para suas expectativas, referentes a cada dimensão
do serviço- chamadas de “zona de tolerância”.
Estas Zonas de Tolerância, conforme apresentado na figura 18, são limitadas pela
qualidade mínima aceitável pelo cliente (aquilo que ele está disposto a aceitar) e pela
qualidade realmente desejada pelo cliente.
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Serviço Desejado
Zona de Tolerância
Serviço Adequado
Figura 18: Zona de Tolerância
FONTE: PARASURAMAN (1997)

Conhecendo os limites da expectativa dos clientes, sejam os limites dos serviços
adequados, ou mínimos, ou do serviço desejado, temos a zona de tolerância. Partindo-se da
definição de cada zona, é possível estabelecer algumas medidas para a qualidade do serviço.
Para a tabulação dos dados do questionário de três colunas há um outro aspecto
relevante para ser analisado. Observando-se a figura 19, pode-se afirmar que uma medida da
superioridade do serviço –(MSS) – é a diferença obtida entre o serviço percebido e o serviço
desejado. Esta diferença pode ser positiva ou negativa, quanto maior for o índice positivo,
pode-se afirmar que maior é a superioridade do serviço, ou seja, quanto maior for o índice,
maior será a qualidade percebida, uma vez que essa supera o desejado. Por sua vez, a medida
de adequação do serviço- (MAS)- é a diferença obtida entre o serviço percebido e o serviço
adequado. Da mesma forma, a MAS pode ser positiva ou negativa. Se negativa, significa que
o serviço encontra-se com sua qualidade de serviço inadequada para os clientes, quanto mais
positiva estiver a MAS melhor, pois estará aproximando-se da MSS. Na aplicação e tabulação
do questionário aos consumidores do serviço, essas duas medidas permitirão a instituição
prestadora do serviço saber sobre a qualidade de cada atributo em relação ao desejado pelo
cliente, e fornecer dados para gerenciar o serviço de modo a melhorar os atributos com baixa
avaliação de qualidade, e também tomar ciência sobre os acertos de qualidade em relação ao
serviço.
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Serviço Desejado

Serviço Percebido – Serviço
Desejado = Medida
da Superioridade
do Serviço (MSS)

Zona de Tolerância

Serviço Adequado
Serviço Percebido – Serviço
Adequado = Medida
de adequação do
Serviço (MAS)
Serviço Percebido

Figura 19: Medidas de qualidade do serviço
FONTE: PARASURAMAN (1997)

Com a adequação, acompanhamento e gerenciamento desses índices é possível para
uma empresa prestadora de serviços se posicionar de forma a ser mais lucrativa e ao mesmo
tempo atender as necessidades e expectativas do cliente.
O resultado desse estudo servirá como subsídio para elaborar um questionário para a
avaliação da qualidade do serviço de cursos de pós-graduação on-line. A parte teórica
comentada sobre o questionário para o modelo ilustra como as informações resultantes desse
trabalho poderão ser utilizadas.
Por meio desse confronto entre os de avaliação de qualidade de serviços, atingiu-se o
objetivo específicos a-) cujo propósito era: indicar um dos modelos de avaliação de qualidade
de serviços a ser adaptado para o caso de cursos de pós-graduação on-line.
Uma vez concluído o trabalho de levantamento bibliográfico e indicado um modelo de
qualidade a ser adaptado para o caso de cursos de pós-graduação on-line, o próximo passo é a
metodologia da pesquisa de campo que será abordado no próximo capítulo.
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3

ASPECTOS METODOLÓGICOS

Esse capítulo tem como objetivo fornecer a metodologia para a operacionalização da
pesquisa de campo desse trabalho e atingir o objetivo principal estabelecido: verificar os
atributos a serem considerados na mensuração da qualidade de serviços para adaptar um
modelo de avaliação de qualidade de serviços para o serviço em específico de cursos de pósgraduação on-line.
Barros (1986) comenta que a pesquisa científica consiste na observação dos fatos
como ocorrem espontaneamente, coleta de dados, e registro de variáveis presumivelmente
relevantes para análises posteriores. A pesquisa é uma forma de conseguir o progresso, e,
portanto, é um processo reflexivo, sistemático, controlado e crítico que nos conduz à
descoberta de novos fatos e das relações entre as leis que regem o aparecimento ou ausência
dos mesmos.
O objetivo da pesquisa é encontrar respostas para perguntas pela utilização de métodos
científicos (SELLTIZ et alli, 1974). Estes métodos científicos para o presente estudo serão o
alvo de estudo deste capítulo.
Apresentação e Análise
dos Resultados

Objetivo

3.1 Tipo de pesquisa

-Indicar o tipo de pesquisa do estudo e a técnica escolhida
para a condução do trabalho de campo

3.2 Perguntas

-Informar a pergunta de pesquisa

3.3 Modelo de pesquisa
e variáveis

-Apresentar o modelo de pesquisa e as variáveis consideradas

3.4 Plano amostral

-Apresentar o plano amostral estabelecido para a pesquisa
de campo

3.5 Coleta de dados:
método e instrumento

-Apresentar a forma de coleta de dados, o método e o instrumento

3.6 Etapas da pesquisa

-Apresentar as etapas de pesquisa para alcançar os objetivos
específicos e geral

Figura 20: Aspectos Metodológicos
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3.1 TIPO DE PESQUISA
Selltiz et alli (1974) comenta que cada estudo possui um objetivo específico. Os
objetivos específicos, por sua vez, podem-se reunidos em objetivos mais amplos como:
- familiarização com o fenômeno ou conseguir nova compreensão deste,
- apresentação precisa das características de uma situação, grupo ou indivíduo
específico,
- verificação da freqüência com que algo ocorre ou com que está ligado a alguma outra
coisa,
- verificação de uma hipótese de relação causal entre as variáveis.
De acordo com Barros (1996) as formas de estudo do objeto de pesquisa determinam a
classificação da pesquisa. Essa por sua vez pode ser: Descritiva, Experimental e PesquisaAção. A pesquisa Descritiva, é aquela em que o pesquisador observa, registra, analisa, e
correlaciona fatos ou fenômenos. Nesse tipo de pesquisa não há a interferência do
pesquisador, ele não manipula o objeto de pesquisa.
A pesquisa Experimental, adota o critério de manipulação de uma ou mais variáveis
independentes (causas), sob adequado controle, a fim de interpretar e observar as
modificações e reações ocorridas no objeto de pesquisa. Dessa maneira o investigador
interfere na realidade, fato ou situação estudada através da manipulação direta das variáveis,
(BARROS, 1996),
A pesquisa- Ação, a terceira classificada por Barros (1996), é um tipo de pesquisa
social com base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou
com a resolução de um problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes da
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo.
Selltiz et alli (1974) apresenta uma classificação para os tipos estudos em três tipos:
estudos descritivos, estudos que verificam hipóteses causais e estudos formuladores ou
exploratórios.
Os estudos descritivos considerados por Selltiz et alli (1974) possuem como objetivos
descrever as características de determinada população ou fenômeno; estimar a proporção de
pessoas, de uma população especial, que mantém determinadas opiniões ou atitudes; verificar
a existência de associações entre variáveis.
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O outro tipo de estudo considerado por Selltiz et alli (1974) é o causal o qual objetiva
identificar os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos;
podem ainda ter o objetivo de verificar hipóteses de causalidade.
O terceiro tipo de estudo mencionado por Selltiz et alli (1974) são os estudos
formuladores ou exploratórios tem como objetivo a formulação de um problema para a
investigação mais exata ou para a criação de hipótese. Ainda pode ser utilizado para:
- aumentar o conhecimento em relação a um determinado fenômeno que deseja se
investigado em estudo posterior, mais estruturado, ou aumentar conhecimento da
situação em que se pretende realizar o estudo,
- esclarecer conceitos,
- estabelecer prioridades para futuras pesquisas,
- obter informações sobre possibilidades práticas de realização de pesquisas em
situações de vida real,
- apresentar problemas considerados urgentes por pessoas que trabalham em determina
do campo de relações sociais.
A pesquisa pode ser classificada no nível mais amplo como exploratória ou
conclusiva. O principal objetivo da pesquisa exploratória é prover a compreensão do
problema enfrentado pelo pesquisador. Este tipo de pesquisa é utilizado para os casos nos
quais é necessário identificar cursos relevantes de ação ou obter dados adicionais antes que se
possa desenvolver uma abordagem. A pesquisa conclusiva, tem como objetivo testar
hipóteses conclusivas, dado que são usadas como dados para a tomada de decisões gerenciais.
As pesquisas conclusivas podem ser descritivas ou causais. Uma melhor visualização destes
tipos de pesquisas segue no quadro abaixo (MALHOTRA, 2001) 1.

1

Malhotra (2001). Sabe-se que esse autor é utilizado como pesquisa de marketing, e como tal, lida diretamente
com consumidores. Nesse trabalho o referido autor está mencionado pelo fato de que a pesquisa de campo será
realizada diretamente com consumidores.
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Quadro 2: Comparação entre as concepções básicas de pesquisa
COMPARAÇÃO ENTRE AS CONCEPÇÕES BÁSICAS DE PESQUISA
Objetivos
Características
Métodos
- Surveys com especialistas
Descoberta de idéias e
- Surveys piloto
Exploratória
Flexível, versátil
dados
- Dados secundários
- Pesquisa qualitativa
- Dados secundários
Marcada pela formulação
- Surveys
Descreve características ou
Descritiva
prévia de hipóteses
- Painéis
função de mercado
específicas
- Dados de observação e
outros dados
Manipulação de uma ou
Determina relações de causa
- Experimentos
Causal
mais variáveis
e efeito
independentes
FONTE: MALHOTRA (2001)
Tipo de Pesquisa

O presente estudo será exploratório uma vez que se deseja aumentar o conhecimento
em relação a um determinado fenômeno que poderá ser investigado em estudo posterior. Será
utilizada a pesquisa exploratória, pois, essa pesquisa deseja familiarizar-se com os atributos
de maior relevância para os consumidores do serviço de cursos MBA on-line.
Richardson (1999) comenta que método em pesquisa significa a escolha de
procedimentos sistemáticos para a descrição e explicação de fenômenos. O autor classifica os
métodos em qualitativos e quantitativos. O primeiro é aplicado quando o pesquisador deseja
obter melhor entendimento do comportamento de diversos fatores e elementos que influem
sobre determinado fenômeno. O segundo método se difere em relação ao primeiro na medida
que utiliza ferramentas estatísticas como base do processo de análise de um problema.
Para cada um desses tipos de estudos existem métodos de pesquisa mais adequados a
serem utilizados. Um dos métodos apresentados por Malhotra (2001) para as pesquisas
exploratórias é a pesquisa qualitativa. Essa pesquisa utiliza-se de dados primários para sua
execução. Os dados primários são gerados por um pesquisador com a finalidade específica de
solucionar o problema em pauta. A pesquisa qualitativa proporciona uma melhor visão e
compreensão do contexto do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura quantificar
os dados e aplicar alguma forma da análise estatística.
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Quadro 3: Diferenciação entre pesquisa qualitativa e quantitativa
PESQUISA QUALITATIVA X QUANTITATIVA
Qualitativa
Quantitativa
Alcançar uma compreensão
Quantificar os dados e generalizar
qualitativa das razões e motivações
os resultados da amostra para a
subjacentes.
população alvo.
Pequeno número de casos nãoGrande número de casos
representativos
representativos
Não-estruturada
Estruturada
Não-estatística
Estatística
Desenvolve uma compreensão
Recomenda um curso final de ação
inicial

Pesquisa
Objetivo
Amostra
Coleta de Dados
Análise de Dados
Resultados
FONTE: MALHOTRA (2001)

Para Malhotra (2001) os processos de pesquisas qualitativas podem ser classificados
em processos de pesquisa qualitativa direto ou indireta. A abordagem direta não é disfarçada.
O objetivo do projeto é revelado aos respondentes ou então é obvio pelas próprias questões
formuladas. Contrastando com esta abordagem encontra-se a indireta, a qual disfarça o
verdadeiro objetivo do projeto. Na primeira abordagem, as técnicas diretas mais importantes
são os grupos de foco e as entrevistas em profundidade.

Processos de Pesquisa Qualitativa

Direto
(Não Simulado)
Grupos de Foco

Indireto
(Simulado)

Entrevista em
Profundidade

Figura 21: Organograma
FONTE: MALHOTRA (2001)

Este estudo utilizará a técnica de grupos de foco para levantamento dos atributos
considerados pelos consumidores do serviço na avaliação do serviço de cursos de pósgraduação on-line.
Para Krueger e Casey (2000) a técnica Focus Group é considerada como pesquisa
científica pois é um processo disciplinado de investigação que é sistemático e verificável.
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Dentre os tipos de estudos exploratórios encontra-se o Focus Group, que consiste em
um pequeno número de indivíduos colocados juntos em uma sala para sentar e conversar
sobre algum tópico de interesse ao patrocinador do Focus Group. A discussão é dirigida por
um moderador. O moderador pode por sua vez tentar seguir um esboço de roteiro, ao mesmo
tempo certificar-se de que os comentários feitos por cada presente da pessoa estão incluídos
na discussão do grupo. Cada um dos indivíduos, desse modo, é exposto às idéias das outras e
submete idéias ao grupo para a consideração (CHURCHILL, 1995)
O Focus Group apresenta como proposta, entender como as pessoas sentem ou
pensam sobre um determinado assunto, produto, serviço ou idéia. A intenção dessa técnica de
pesquisa é a de prover uma auto- discussão entre os participantes. Deseja-se saber o que as
pessoas realmente pensam e sentem. Para isso apresenta uma meta de criar um ambiente
confortável, permissivo a um Focus Group (KRUEGER; CASEY, 2000).
Os autores, Krueger e Casey (2000), abordam a existência de cinco características
básicas para o Focus Group, que por sua vez, estão relacionadas com os ingredientes
componentes dele. As cinco características podem ser lidas como uma frase da seguinte
maneira:
1-) As pessoas as quais,
2-) Apresentam certas características,
3-) Provendo dados qualitativos
4-) Em uma discussão focalizada
5-) Para ajudar a entender o tópico de interesse.
A primeira característica a ser explicada é o fato de que o Focus Group envolve
pessoas. Em geral forma-se grupos compostos de 5 a 10 pessoas. O grupo deve ser
suficientemente pequeno para que todos tenham a oportunidade de compartilhar idéias e ao
mesmo tempo grande o suficiente para obter diversidade de idéias. Grupos menores possuem
a facilidade de acomodação em restaurantes, casas ou outros espaços.
As pessoas apresentam certas características, esse é o segundo componente do Focus
Group, para os autores Krueger e Casey (2000). Esses grupos são compostos por participantes
que são similares uns aos outros de um jeito que são convenientes ao pesquisador. A natureza
da homogeneidade é determinada pela proposta do estudo. Por exemplo o quanto de vivência
no assunto em estudo. Os membros do grupo podem variar a idade, sexo, ocupação e
interesses.
O terceiro item identificado por Krueger e Casey (2000), é relativo a natureza dos
dados proporcionada por essa técnica. O Focus Group propicia dados qualitativos. O objetivo
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do Focus Group é coletar dados de interesse do pesquisador, basicamente encontrar um
intervalo de opiniões por meio dos grupos. O Focus Group proporciona um ambiente mais
natural do que uma entrevista individual porque os participantes influenciam e são
influenciados pelos demais. O pesquisador em um Focus Group desempenha várias funções:
moderador, ouvinte, e eventualmente analista utilizando um processo indutivo (KRUEGER;
CASEY, 2000).
Uma outra característica do Focus Group é o fato de apresentar discussão focalizada.
As questões em um Focus Group são cuidadosamente predeterminadas. As questões são
formuladas e seqüenciadas de maneira que sejam fáceis de entender e lógicas aos olhos dos
participantes. Em geral devem ser utilizadas questões abertas. Essas questões aparecem
espontaneamente mas são desenvolvidas por meio de uma reflexão considerável. A seleção de
questões -o roteiro de entrevista- é organizado de forma natural, lógica e seqüencial indutivo
(KRUEGER E CASEY, 2000).
Em particular o Focus Group determina as percepções, sentimentos, pensamentos das
pessoas sobre um assunto, produto, serviço ou oportunidades.
O Focus Group pode ser utilizado como meio de se obter informações. Algumas
dessas Utilidades do Focus Group são (KRUEGER E CASEY, 2000):
- Tomada de decisão
- Desenvolvimento de produto ou programa
- Satisfação do consumidor
- Planejamento e estabelecimento de metas
- Avaliação de Necessidades
- Movimentos de qualidade
- Entendimento das preocupações dos empregados
- Política de fazer e testar
- Ferramenta primária ou secundária de pesquisa.
Uma explicação sobre as a utilidades listadas é:
- Tomada de decisão
No final da pesquisa, ao utilizar o Focus Group, decisões poderão são tomadas pelos
tomadores de decisão utilizando o que foi encontrado por meio do Focus Group não
pelos participantes. Dessa maneira, o Focus Group é utilizado como meio de se obter
conhecimento sobre um assunto para depois os tomadores de decisão possa fazer
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escolhas mais informadas. As conclusões do Focus Group são utilizadas para
aconselhar a tomada de decisão antes, durante e após um evento ou programa
(KRUEGER E CASEY, 2000).
- Desenvolvimento de produto ou programa
Uma diferença sensível no jeito de pensar na informação provida pelo Focus Group é
considerar os estágios do produto ou programa de desenvolvimento. Este modelo
cresce fora do negócio comercial e ambiente industrial mas também pode ser
estendido para o setor público e sem fins lucrativos.
Observando o Focus Group nesse contexto, existem três etapas: o primeiro o qual é o
mais novo é utilizado para obter informações. A meta desse Focus Group é aprender
como enxergar metas de audiência, entendimentos, e valorizar um tópico particular e
aprender a linguagem utilizada para falar sobre o tópico. Como eles pensam sobre
isso? Como eles se sentem sobre isso? Como eles falam sobre isso? Como eles gostam
disso? Como eles não gostam disso? O que mantém eles fazendo isso, utilizando isso
ou comprando isso? Experts em desenhos utilizam essa informação para criarem
protótipos para o programa ou produto. Eles desenvolvem vários designs diferentes
com custos variáveis, intensidade, duração e outras características descobertas na
primeira fase do Focus Group.
A segunda etapa do Focus Group piloto testa os desenhos protótipos construídos pelos
experts. Usuários potenciais são questionados para compará-los e contrastá-los. São
feitas perguntas para eles sobre porque gostaram ou não gostaram. Os designers
aprendem com o piloto Focus Group e fazem o melhor desenho do produto ou
programa. O Focus Group também pode ser utilizado para avaliação, como o produto
ou programa pode ser melhorado. Atingiu as os resultados esperados?
Esses três estágios de pesquisa Focus Group pode ser inicialmente utilizado para
desenvolver produtos ao consumidor, mas também é útil em varias outras áreas. Esses
estágios se mostraram benéficos em desenvolvimento de campanhas publicitárias,
materiais curriculares, esforços de marketing social (KRUEGER E CASEY, 2000).
- Satisfação do consumidor
Focus Group é utilizado em geral em estudo de satisfação do consumidor para definir
conceitos de satisfação, identificar os conceitos relevantes da satisfação e descobrir as
condições ou circunstâncias que influenciam a satisfação. Com essas informações os
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pesquisadores podem desenhar instrumentos que possam quantificar por região, tipo
de uso, dados demográficos do consumidor, ou outras variáveis relevantes
(KRUEGER E CASEY, 2000).
- Planejamento e estabelecimento de metas
Algumas instituições públicas utilizam o Focus Group para ajudá-las a planejar e
estabelecer metas. Eles, propositadamente e sistematicamente escutam seus
consumidores e funcionários para aprender como eles enxergam a organização e aonde
eles devem atuar. O que são as forças, fraquezas? O que está faltando? Quais as
oportunidades existentes ? Quais são as vantagens e desvantagens de se mover em
determinada direção?
Um outro uso que as organizações fazem do Focus Group para planejamento, é
identificar diferentes cenários que podem resultar da política, programas, eventos
futuros, desastres entre outros (KRUEGER E CASEY, 2000).
- Avaliação de Necessidades
Uma das mais difíceis áreas em instituições públicas e sem fins lucrativos é a
avaliação de necessidades. O que aparentemente parece tão simples- uma descoberta
de necessidades- é muito complexo. Focus Group tem se mostrado de muita ajuda por
prover uma ambiente de interatividade. Focus Group possibilita as pessoas
ponderarem, refletirem, e escutar a outras experiências e opiniões (KRUEGER E
CASEY, 2000).
- Movimentos de qualidade
Também é de grande auxílio em desenvolver e manter os esforços de qualidade. Esses
esforços de qualidade despendem da dimensão do envolvimento, comunicação aberta,
feedback, ambiente não assustador. Focus Group é uma das estratégias utilizadas para
definir qualidade, monitorar procedimentos teste ou solução de idéias, e geralmente
entender assuntos relacionados a qualidade (KRUEGER E CASEY, 2000).
- Entendimento das preocupações dos empregados
Organizações públicas e sem fins lucrativo possuem muito dos mesmos tipos de
preocupações por parte dos empregados. Eles se preocupam com a moral e motivação
do empregado, incentivos e barreiras à produtividade, influencia do mérito pago e
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procedimentos de compensação. Preocupação de como o ambiente é bem vindo em
diferentes tipos de adversidades e outros tópicos relacionados ao desenvolvimento de
recursos humanos (KRUEGER E CASEY, 2000).
- Política de fazer e testar
No passado as instituições públicas utilizaram o Focus Group para desenvolver e
testar políticas estratégicas antes da implementação. O Focus Group era útil para
identificar e entender o critério necessário para regras de sucesso, leis ou política.
Dessa maneira utilizando o Focus Group para um teste piloto de políticas e
procedimentos as organizações públicas podiam determinar quais opções eram mais
fácies do público acompanhar e seguir, mais fácies de entendimento, e mais fácies de
fazer cumprir (KRUEGER E CASEY, 2000).
- Ferramenta primária ou secundária de pesquisa.
Focus Group é utilizado em procedimento de pesquisa. A pesquisa pode ser vista de
várias maneiras gerando diferentes resultados. A pesquisa acadêmica e conduzida por
estudantes e faculdades de instituições de ensino superior e procura prover idéias que
estão compartilhadas em revistas, jornais, artigos e livros. Por contraste a pesquisa de
marketing social é mais parecida com pesquisa de marketing, na superfície. Isso
procura prover estratégias de mudança de comportamento de uma maneira social
desejável.
Ainda um outro tipo de pesquisa é a pesquisa de avaliação a qual possui a intenção de
ajudar o programa de tomada de decisão. Há ainda a pesquisa participatória a qual
enfatiza e envolve as pessoas da comunidade em conduzir a pesquisa, por causa do
que o processo faz pela comunidade em termos de desenvolvimento de
comprometimento, capacidade e talentos bem como melhorar a utilização.
Essas categorias não são mutuamente exclusivas ou todas inclusivas. Ou seja, são
exemplos de utilizações. Pode-se utilizar o Focus Group para uma mistura ou
aglomeração de um ou mais tópicos e não precisa conter todos (KRUEGER E
CASEY, 2000).
Krueger e Casey (2000) afirmaram que a análise qualitativa não é o que se deseja que
isto seja, mas é a percepção do que existe. A análise inicia voltando ao início do trabalho, a
intenção a qual este foi elaborado. Certamente, durante o processo de análise, os
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pesquisadores devem lembrar a proposta do estudo. A chave principal é que a profundidade
ou intensidade da análise é determinada pela proposta do estudo.
A análise do Focus Group é sistemática, seqüencial, verificável e contínua segundo
Krueger e Casey (2000). Análise sistemática é considerada deliberada e planejada- não é
arbitrária ou espontânea. Análise é seqüencial envolvendo processo. Sistemática e seqüencial
os procedimentos de análise ajuda a assegurar os resultados irão refletir o que foi
compartilhado nos grupos. Análise sistemática significa que a estratégia de análise é
documentada, entendida e capaz de ser claramente articulada por cada membro do time de
pesquisa. Deve-se estar pronto a responder a pergunta: “Como você chegou a esta
conclusão?”.
Krueger e Casey (2000) salientam ainda que existem estilos ou abordagens possíveis
para a pesquisa Focus Group: A abordagem de pesquisa de marketing, a abordagem de
pesquisa acadêmica, abordagem pública/ sem fins lucrativos e a abordagem participativa.
Esses estilos de Focus Group diferenciam- se pelas características distintas
apresentadas por cada um desses estilos conforme o quadro a seguir:
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Quadro 4: Características dos Focus Group

Pesquisa de
Marketing

Acadêmica

Aonde é popular?
Tamanho do
Grupo?

Característica

Os participantes
podem se
conhecer?

Quem é o
moderador?

Local do Focus
Group?

Como os dados
são guardados?
Como os
resultados são
analisados?

Quem tem acesso
a cópias dos
dados?

Negócios comerciais

Universidades,
agencias do
governo,
fundações.

Sem fins lucrativos
/ públicos
Governantes,
grupos
comunitários e
fundações.

Grupos
comunitários,
escolas,
governantes locais.

10-12 pessoas

6-8 pessoas

6-8 pessoas

6-8 pessoas

Não.
Preferencialmente
são estranhos entre si.

Não há problema.
As pessoas podem
se conhecer mas
não estar em
posição de controle
um do outro.

Profissionais

Estudantes
graduados, alguém
com status
qualificado.

Salas especiais de um
lado de espelho e com
qualidade acústica.
Observadores através
do espelho, áudio e
gravações de vídeo.
Variáveis, mas
rápidos, as primeiras
impressões dadas pelo
moderador ou analista.
Às vezes transcritas.

Apenas o responsável.

Curto período de
tempo. Em geral é
finalizado em algumas
semanas.
FONTE: KRUEGER E CASEY (2000)
Tempo necessário
para completar o
estudo?

Locais públicos,
salas de aula,
algumas vezes
casas, ou salas
especiais com um
lado de espelho.
Notas em papel,
gravação em áudio
e as vezes vídeo.
Geralmente
transcrito seguido
por um
procedimento
determinado.

Não há problema.
Algumas vezes é
vantagem,
garantindo que eles
não estejam em
posição de controle
de um a outro.
Alguém com status
qualificado ou
ocasionalmente
voluntários com
habilidades
especiais.

Participativa

Algumas vezes é
vantagem. As
pessoas geralmente
conhecem umas as
outras.

Voluntários da
comunidade

Locais da
comunidade, como
escolas bibliotecas.

Casas e locais da
comunidade.

Notas em papel, e
gravação em áudio.

Notas em papel, e
gravação em áudio.

Geralmente
transcrições
abreviadas e notas
de campo.

Resumos orais da
conclusão, flip
charts, notas de
campo, escuta da
gravação de áudio.

Acadêmicos ou
oficiais públicos.
Os resultados
aparecem nos
jornais acadêmicos.

Os dados são
utilizados com a
organização e
enviados de volta
para a comunidade.
Compartilhada com
os participantes

Um esforço
considerável é feito
para compartilhar
os resultados com a
comunidade.

Longo período de
tempo. Em geral
seis meses.

O tempo é variável.
Em geral leva
meses.

Longo período de
tempo. Em geral
seis meses.

Esse trabalho irá utilizar a técnica Focus Grous segundo o estilo acadêmico,
respeitando as características dessa técnica para fins acadêmicos.

82

3.2 PERGUNTAS
A pergunta de pesquisa inerente a este estudo é:
Que atributos deverão ser considerados na avaliação da qualidade de serviços para a
adaptação de um modelo de qualidade nos cursos de pós-graduação on-line ?
Para responder a esta pergunta de pesquisa é necessário responder às seguintes
perguntas de pesquisa:
- Qual o modelo de avaliação de qualidade de serviços mais adequado a ser adaptado
para avaliar a qualidade nos cursos de pós-graduação on-line?
- Quais são os atributos relevantes para o consumidor ao julgarem a qualidade do
serviço?
- Qual a ordem de importância dada aos atributos de qualidade de serviço pelos
consumidores?

3.3 MODELO DA PESQUISA E APRESENTAÇÃO DAS VARIÁVEIS
O propósito desta dissertação é sob a ótica de serviço como processo, levantar
atributos que deverão ser considerados na mensuração da qualidade de serviços para a
adaptação de um modelo de qualidade nos cursos de pós-graduação on-line. Desta maneira,
conforme apresentado na revisão bibliográfica é necessário levantar os atributos relevantes
para este serviço e a ordem de importância deles para os consumidores.
Foram levantados também os inputs considerados no processo de ensino de pósgraduação on-line (que são os elementos do processo educacional apontados pelo MEC):
conteúdo, qualidade técnica e instrutores, que impactam na avaliação da qualidade de
serviços.
Segue na figura 22 o modelo de pesquisa e variáveis relacionadas.
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•
•
•
•

Variáveis independentes:
Atributos relativos a
Conteúdo
Atributos relativos a
Qualidade técnica
Atributos relativos a
Instrutores
Atributos relativos a Alunos

•

Variável dependente:
Avaliação da qualidade de
serviços

Variáveis intervenientes:
• Expectativas em relação ao
serviço
• Experimentação em relação
ao serviço

Figura 22: Modelo de pesquisa
Neste estudo, atributo será utilizado como o termo que designa a característica de algo
relevante para a realização de avaliação de qualidade.
Atributos de qualidade: São os atributos que refletem os elementos de entrada do
processo de ensino (Alunos, Instrutores, Qualidade técnica e Conteúdo) que serão
considerados pelos consumidores para julgarem a qualidade do serviço. O modelo inicial de
Qualidade de Serviço, e-servqual (Parasuraman, 2000) a ser adaptado tem a seguinte
configuração: acessos, segurança, facilidade de navegação, eficiência, flexibilidade,
customização, conhecimento de preço, privacidade, estética do site, confiança e receptividade.
Essas dimensões serão adaptadas e substituídas, se necessário, para os elementos de entrada
do processo citados anteriormente.
Avaliação da qualidade dos serviços: Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) comentam
que a avaliação da qualidade de serviços surge ao longo do processo de prestação de serviço.
Cada interação com o cliente é uma oportunidade de conseguir satisfazê-lo ou não. A partir da
comparação entre a prestação de serviço efetiva e as expectativas, o cliente avalia a qualidade
do serviço.
Expectativas em relação ao serviço: Lovelock e Wright (2003) comentam que quando
os clientes avaliam a qualidade de serviço, eles estão julgando a partir de um padrão interno
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da pessoa que existia antes da experiência do serviço. Esse padrão interno para julgar a
qualidade é a base para as expectativas do cliente em relação ao serviço
Experimentação em relação ao serviço: o cliente experimenta o serviço prestado, para
avaliá-lo.
A figura 23 ilustra a etapa do processo em que é avaliada a qualidade desse serviço.
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO PARA O CASO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO on-line
INPUTS
(entrada do processo)

Alunos,
Instrutores,
Qualidade técnica
Conteúdo
Te´cnico

Processo de ensino
(curso de pósgraduação
on- line)

OUTPUTS
(saída do processo)

Alunos,
Instruídos

Avaliação da qualidade
do serviço de cursos de
pós-graduação on-line

Figura 23: Processo de transformação para o caso de cursos de pós-graduação on-line

3.4 PLANO AMOSTRAL
A pesquisa foi realizada com consumidores de duas instituições cujos nomes foram
mantido em sigilo, e abordadas com o nome fantasia “IES 1” e “IES 2”. Essas instituições
foram escolhidas por conveniência, uma vez que, as provas finais são presenciais e viabilizam
a técnica de Focus Group escolhida para o estudo. Para o estilo Focus Group acadêmico de
Krueger e Casey (2000) foram solicitadas de 6- 8 pessoas que realizaram um curso de pósgraduação on-line na “IES 1” e “IES 2”. Em cada instituição foi realizado um Focus Group
para posterior comparação de dados.
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3.5 COLETA DE DADOS: MÉTODO E INSTRUMENTO
A coleta de dados para esse estudo foi realizada pela técnica de pesquisa Focus
Group, com alunos que finalizaram um curso de pós-graduação on-line nas “IES 1” e “IES
2”.
Uma forma de precaução para utilizar a técnica, que depende do preparo e habilidade
do moderador, foi realizado um teste piloto para treinamento e aprimoramento da técnica para
o moderador, com alunos de mestrado da FEA de Ribeirão Preto. Os alunos do mestrado
estavam cursando uma disciplina a qual era necessário elaborar um curso a distância e
ministrá-lo para turma. O piloto foi realizado em um desses cursos, após os alunos
experimentarem o curso.
Para estruturar melhor o Focus Group, evitando resultados ambíguos e minimizando a
influência de interpretação do moderador nos resultados, será utilizada uma técnica auxiliar, a
técnica nominal. Essa técnica consiste em convergir pensamentos divergentes segundo Barra
(1993). O processo estrutura-se da seguinte maneira:
1- Produção silenciosa de idéias
2- Listagem de todas as idéias em flip-chart
3- Esclarecimento, revisão, combinação e defesa de idéias
4- Votação individual e graduação
5- Exposição e discussão da gradação
Conforme visto na revisão da literatura sobre o método Focus Group, esse deverá
apresentar um esboço de roteiro para entrevista em grupo.
Segue abaixo o esboço desse roteiro para aplicação contemplando a técnica auxiliar
nominal:
Roteiro do Focus Group:
- Apresentar moderador e pesquisa.
- Apresentar participantes.
- Verificar o porquê da escolha por curso de pós-graduação on-line.
- Verificar se alguém fez outro curso a distância (com a utilização da Internet).
- Listar pontos fortes do curso, em papel, individualmente.
- Listar pontos fracos do curso, em papel, individualmente.
- Agrupar idéias semelhantes e discuti-las.
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- Verificar para o caso de avaliar a qualidade do curso, quais os aspectos seriam
considerados pelo grupo (elaborar uma lista de itens).
- Ordenar a partir da lista elaborada a ordem de importância desses aspectos ou
atributos, em papel, individualmente.
- Ordenar a partir da lista elaborada a ordem de importância desses aspectos ou
atributos, em grupo a partir das elaborações individuais.
O resultado esperado em cada Focus Group, consiste em uma lista de atributos de
qualidade que os consumidores de cursos de pós-graduação on-line pesquisados consideram
ao julgarem a qualidade dos cursos, formada por cada um dos dois grupos e uma ordenação
sobre a importância de cada um desses atributos para o grupo.
Foi comparado primeiramente o resultado obtido entre os dois Focus Group realizados
e posteriormente com o modelo a ser adaptado.
Dessa maneira pretende-se adaptar o modelo e verificar, quais são os reais atributos de
qualidade para o modelo para o caso de cursos de pós-graduação on-line.
Com essa ferramenta de pesquisa, ao final do Focus Group são atingidos os objetivos
específicos b-) identificar os atributos considerados pelos usuários dos cursos de pósgraduação on-line ao julgarem a qualidade do serviço, e c-) verificar a ordem de importância
dos atributos considerados pelos usuários dos cursos de pós-graduação on-line ao julgarem a
qualidade do serviço.

3.6 ETAPAS DA PESQUISA
Segue abaixo as etapas do estudo utilizadas para atingir o objetivo principal deste
trabalho. A parte teórica foi concluída, resultando no modelo a ser adaptado pela parte prática,
o e-servqual (Parasuraman, 2000). O capítulo 3 estruturou a parte prática, indicando como
foram obtidos os dados necessários para o fechamento do trabalho.
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Parte
Teórica

Produto
Final

Qualidade de
Serviços

Serviços

Modelos de
Qualidade de Serviços
Escolha de
um modelo de
Qualidade de
serviços a
ser adaptado

Modelo de Gummerson
Modelo de Gronroos
Modelo de Gronroos & Gummerson
Modelo de Parasuraman, Zeithaml e
Berry (Servqual)
e-SERVQUAL

Parte
Prática
IES 1

Verificação dos atributos
contemplados no modelo de
qualidade de serviços escolhidos

Adequação do
modelo de
qualidade
de serviços
para cursos de
pós-graduação
on-line

Atributos de qualidade de serviços
considerados pelos consumidores de
cursos de pós-graduação on-line

Focus Group

IES 2

Ordenação dos atributos de qualidade
de serviços considerados pelos
consumidores de cursos de pós-graduação
on-line por ordem de importância

Figura 24: Etapas da pesquisa
Como pode ser observado na figura 24, após a realização da parte prática do estudo
(Focus Group) confrontou-se os dados obtidos com os dados do modelo de avaliação de
qualidade selecionado a ser adaptado para os serviços de cursos de pós-graduação on-line.
Desta maneira atingiram-se os objetivos f-) comparar tabela de atributos final obtida para
serviços dos cursos de pós-graduação on-line com os atributos contemplados no modelo de
avaliação de qualidade de serviço indicado, e g-) adaptar modelo de avaliação de qualidade de
serviços indicado para o caso de cursos de pós-graduação on-line, que foram propostos no
estudo. Logo, conseguindo atingir os objetivos específicos pré-estabelecidos, o objetivo geral
do trabalho, ou seja, classificar os atributos considerados na mensuração da qualidade para
adaptá-los ao modelo de avaliação da qualidade de serviços de cursos de pós-graduação online, foi alcançado.
O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos nos dois Focus Group realizados e a
análise desses dados, e a adaptação do modelo e-servqual para os cursos de pós-graduação online.
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4

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo tem como finalidade abordar a realização da pesquisa de campo e
verificar os resultados obtidos conseguindo, dessa forma, atingir o objetivo principal dessa
dissertação.
A pesquisa de campo consistiu na realização de dois Focus Group previamente
estruturado conforme o capítulo de metodologia de pesquisa anteriormente relatado.
Esse capítulo foi estruturado conforme a figura 25 apresentada.

Apresentação e Análise
dos Resultados

Objetivo

4.1 Caracterização
dos respondentes

-Caracterizar os respondentes da pesquisa

4.2 Características
genéricas
das organizações

-Caracterizar os as organizações participantes da pesquisa
de campo

4.3 Apresentação
dos resultados

-Apresentar os dados obtidos em cada um dos focus group

4.4 Dimensões do
modelo e-servqual
para cursos de
pós-graduação on-line

-Apresentar as dimensões do modelo e-servqual
adaptadas para cursos de pós-graduação on-line

4.5 Comparação entre
dimensões do modelo
e-servqual e tabela de
atributos da pesquisa

-Comparar as dimensões do modelo e-servqual com a tabela
de atributos da pesquisa

4.6 Adequação do
modelo de qualidade
de serviços e-servqual
para cursos de
pós-graduação
on-line

-Adequar o modelo de avaliação de qualidade de serviços
e-servqual para cursos de pós-graduação on-line

Figura 25: Apresentação e análise dos resultados
O próximo tópico detalhou as características dos respondentes.
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4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES
Os participantes da pesquisa nos dois Focus Group realizados foram pessoas com
formação em nível superior em diversas áreas que realizaram um curso de pós-graduação pela
Internet. Conforme Gronroos (1988) e Parasuraman (1994) a qualidade de serviços é medida
no final do processo, na saída do processo. Assim, os participantes dessa pesquisa foram
pessoas da saída do processo, ou seja, pessoas que haviam concluído o curso on-line. Os dois
grupos de entrevista foram compostos por oito pessoas. Dentro de cada grupo o número de
participantes do gênero masculino e feminino foram iguais. A formação de cada participante
em cada um dos dois grupos de entrevista podem ser visualizados nos quadros 5 e 6.
Quadro 5: Formação escolar dos participantes dos Focus Group na IES 1

IES 1
(Número de
participantes)
3
2
1
2

Formação Escolar
Publicidade e
Propaganda
Ciência da
Computação
Jornalismo
Engenharia da
Computação

Quadro 6: Formação escolar dos participantes dos Focus Group na IES 2

IES 2
(Número de
participantes)

Formação Escolar

3

Engenharia Civil

2

Direito

2

Ciência da
Computação

1

Jornalismo

Conforme percebido, nos dois Focus Group realizados haviam diversas formações
escolares dos participantes, o que permitiu uma visão de diferentes profissionais sobre o
assunto.
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A faixa dos participantes etária dentro dos grupos variou conforme os quadros 7 e 8:
Quadro 7: Idade dos participantes dos Focus Group 1

IES 1
(Número de
Participantes)
1
2
3
2

Idade
21
22
23
25

Quadro 8: Idade dos participantes dos Focus Group 2

IES 2
(Número de
Participantes)
4
1
2
1

Idade
30
33
34
37

A idade média do grupo 2 foi quase 10 anos superior em relação ao grupo 1. Caso
fossem encontradas diferenças grandes de atributos de qualidade considerados pelo
consumidor para julgarem a qualidade desse serviço entre os dois grupos de aplicação, uma
possível explicação poderia ser o fator etário. Por outro lado, não existindo amplas diferenças
entre os atributos de qualidade considerados pelo consumidor dos dois grupos, pode-se
evidenciar que o fator idade para esse tipo de serviço não influi de forma significativa nos
grupos pesquisados. Ao mesmo tempo a idade relativamente homogênea entre o grupo de
entrevista, proporcionou uma discussão mais pacífica sobre o assunto, dado que um dos
cuidados mencionados anteriormente sobre os cuidados ao escolher as pessoas para a
realização do Focus Group é justamente uma homogeneidade entre os participantes, tanto em
idade quanto nível econômico.
A faixa de renda dos participantes dos dois Focus Group podem ser visualizadas nos
quadros 9 e 10.
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Quadro 9: Renda média dos participantes dos Focus Group 1

IES 1
(Número de
Participantes)

Renda Média

No. de Pessoas
que vivem da
renda média

Renda Média/ Pessoa

2

De R$ 0 a R$ 2.000

1

De R$ 0 a R$ 2.000

2
2
2
0
0

De R$ 0 a R$ 2.000
De R$ 2.000 a R$ 4.000
De R$ 2.000 a R$ 4.000
De R$ 4.000 a R$ 6.000
De 6.000 ou mais

2
2
3
0
0

De R$ 0 a R$ 1.000
De R$ 1.000 a R$ 2.000
De R$ 670 a R$ 1.335
0
0

Quadro 10: Renda média dos participantes dos Focus Group 2

IES 2
(Número de
Participantes)

Renda Média

No. de Pessoas que
vivem da renda média

Renda Média/ Pessoa

1

De R$ 0 a R$ 2.000

1

De R$ 0 a R$ 2.000

2
2
1
1
1

De R$ 2.000 a R$ 4.000
De R$ 4.000 a R$ 6.000
De R$ 4.000 a R$ 6.000
De R$ 4.000 a R$ 6.000
De 6.000 ou mais

1
2
1
2
4

De R$ 2.000 a R$ 4.000
De R$ 2.000 a R$ 3.000
De R$ 4.000 a R$ 6.000
De R$ 2.000 a R$ 3.000
De 1.500 ou mais

A faixa de renda dos participantes dos dois Focus Group está alinhada com a idade
dos participantes, ou seja, no grupo 1, composto por recém formados, a faixa de renda é
menor do que no grupo 2, onde a idade média é maior e também o tempo dos profissionais no
mercado também.
Um último dado adicional sobre os participantes, foi saber se eles estavam trabalhando
ou não quando fizeram o curso.
Quadro 11: Os participantes dos Focus Group trabalhavam ou não durante o período do curso

IES 1
6
2

Trabalhavam
durante o curso?
Sim
Não
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Quadro 12: Os participantes dos Focus Group trabalhavam ou não durante o período do curso

IES 2
7
1

Trabalhavam
durante o curso?
Sim
Não

Uma característica comum a todos os participantes das duas instituições de ensino
superior foi o fato de todos terem feito um único curso a distância e as opiniões emitidas
provavelmente são as experimentadas durante o curso. Essa característica está de acordo com
uma das cinco características da revisão de literatura sobre o Focus Group, a qual uma das
características da técnica de pesquisa é a homogeneidade do grupo. Um dos fatores que
propicia essa homogeneidade é o quanto de vivencia cada participante possui em relação ao
objeto de estudo. Dessa maneira, com um único curso a distância, os participantes apresentam
uma certa homogeneidade.

4.2 CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS DAS ORGANIZAÇÕES
Os dois Focus Group foram feitos em duas instituições privadas de ensino superior
distintas. As duas instituições possuem cursos de graduação e pós-graduação. Tanto a IES 1
quanto IES 2 possuem cursos de pós-graduação presencial e on-line. Os cursos de pósgraduação on-line são os que foram alvos da pesquisa.
O curso de pós-graduação on-line da IES 1 foi criado para atender pessoas que
pretendam aprender ou ampliar conhecimentos na área de marketing, recém formados ou não.
O curso foi recém criado para atender a esse público com a característica de ser a distância.
O curso de pós-graduação on-line da IES 2 elaborado para pessoas que almejam
melhor compreensão sobre gerenciamento de tecnologia computacional. O curso existe há
oito meses na instituição, com quatro turmas concluídas. A pesquisa nessa Instituição foi
realizada com alunos do quarto grupo.
Com o conhecimento sobre as características dos participantes do Focus Group e das
Instituições de ensino superior, o próximo passo é analisar os dados obtidos em cada uma das
entrevistas.
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4.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Foram realizados dois Focus Group, um na IES 1 e um na IES 2. O objetivo de se
utilizar duas instituições foi o de verificar em mais de um curso a visão dos consumidores do
serviço de cursos de pós-graduação on-line. Não foram realizados mais de um Focus Group
na mesma instituição pois a entrevista ocorreu após a prova presencial, e não seria viável
reunir dois grupos no mesmo dia ou mesmo um em momento posterior. Também não seria
viável para o prazo final desse trabalho esperar outro grupo concluir o curso para nova
entrevista.
A apresentação resultados obtidos será dividida nos seguintes tópicos: Apresentação
dos resultados da IES 1, Apresentação dos resultados da IES 2 e Comparativo dos resultados
na IES 1 e IES 2.
Os dois Focus Group realizados foram gravados e posteriormente transcritos para não
perderem a veracidade e detalhes dos dados para facilitar a análise posterior.

4.3.1 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS NA IES 1
O Focus Group da IES 1 foi realizado no dia 17/05/2005, em uma sala da própria
instituição de ensino, após o término da prova final do curso que foi presencial, com duração
de 1h e 55 minutos. Os alunos escolhidos foram voluntários para a pesquisa. A pesquisadora
havia enviado uma carta convite para a IES 1 a fim de que esta fosse repassada aos alunos e
esses verificassem a possibilidade em ficar um tempo a mais depois da prova para
participarem da pesquisa. Os alunos confirmaram presença na pesquisa por e-mail. O fato dos
participantes terem sido voluntários, proporcionou uma oportunidade para que os alunos que
tiveram uma experiência muito boa ou muito ruim pudessem ter uma chance de se expressar,
e esses por sua vez, são justamente os que podem de fato ter opinião formada sobre o assunto.
O objetivo da entrevista em grupo foi verificar junto aos consumidores do serviço de
cursos de pós-graduação on-line, os atributos que eles considerariam para avaliar a qualidade
desse serviço.
A preparação da sala para o Focus Group seguiu os procedimentos requeridos, ou
seja, ambiente agradável e os alunos foram colocados em círculo para facilitar a integração e
debate entre eles.
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A entrevista em grupo foi iniciada com a apresentação do moderador (nesse caso, o
próprio pesquisador), o propósito da pesquisa e como funcionava a entrevista em grupo.
Também foi solicitada aos alunos uma autorização para filmagem da entrevista.
Colocou-se papéis individuais sobre as carteiras dos participantes para a aplicação da
técnica nominal auxiliar. Eram quatro papéis de cor verde e quatro papéis de cor rosa para
com o nome de cada participante. O moderador pediu aos participantes para escreverem
inicialmente quatro pontos fortes (nos papéis cor verde) e quatro pontos fracos (nos papéis cor
rosa) sobre o curso. Cada papel deveria conter apenas um ponto forte ou fraco sem nenhum
critério de ordenação.
Os próximos quadros ilustram os comentários feitos pelos alunos da IES 1 quanto a
opinião sobre o curso que haviam acabado de cursar.
A transcrição exata dos comentários quanto a pontos fortes do curso estão no quadro
13:
Quadro 13: Pontos fortes do curso listado pelos alunos da IES 1

Pontos Fortes

Comentário 1

Comentário 2

Comentário 3

Comentário 4

Aluno 1

Currículo

Hábito de
Leitura

Estar atualizado

Ampliar
conhecimentos

Aluno 2

Quando
disponível...fácil
acesso

Bom conteúdo

Bastante coisa
boa (porém
inúteis)

Aulas "bonitas"

Aluno 3

Recursos
multimídia

Artigos

Ritmo de
Aprendizagem

Possibilidade de
se estudar em
qualquer horário

Disponibilidade

Comunicação

Empenho

Amplo conteúdo

Interações entre
alunos

Pesquisa

Os textos

Os autores

A praticidade

Conteúdo

Fórum de
discussão

Atendimento

Aluno 4

Aluno 6

Mudança de
paradigma
Informações
selecionadas e
direcionadas
Benefício para o
currículum vitae

Aluno 7

Exercícios

Aluno 5

Aluno 8

Ser distância

Esquema de
prova (ser
possível fazer
em qualquer
lugar)

Anexar
trabalhos e
textos na página

Não tem horário
fixo
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A transcrição exata dos comentários dos mesmos alunos da IES 1 quanto a
pontos fracos que haviam acabado de cursar foram conforme o quadro 14:
Quadro 14: Pontos fracos do curso listado pelos alunos da IES 1

Pontos Fracos

Comentário 1

Comentário 2

Comentário 3

Comentário 4

Aluno 1

Não há retorno
quando você
está com
problemas, ou
mesmo de nota

Ausência de
professor para
tirar dúvidas

Falta de
organização de
quem monitora
o curso

Motivação para
estudar

Aluno 2

Pouco tempo

Muito conteúdo

Mal organizado

Mal
"acompanhado"

Aluno 3

Demonstrativos
de cálculos

Lentidão

Atendimento
professor

Excesso de
leitura

Aluno 4

Respostas do
coordenador

Atenção

Conexão

Confusão das
matérias

Falta de aulas
presenciais

Pouco
atendimento ao
aluno

Grande
quantidade de
material em um
curto tempo

Falta de estrutura
(no sistema) e na
faculdade

Conteúdo das
aulas são fracas,
superficiais

Muitos
exercícios e
resenhas para
entregar em
pouco tempo

O site é muito
pesado, a
conexão cai.

Aluno 5

Aluno 6

Aluno 7

Aluno 8

Poucas aulas
presenciais

Poucas aulas
presenciais

Muito Material

Confusão

Desenvolvimento
das fórmulas
difícil de
aprender

Poucas aulas
presenciais

Grande
quantidade de
matéria

Problemas com
conexão

Material para
download fraco
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A decisão do moderador de iniciar o Focus Group com opiniões individuais e não
compartilhadas teve como objetivo evitar a influência ou retração de idéias entre os
participantes. E, posteriormente, conforme a técnica nominal de pesquisa convergir as idéias.
O moderador diante dos comentários aglomerou os de significado parecido para
iniciar a discussão.
Os primeiros aspectos a serem abordados foram os pontos fortes, cada participante
comentou o que havia pensado ao escrever determinado ponto forte. Essa colocação de cada
aluno gerou algumas novas idéias e novos pontos foram discutidos entre os participantes.
Posteriormente cada participante comentou especificamente quis dizer com cada ponto
fraco e essa discussão também gerou pontos novos.
Após longa discussão desses aspectos foi feita uma lista em conjunto de atributos a
serem considerados pelos participantes como consumidores desse tipo de prestação de serviço
para avaliar a qualidade do serviço. Como a discussão sobre pontos fortes e fracos estava
recente, ficou mais fácil para os participantes elegerem os atributos.
A lista de atributos formulada pelos participantes na IES 1 apresenta-se no quadro 15.
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Quadro 15: Atributos de qualidade considerados pelos alunos IES 1 ao avaliarem a qualidade dos cursos
de pós-graduação on-line

ATRIBUTO
Credibilidade da instituição
Visual do site
Interatividade
Resposta do professor (rápida /cordial)
Estrutura do site
Assertividade
Comunicação
(In) Disponibilidade
Rapidez do acesso/ Navegação
Página (configuração) tecnologia
Facilidade de acesso
Tipos de recursos utilizados/ Ferramentas
Feedback (não saber do andamento do curso)
Responsável pelo curso
Custo
Estrutura do curso
Organização do curso
Cada um dos atributos levantados pelos participantes da IES 1 apresenta um
significado. O significado dos atributos relacionados pelos alunos encontra-se no quadro 16:
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Quadro 16:Significado dos atributos de qualidade considerados pelos alunos IES 1 ao avaliarem a
qualidade dos cursos de pós-graduação on-line

ATRIBUTO

Significado

Credibilidade da
instituição

A marca da instituição, a credibilidade dessa instituição no mercado
e o quanto vai contribuir para o currículo um curso desse.
Aparência do site, estética do site, fácil identificação das
ferramentas.
Facilidade de entrar em contato com outros colegas e professor.
Resposta do professor ao aluno deve ser rápida, efetiva e cordial.

Visual do site
Interatividade
Resposta do
professor (rápida
/cordial)
Estrutura do site

Como está organizado o curso.
Relativo tanto a informação ser correta do curso quanto ao fato de
Assertividade
clicar em um link e esse ir ao assunto que estava pressuposto.
A comunicação existente entre a instituição e o aluno, a relação
Comunicação
estabelecida entre eles.
Disponibilidade relativa ao servidor do curso, ou seja, deve estar
(In) Disponibilidade
disponível todo o tempo do curso.
Rapidez do acesso/ A rapidez para entrar no site e navegar pelo curso.
Navegação
Página
O programa, a plataforma ao qual foi criado o curso, se requer um
(configuração)
computador com muita capacidade ou não.
tecnologia
Facilidade de
Facilidade em encontrar a página da Internet para o curso.
acesso
Os tipos de recursos utilizados pelo curso, tais como fórum de
Tipos de recursos
discussão, textos para aprofundamento, vídeos, apresentações
utilizados/
animadas, links de Internet relacionados ao assunto entre outros
Ferramentas
possíveis.
Feedback (não
Os alunos querem um retorno sobre o desempenho deles nos
saber do andamento exercícios para se certificarem de melhoras que eles deverão ter ou
do curso)
não.
Responsável pelo
A pessoa que é responsável pelo curso deverá ter credibilidade na
curso
área do curso.
O custo do curso e as possíveis formas de pagamento.
Custo
Estrutura
do curso
Organização do
curso

Forma de condução do conteúdo didático, avaliações e recursos
utilizados.
A forma como os tópicos do curso são conduzidos. Organização do
conteúdo.

Após elaborada pelo grupo a lista de atributos para julgarem a qualidade dos cursos foi
pedido pelo moderador que fosse feito individualmente, em um papel colocado sobre a
carteira de cada participante, uma ordenação crescente da ordem de importância dada por eles
para cada atributo anteriormente eleito pelo grupo. A opção de fazer individualmente essa
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ordenação para depois tentar chegar a um consenso em grupo foi para evitar a influência de
uma opinião sobre as demais e verificar se era possível uma convergência de opiniões.
Na ordenação da importância dos atributos pelos participantes da IES 1, a opinião
consensual desse grupo foi a de dividir os atributos em quatro categorias: curso, tecnologia,
custo, instituição. Essas categorias tiveram ordem de importância entre elas, porém dentro
dessas categorias não houve diferença de significância de um atributo ou outro. Dessa
maneira, a ordem de importância para esses atributos determinada pelo grupo encontra-se no
quadro 17:
Quadro 17: Ordenação dos atributos de qualidade considerados pelos alunos IES 1 ao avaliarem a
qualidade dos cursos de pós-graduação on-line

ATRIBUTO

Categoria

Prioridade

Credibilidade da instituição

Curso

1

Comunicação

Curso

2

Organização do curso

Curso

2

Estrutura do curso

Curso

2

Visual do site

Tecnologia

3

Tipos de recursos utilizados/ Ferramentas

Tecnologia

3

Rapidez do acesso/ Navegação

Tecnologia

3

Página (configuração) tecnologia

Tecnologia

3

Interatividade

Tecnologia

3

Facilidade de acesso

Tecnologia

3

Estrutura do site

Tecnologia

3

Assertividade

Tecnologia

3

(In) Disponibilidade

Tecnologia

3

Resposta do professor (rápida/ cordial)

Instituição

4

Responsável pelo curso

Instituição

4

Feedback (não saber do andamento do curso)

Instituição

4

Custo

Custo

5

Para estabelecer essa ordem de prioridade de 1 a 5, o grupo considerou 1 como o nível
de mais importante até 5 o fator de menor importância para julgarem a qualidade dessa
prestação de serviço.
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Ressalta-se que a escala não é igualitária, ou seja, o intervalo de 1 para 2 não
necessariamente é igual ao de 2 para 3, e assim sucessivamente.
Não foi limitado pelo moderador o número de divisões que deveriam ser feitas, a
decisão de estabelecer cinco níveis foi do grupo.
Pelo quadro pode-se observar que alguns atributos não possuem pesos diferentes ao
serem avaliados.
Depois de estabelecidos os níveis de prioridades, o grupo concordou que pelo fato do
atributo “credibilidade da instituição” ser parte do agrupamento curso, também poderia ser
considerado uma união entre esses dois níveis (nível 1 e nível 2), e portanto, existiriam apenas
4 níveis. Os níveis 1 e 2 seriam considerados um só. Essa afirmação foi retirada de um
comentário do aluno 2 da IES 1 conforme segue:
“...é, a credibilidade da instituição, se fosse ver mesmo...(pausa), está junto com a
comunicação, organização do curso e estrutura do curso...”
O restante do grupo concordou, mas deixaram do modo como estava, com cinco
níveis.
Esse comentário se referia ao fato do atributo “Credibilidade da instituição” poder ser
incluso na categoria “curso”.
Esse grupo considerou em um consenso alguns agrupamentos de atributos: a
instituição, a parte de tecnologia e a parte do curso para avaliação da qualidade do serviço.
Para a análise dos dados obtidos e comparação com o modelo e-servqual
(PARASURAMAN, 2000) a ser adaptado para esse tipo de serviço, foi realizado um segundo
Focus Group para verificar se há algum fator que não foi contemplado pelo grupo na IES 1
que deveria ser considerado para verificar a qualidade dos cursos de pós-graduação on-line e
obter uma segunda opinião.

4.3.2 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS NA IES 2
O Focus Group da IES 2 foi realizado no dia 16/07/2005, em uma sala da própria
instituição de ensino do curso de pós-graduação on-line com duração de 2h e 10 minutos. A
prova da instituição também foi presencial, e, portanto, foram enviadas cartas convite para a
entrevista com pedido de confirmação. Os alunos escolhidos foram voluntários que aceitaram
o convite para a participação da pesquisa. O fato dos participantes terem sido voluntários,
proporcionou uma oportunidade para que os alunos que tiveram uma experiência muito boa
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ou muito ruim pudessem ter uma chance de se expressar, e esses por sua vez, são justamente
os que podem de fato ter opinião formada sobre o assunto.
O procedimento do Focus Group foi o mesmo adotado na IES 1, os alunos foram
colocados em círculo para facilitar a integração e debate. Foi apresentado o moderador (nesse
caso, o próprio pesquisador), o propósito da pesquisa e como funcionava a entrevista em
grupo. A sala também foi preparada com os mesmos cuidados exigidos pela técnica de
pesquisa. Foram colocados quatro papéis de cor verde e quatro papéis de cor rosa sobre cada
carteira para os participantes no início da entrevista.
O moderador pediu para os participantes escreverem inicialmente quatro pontos fortes
(papéis cor verde) e quatro pontos fracos (papéis cor rosa) sobre o curso em papéis separados
que estavam previamente colocados sobre as carteiras com o nome de cada aluno.
Os próximos quadros ilustram os comentários feitos pelos alunos da IES 2 quanto a
opinião deles sobre o curso que eles haviam acabado de cursar.
A transcrição exata dos comentários encontrados sobre os pontos fortes do curso está
no quadro 18:
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Quadro 18: Pontos fortes do curso listado pelos alunos da IES 2

Pontos Fortes

Comentário 1

Comentário 2

Comentário 3

Comentário 4

Aluno 9

Pode ser feito a
qualquer hora

Recursos
disponíveis

Conteúdo amplo

Ritmo de
aprendizagem

Aluno 10

utilização de
vídeo,
apresentações
animadas

Poder se
atualizar com
praticidade

Aulas mais
estruturadas,
animadas

Fácil acesso

A distância

Textos extras e
exercícios

Visual do site do
curso

Atualização do
conhecimento

Comunicação

Fácil navegação

Facilidade em
utilizar os
recursos

Aluno 11

Poder fazer a
aula de qualquer
lugar

Aluno 12

Recursos
multimídia

Utilização de
fórum e outros
recursos de
integração entre
as pessoas

Aluno 13

Não precisa ser
presencial

Fácil
comunicação

Aluno 14

Aluno 15

Aluno 16

Disponibilidade

Bom conteúdo

Material extra

Recursos
utilizados para
transmitir o
conteúdo

Praticidade

Recursos que a
Internet
proporciona

Não possui
horário fixo

Facilidade para
navegação

Boa
apresentação
visual do curso

Exercícios para
fixação

Conteúdo amplo

Permitir
diversos níveis
de
conhecimentos
assistirem a
mesma aula.

A transcrição dos comentários sobre os pontos fracos na íntegra listados pelos alunos
participantes da entrevista na IES 2 está no quadro 19:
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Quadro 19: Pontos fracos do curso listado pelos alunos da IES 2

Comentário 1

Comentário 2

Comentário 3

Comentário 4

A letra dos
slides é muito
pequena

O material é
ruim de ler na
tela

Demora na
resposta das
dúvidas

Tipo de
tecnologia
"pesado"

Aluno 10

Muito conteúdo

Falta de
organização do
curso

Fraco
atendimento ao
aluno

Site lento

Aluno 11

Não tinha como
tirar dúvidas
pessoalmente

Demorava muito
para abrir as
janelas

Muitas
atividades

Falta de
organização do
conteúdo

Aluno 12

Excesso de
matéria

Sem seqüência
de matéria

Falta de
organização do
curso

Falta de
Feedback dos
exercícios

Ausência do
professor para
tirar dúvidas

Não tinha uma
seqüência lógica
do conteúdo

Aulas cansativas
no computador

Muita leitura na
tela do
computador

Pouco
organizado

Tínhamos que
ficar procurando
os exercícios,
que não estavam
no local que
deveria.

Falta de
professor para
tirar dúvidas

Sem
organização
adequada do
curso

Material não
adequado para
ser utilizado no
computador

Grande
quantidade de
matéria para o
tempo
estabelecido

A página do site
"caia" muito

Grande número
de conteúdo e
atividades

Dúvidas
demoravam a
ser respondidas
pelo professor

Falta de
organização

Página pesada

Pontos Fracos
Aluno 9

Aluno 13

Aluno 14

Aluno 15

Aluno 16

Mau
atendimento ao
aluno

O mesmo princípio de iniciar o Focus Group com opiniões individuais e não
compartilhadas foi feito para evitar influência ou retração de idéias entre os participantes.
O moderador diante dos comentários aglomerou os de significado parecido para
iniciar a discussão.
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Os primeiros aspectos a serem colocados em discussão foram os pontos fortes, cada
participante relatou o que havia pensado ao escrever cada comentário sobre ponto forte, e
houve uma discussão sobre todos os pontos fortes do curso. Essa colocação de cada aluno
gerou algumas novas idéias e novos pontos.
Posteriormente cada participante comentou especificamente o que quis dizer com cada
comentário sobre ponto fraco. O que deveria ter sido melhor no curso.
Após longa discussão desses aspectos, o moderador solicitou que fosse elaborada uma
lista de atributos a serem considerados pelos participantes como consumidores desse tipo de
prestação de serviço para avaliar a qualidade dos cursos de pós-graduação on-line. A lista de
atributos elaborada por esse grupo na IES 2 apresenta-se no quadro 20.
Quadro 20: Atributos de qualidade considerados pelos alunos IES 2 ao avaliarem a qualidade dos cursos
de pós-graduação on-line

ATRIBUTO
Propriedades do site
Facilidade de navegação
Visual do site
Comprometimento do professor da instituição
Tecnologia
Recursos utilizados
Disponibilidade para acesso
Tempo de espera para resposta de dúvidas
Comunicação
Interatividade
Nome da instituição
Possíveis formas de pagamento
Custo
Estrutura do curso
Organização do curso
Os atributos, para esse grupo da IES 2, apresentou os significados conforme
quadro 21:
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Quadro 21:Significado dos atributos de qualidade considerados pelos alunos IES 2 ao avaliarem a
qualidade dos cursos de pós-graduação on-line

ATRIBUTO
Propriedades do site
Facilidade de
navegação
Visual do site
Comprometimento
do professor da
instituição
Tecnologia

Recursos utilizados

Disponibilidade
para acesso
Tempo de espera
para resposta de
dúvidas

Significado
Aparência do site, estética do site, fácil identificação das
ferramentas.
Disponibilidade relativa ao servidor do curso, ou seja, deve estar
disponível todo o tempo do curso.
Aparência do site, estética do site, fácil identificação das ferramentas
A pessoa que é responsável pelo curso deverá ter credibilidade na
área do curso.
O programa, a plataforma ao qual foi criado o curso, se requer um
computador com muita capacidade ou não.
Os tipos de recursos utilizados pelo curso, tais como fórum de
discussão, textos para aprofundamento, vídeos, apresentações
animadas, link de Internet relacionados ao assunto entre outros
possíveis.
Disponibilidade relativa ao servidor do curso, ou seja, deve estar
disponível todo o tempo do curso.
Resposta do professor ao aluno deve ser rápida, efetiva e cordial.

Comunicação

A comunicação existente entre a instituição e o aluno, a relação
estabelecida entre eles.

Interatividade

Facilidade de entrar em contato com outros colegas e professor e
com o sistema.

Nome da instituição

A marca da instituição, a credibilidade dessa instituição no mercado
e o quanto vai contribuir para o currículo um curso desse.

Possíveis formas de
pagamento
Custo

Possíveis formas de pagamento do curso.
O custo do curso.

Estrutura do curso

Forma de condução do conteúdo didático, avaliações e recursos
utilizados.

Organização do
curso

A forma como os tópicos do curso são conduzidos. Organização do
conteúdo.
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Com a lista de atributos elaborada pelo grupo para julgarem a qualidade dos cursos,
foi pedido pelo moderador que fosse feito individualmente em um papel colocado sobre a
carteira, uma ordenação crescente da ordem de importância dada por eles para cada atributo
da lista elaborada pelo grupo da IES 2. A opção de fazer individualmente essa ordenação para
depois tentar chegar a um consenso em grupo foi para evitar a influência de uma opinião
sobre as demais e verificar se era possível uma convergência de opiniões, conforme os
procedimentos da técnica de pesquisa estabelecida anteriormente.
Na ordenação da importância dos atributos pelos participantes da IES 2, da mesma
maneira que na IES 1, a opinião consensual desse grupo também dividiu os atributos em
quatro agrupamentos: ensino, tecnologia, preço, docente. Essas categorias tiveram ordem de
importância entre elas, porém dentro dessas categorias não houve diferença de significância
de um atributo ou outro. Dessa maneira o grupo chegou a seguinte ordem de importância para
esses atributos:
Quadro 22: Ordenação dos atributos de qualidade considerados pelos alunos IES 2 ao avaliarem a
qualidade dos cursos de pós-graduação on-line

ATRIBUTO

Agrupamento

Prioridade

Comunicação

Ensino

1

Interatividade

Ensino

1

Nome da instituição

Ensino

1

Estrutura do curso

Ensino

1

Organização do curso

1

Propriedades do site

Ensino
Tecnologia

Facilidade de navegação

Tecnologia

2

Visual do site

Tecnologia

2

Tecnologia

Tecnologia

2

Disponibilidade para acesso

2

Comprometimento do professor da instituição

Tecnologia
Docente

3

Recursos utilizados

Docente

3

Tempo de espera para resposta de Dúvidas

Docente

3

Possíveis formas de pagamento

Preço

4

Custo

Preço

4

2
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Para estabelecer essa ordem de prioridade de 1 a 4, o grupo considerou 1 como o nível
de mais importante até 4 o fator de menor importância para julgarem a qualidade dessa
prestação de serviço.
A escala de um nível para outro não é necessariamente igual, o intervalo entre níveis
pode ser diferente.
O grupo considerou a existência de quatro níveis, não sendo limitados pelo moderador
quanto ao número de níveis que os atributos deveriam ser divididos.
Pelo quadro pode-se observar que alguns atributos não possuem pesos diferentes ao
serem avaliados.
Esse grupo chegou a um consenso de alguns agrupamentos de atributos para
importância da mesma forma que o grupo anteriormente descrito: a docente, a parte de
tecnologia e a parte do ensino.
A próxima parte do trabalho irá fazer uma análise comparativa entre as duas
entrevistas em grupo, verificando se houve diferenças entre os resultados encontrados e
formando uma tabela de atributos finais.

4.3.3 COMPARATIVO DOS RESULTADOS NA IES 1 E IES 2
Os dois Focus Group apresentaram resultados muito próximos quanto a listagem de
atributos para avaliação de cursos de pós-graduação on-line. Conforme será visto no quadro
23, foi realizado uma equivalência de atributos de uma lista na outra, ou seja, quais dos
atributos listados no grupo da IES 1 se encontravam na IES 2 e vice-versa. Alguns dos
atributos possuem mais do que um item de correspondência, dado que foi considerado o
significado dos atributos para o grupo para fazer a correspondência. Por exemplo o atributo
“custo” na IES 1, corresponde a dois atributos na IES 2, “custo” e “forma de pagamento”,
pois o grupo da IES 1 decidiu que somente o atributo custo já englobava a forma de
pagamento. Essa correlação foi feita compondo os quadros 16 e 21.
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Quadro 23: Relacionamento dos atributos encontrados nos dois Focus Group para avaliação da qualidade
dos cursos de pós-graduação on-line

ATRIBUTO da IES 1

Correspondente ATRIBUTO da IES 2

Credibilidade da instituição

Nome da instituição

Visual do site

Visual do site

Interatividade

Interatividade

Resposta do professor (rápida /cordial)
Estrutura do site

Tempo de espera para resposta de dúvidas
Propriedades do site

Assertividade

****

Comunicação
(In) Disponibilidade

Comunicação

Facilidade de acesso

Disponibilidade para acesso

Rapidez do acesso/ Navegação

Facilidade de navegação

Página (configuração) tecnologia

Tecnologia

Tipos de recursos utilizados/
Ferramentas
Feedback (não saber do andamento do
curso)

Recursos utilizados

Responsável pelo curso
Custo
Estrutura do curso
Organização do curso

****
Comprometimento do professor da
instituição
Possíveis formas de pagamento
Custo
Estrutura do curso
Organização do curso

**** atributos que não apresentam correspondência

Como mostrado no quadro 23, apenas dois atributos (Assertividade e Feedback)
encontrados na IES 1 não foram considerados diretamente no focus da IES 2. Esses dois
atributos podem ter sido considerados por algum problema localizado encontrado no grupo,
principalmente o atributo relativo a Feedback, foi um problema detectado na IES 1 em
particular, onde os alunos se queixaram bastante sobre a falta de Feedback sobre os
exercícios. Para poder obter uma tabela de atributos e conseguir adaptar o modelo de
qualidade de serviços e-servqual (PARASURAMAN, 2000) foi elaborada uma nova lista
resultante dos dois grupos de atributos elaborados nas entrevistas em grupo.
Dessa forma tem-se um conjunto de atributos conforme o quadro 24.
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Quadro 24: Tabela de atributos totais (dos dois Focus Group) consolidada

ATRIBUTO da IES 1

Correspondente

ATRIBUTO final

ATRIBUTO da IES 2

considerado pelo estudo

Credibilidade da instituição

Nome da instituição

Visual do site

Visual do site

Credibilidade da instituição
Visual do site
Interatividade entre sistema e
aluno
Interatividade entre alunos e
professor/ aluno
Tempo de resposta do
docente a dúvidas
Cordialidade do professor
Estrutura do site

Interatividade

Interatividade

Resposta do professor (rápida
/cordial)

Tempo de espera para
resposta de dúvidas

Estrutura do site

Propriedades do site

Assertividade

****

Assertividade

Comunicação

Comunicação

Comunicação

Facilidade de acesso
(In) Disponibilidade
Rapidez do acesso/
Navegação
Página (configuração)
tecnologia
Tipos de recursos utilizados/
Ferramentas
Feedback (não saber do
andamento do curso)
Responsável pelo curso

Custo

Disponibilidade para acesso

Facilidade de navegação
Tecnologia
Recursos utilizados
****
Comprometimento do
professor da instituição
Possíveis formas de
pagamento
Custo

Estrutura do curso
Organização do curso

Estrutura do curso
Organização do curso

Acesso fácil
Acesso rápido
Disponibilidade do sistema
para acesso
Navegação rápida
Navegação fácil
Tecnologia/ Plataforma
utilizada
Recursos/ Ferramentas
utilizados no curso
Feedback do andamento do
curso
Credibilidade do docente da
Instituição
Comprometimento do
docente
Formas de pagamento do
curso
Custo
Estrutura do curso
Organização do curso

Para elaborar o quadro 24 foram considerados todos os atributos mencionados nas
duas pesquisas Focus Group.
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Para melhor estudar os atributos, o quadro 24 desmembrou alguns atributos (que
posteriormente serão traduzidos em dimensões) que estavam sobrepostos. Por exemplo, o
atributo “Interatividade”, correspondia tanto a “Interatividade professor/ aluno e aluno/ aluno”
quanto “Interatividade sistema/ aluno”. Esse item para o estudo foi desmembrado em dois
atributos.
O mesmo foi feito para o atributo “Facilidade de Navegação”, compreendendo
“Navegação rápida” e “Navegação fácil”.
Também houve a separação dos atributos “Disponibilidade para acesso” (em três
itens), “Responsável do curso” (em dois itens) e “Resposta do professor (rápida /cordial)” (em
dois itens).
Essas divisões foram necessárias pois cada atributo deve estar se referindo a apenas
uma característica para poder ser comparado com o modelo de qualidade de serviços eservqual.
Se fossem considerados os atributos compostos poderia ser incorrido o erro de o
modelo contemplar uma parte do atributo e outra não. Por exemplo se fosse considerado o
atributo “Resposta do professor (rápida/ cordial)” ao invés de ser desmembrado em dois, o
modelo poderia ter uma dimensão que contemplasse “Resposta rápida do professor” mas não
“Resposta cordial”. Dessa maneira ficaria difícil realizar a análise. Os demais atributos
também foram singularizados para não serem cometidos erros e facilitar a análise.
A lista de atributos consolidada foi dividida em atributos relativos a curso, tecnologia
e docentes.
A lista final de atributos com o significado e o grupo a que foi considerada está
apresentada no quadro 25.
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Quadro 25: Significado dos atributos totais dos Focus Group

ATRIBUTO
Estrutura do curso

Relativo a
Curso

Significado
A forma como o curso foi estruturado

Interatividade entre
alunos e professor/
aluno
Credibilidade da
instituição
Organização do curso

Curso

A interatividade existente ou não entre
professor /aluno

Curso

A credibilidade da instituição que está
proporcionando o curso
A forma como o curso foi organizado

Feedback do
andamento do curso
Comunicação

Curso

Formas de pagamento
do curso
Custo

Curso

Saber do desempenho pessoal antes do final
do curso
Comunicação eficiente entre alunos e
organizadores do curso, professor/ aluno
Possíveis formas de pagamento do curso

Curso

Ser informado do custo total do curso

Navegação rápida

Tecnologia

Navegação fácil
Visual do site
Recursos/
Ferramentas
utilizados no curso
Tecnologia/
Plataforma utilizada
Disponibilidade do
sistema para acesso
Interatividade entre
sistema e aluno
Estrutura do site
Assertividade

Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia

Navegação rápida para a realização do
curso
Fácil navegação nas páginas do curso
Como é a estética do site, a aparência
Tipos de ferramentas e recursos disponíveis
e utilizados

Acesso fácil

Tecnologia

A interatividade proporcionada entre
sistema e aluno
Como é a estrutura do site
A assertividade em relação a tópico e
informação contida no tópico
Fácil acesso ao site do curso

Acesso rápido

Tecnologia

Acesso rápido ao site do curso

Comprometimento do
docente
Credibilidade do
docente da Instituição
Tempo de resposta do
docente a dúvidas
Cordialidade do
professor

Docente

Comprometimento do docente com o curso
e instituição
Credibilidade do professor sobre o assunto
do curso
O tempo esperado pelo aluno por respostas
das dúvidas
A cordialidade com a qual o professor trata
os alunos

Curso

Curso

Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia
Tecnologia

Docente
Docente
Docente

A plataforma tecnológica a qual está
montado o curso
Disponibilização da página do servidor pelo
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Outra proposta desse trabalho foi verificar a ordem de importância dos atributos nos
dois Focus Group.
Considerando-se o mesmo alinhamento de atributos do quadro 23, correspondência
entre atributos da IES 1 e IES 2, verificou-se a ordem de importância dos atributos nos grupos
de pesquisa. Dessa maneira, obteve-se a seguinte análise comparativa:
Quadro 26: Comparativo da ordem de importância dos atributos nas IES 1 e IES 2

ATRIBUTO da IES 1
Credibilidade da
instituição
Visual do site
Interatividade

Ordem de
importância obtida
1
3
3

Resposta do professor
(rápida /cordial)

4

Estrutura do site

3

Assertividade

3

Comunicação

2

(In) Disponibilidade

3

Facilidade de acesso
Rapidez do acesso/
Navegação
Página (configuração)
tecnologia
Tipos de recursos
utilizados/
Ferramentas
Feedback (não saber
do andamento do
curso)

3

Responsável pelo
curso

3
3
3
4
4

Custo

5

Estrutura do curso
Organização do curso

2
2

ATRIBUTO da IES 2

Ordem de
importância obtida

Nome da instituição
Visual do site
Interatividade
Tempo de espera para
resposta de dúvidas
Propriedades do site
**************
Comunicação

Disponibilidade para
acesso
Facilidade de
navegação
Tecnologia
Recursos utilizados

2
2
2
3
2
1

2

2
2
2

**************
Comprometimento do
professor da
instituição
Custo
Possíveis formas de
pagamento
Estrutura do curso
Organização do curso

3
4
4
1
1
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Considerando-se os atributos da tabela consolidada de dados e aplicando a ordem de
importância obtida em cada instituição temos o seguinte gráfico para casa IES:

Ordem de importância X Atributo
Ordem de importância

6
5
4
3
2
1
0

A B D E

F G H

I

J

K

L

M N O P Q R

S

T U V X

Z

Atributo
IES 1

A
B
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M

ATRIBUTO final considerado pelo estudo
Credibilidade da instituição
Visual do Site
Interatividade entre Sistema e Aluno
Interatividade entre alunos e professor/ aluno
Tempo de resposta do Docente a dúvidas
Cordialidade do professor
Estrutura do Site
Assertividade
Comunicação
Acesso Fácil
Acesso Rápido
Disponibilidade do sistema para acesso

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
X
Z

IES 2

ATRIBUTO final considerado pelo estudo
Navegação rápida
Navegação Fácil
Tecnologia/ Plataforma utilizada
Recursos/ Ferramentas utilizados no curso
Feedback do andamento do curso
Credibilidade do docente da Instituição
Comprometimento do Docente
Formas de Pagamento do curso
Custo
Estrutura do curso
Organização do curso

Figura 26: Ordem de importância X Atributo
Pelo gráfico nota-se que as duas instituições tem um padrão semelhante de tendência.
Conforme relatado anteriormente no estudo, na IES 1, ao final da entrevista foi
mencionado a semelhança entre considerar o atributo credibilidade da instituição (ordem de
importância 1) em conjunto com os demais de ordem de importância 2 pelo fato de
pertencerem ao mesmo aglomerado (aglomerado “curso”).
Com essa consideração, no quadro 26, se fizermos um agrupamento nos atributos da
IES 1 dos dois primeiros itens de importância, ou seja, considerarmos 1 e 2 como apenas 1,
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teremos uma percepção de ordem de importância de apenas 4 níveis tanto para a IES 1 quanto
para IES 2 e ambos podem ser considerados conforme os níveis:
- Nível 1 – Atributos relativos ao curso (exceto preço)
- Nível 2 – Atributos relativos a tecnologia
- Nível 3- Atributos relativos ao docente do curso
- Nível 4- Atributo custo do curso
A percepção de níveis de importância distingue-se em quatro pesos diferentes para
esses consumidores. O primeiro é o mais importante e o último o de menor importância.
Verificado a ordem de importância e identificado o conjunto de atributos de
importância para os consumidores para julgarem a qualidade dos cursos de curso de pósgraduação on-line, tanto em relação a significado quanto a que variável ele está relacionado
(curso, tecnologia, docente), o próximo passo é o de avaliar o modelo e-servqual
(PARASURAMAN, 2000) e compará-lo com os resultados obtidos.

4.4 DIMENSÕES DO MODELO E-SERVQUAL PARA CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO ON-LINE
O modelo e-servqual abrange o modelo estrutural dos gaps e as dimensões
contempladas no modelo. Para adaptá-lo, portanto, é necessário rever tanto a parte estrutural
quanto as dimensões.
A adaptação do modelo será iniciada pela análise das dimensões.
Retomando o modelo e-servqual original (PARASURAMAN, 2000) escolhido, para
ser adaptado no caso da prestação do serviço de ensino de pós-graduação on-line, têm-se as
seguintes dimensões:
- acesso, segurança, facilidade de navegação, eficiência, flexibilidade, customização,
conhecimento do preço, privacidade, estética do site, confiança, receptividade. É valido ainda
lembrar que as dimensões de qualidade contempladas nesse modelo apresentam pesos de
importância igual, ou seja, todas as dimensões têm o mesmo valor aos olhos do consumidor.
Um próximo passo é avaliar o significado dessas dimensões para o caso dos cursos de
pós-graduação on-line. Essa avaliação pode ser visualizada no quadro 27.
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Quadro 27: Significado das dimensões do e-servqual para os cursos de pós-graduação on-line

N.o Dimensão do
e-servqual

Significado

Adaptação do significado da
dimensão do e-servqual para
Cursos de pós-graduação
on-line
página da instituição e do curso
a distância de fácil localização
na Internet
segurança que o aluno sente ao
se conectar no site da instituição
de ensino superior
facilidade que o aluno sente ao
navegar no curso, mudar de
tópicos e páginas sem
dificuldade
ambiente virtual de ensino
simples de utilização pelos
alunos e que não requeiram
conhecimentos aprofundados de
Internet

1

- Acesso

2

- Segurança

capacidade para entrar no site
rapidamente e localizar a empresa
prestadora de serviço na Internet
confiança que o cliente sente em
conectar-se ao site

3

- Facilidade de
navegação

capacidade de navegar no site e
mudar suas páginas sem
dificuldade

4

- Eficiência

site simples de usar e que requeira
o mínimo de informação para seu
uso

5

- Flexibilidade

facilidade de procurar e realizar
transações e de obter informações

facilidade que o aluno tem em
procurar e realizar transações e
de obter informações no curso

6

- Customização

capacidade de reconhecer e
adaptar-se às preferências do
cliente

variedade de cursos diferentes
on-line que a empresa consegue
oferecer para se adaptar a
diferentes clientes

7

- Conhecimento
do preço

capacidade de permitir simulações
e comparações de tarifas, para
determinar preço total

conhecimento do preço dos
cursos e possíveis formas de
pagamentos para os alunos

8

- Privacidade

proteção da informação pessoal e
transações que são seguras de
intrusos

proteção das informações
pessoais e exercícios realizados
pelos alunos.

9

- Estética do
site

dimensão ligada à ambiência do
site

aparência, projeto visual do site
do curso

10

- Confiança

correto funcionamento técnico do
site e exatidão do serviço

correto funcionamento técnico
do ambiente virtual de ensino

11

-Receptividade

rápida resposta do site e
capacidade de resolver problemas
ou questões do cliente

rápida resposta para eventuais
dúvidas do curso e
funcionamento do ambiente do
curso
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A adaptação do significado foi elaborada a partir do significado geral do modelo
unindo com a parte de pesquisa de campo desse trabalho, pelos comentários dos entrevistados
nas IES 1 e 2.
Relembrado as dimensões do modelo e o que essas representam no serviço de pósgraduação on-line, foi feita uma comparação dos dados obtidos resultantes das duas
entrevistas Focus Group, o quadro de atributos consolidados e do modelo e-servqual.

4.5 COMPARAÇÃO ENTRE DIMENSÕES DO MODELO ESERVQUAL E TABELA DE ATRIBUTOS DA PESQUISA
Com base nos significados para as dimensões e os atributos encontrados, foi feito um
relacionamento entre eles a fim de verificar quais dimensões do modelo deveriam ser
adaptadas. As dimensões reúnem mais do que um atributo em cada uma delas na maioria das
vezes.
Compondo os quadros 25 (quadro de atributos consolidados das entrevistas) e 27
(dimensões do e-servqual para cursos de pós-graduação on-line) é obtido o quadro 28
correlacionando as dimensões do modelo com os atributos da pesquisa de campo.
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Quadro 28: Relacionamento entre dimensões do modelo e-servqual e atributos encontrados na pesquisa

ATRIBUTOS da pesquisa de campo
Estrutura do curso
Interatividade entre alunos e professor
/aluno
Credibilidade da instituição
Organização do curso
Feedback do andamento do curso
Comunicação
Formas de pagamento do curso
Custo

Dimensão relacionada do
modelo e-servqual original
***
***
***
***
***
Receptividade
Conhecimento do preço
Conhecimento do preço

Navegação rápida
Navegação fácil
Visual do site
Recursos/ Ferramentas utilizados no
curso
Tecnologia/ Plataforma utilizada
Disponibilidade do sistema para acesso
Interatividade entre sistema e aluno
Estrutura do site
Assertividade

Facilidade de navegação
Facilidade de navegação
Estética do site

Acesso fácil
Acesso rápido
Comprometimento do docente
Credibilidade do docente da instituição
Tempo de resposta do docente a
dúvidas
Cordialidade do professor
*****
*****
*****
*****
*****

Acesso
Acesso
***
***

***
***
***
***
***
Confiança

***
***
Segurança
Eficiência
Flexibilidade
Customização
Privacidade

*** não existe dimensão correspondente
*****dimensão do modelo e-servqual não mencionada nos Focus Group

Os itens que não apresentam número de relacionamento com as dimensões do modelo
(itens ***), são os que precisam ser inclusos no modelo de avaliação da qualidade de
serviços, e-servqual (PARASURAMAN, 2000), para adequá-lo a avaliar a qualidade de
cursos de pós-graduação on-line.
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As dimensões (*****) segurança, eficiência, flexibilidade, customização e privacidade
não foram mencionadas pelos consumidores para avaliaram a qualidade do serviço. Dessa
maneira temos que essas dimensões deveriam ser alteradas para o modelo e-servqual.
Os atributos que não encontraram uma dimensão no modelo e-servqual, fornecerão
dados para a criação de novas dimensões que os contemple.
Nesse estudo os atributos que não se relacionaram com as dimensões do modelo de
Parasuraman foram:
Quadro 29: Atributos considerados para gerar novas dimensões

ATRIBUTO
Estrutura do curso

***

Interatividade entre alunos e professor
/aluno
Credibilidade da instituição

***

Organização do curso

***

Feedback do andamento do curso

***

Recursos/ Ferramentas utilizados no
curso
Tecnologia/ Plataforma utilizada

***

Disponibilidade do sistema para acesso

***

Interatividade entre sistema e aluno

***

Estrutura do site

***

Comprometimento do docente

***

Credibilidade do docente da instituição

***

Tempo de resposta do docente a
dúvidas
Cordialidade do professor

***

***

***

***

*** atributos que não encontraram dimensão correspondente no modelo e-servqual original

Esses atributos foram considerados pelos usuários dos cursos para avaliarem a
qualidade desse serviço. Portanto, esses atributos podem ser utilizados para gerar dimensões
que devem estar contempladas no modelo e-servqual.
Uma solução possível é agrupar os atributos semelhantes em dimensões. Para isso,
foram criadas as seguintes sugestões de dimensões: Desenho do curso, Interatividade e
Comunicação, Competência do Docente/ Tutor, Tecnologia e Empatia do Docente/ Tutor. Os
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atributos que não haviam sido contemplados nas dimensões originais do modelo e-servqual
foram alocados nas novas dimensões sugeridas conforme quadro 30.
Quadro 30: Aglomeração dos atributos considerados para gerar novas dimensões

Dimensão sugerida
Desenho do Curso

Interatividade e Comunicação

Competência do Docente/ Tutor

Tecnologia

Empatia do Docente/ Tutor

ATRIBUTO da pesquisa de campo
Estrutura do curso
Organização do curso
Disponibilidade do sistema para acesso
Interatividade entre alunos e professor
/aluno
Feedback do andamento do curso
Interatividade entre sistema e aluno
Credibilidade da instituição
Comprometimento do docente
Credibilidade do docente da instituição
Recursos/ Ferramentas utilizados no
curso
Tecnologia/ Plataforma utilizada
Estrutura do site
Tempo de resposta do docente a
dúvidas
Cordialidade do professor

Com essas novas dimensões provenientes dos atributos selecionados, o próximo passo
é o de adequar o modelo e-servqual com as dimensões encontradas.

4.6 ADEQUAÇÃO DO MODELO DE QUALIDADE DE SERVIÇOS ESERVQUAL (2000) PARA CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO ON-LINE
A adequação do modelo e-servqual para cursos de pós-graduação on-line compreende
a readequação das dimensões e a revisão da parte conceitual. A parte relativa às dimensões foi
realizada no tópico 4.5, o próximo passo será revisar a parte estrutural do modelo.
Conforme item 2.5.5 o modelo de Parasuraman (2000) desenvolvido para
entendimento e melhoria da qualidade de serviços no ambiente digital foi elaborado e apontou
a existência de quatro lacunas:
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Quadro 31: Detalhamento do significado da lacuna para e-servqual para e-learning

Lacuna

Significado da lacuna para o
e-servqual original
Corresponde à lacuna existente
entre a percepção da empresa
sobre os atributos do e-SQ e os
desejados pelos clientes.

Detalhamento do Significado da lacuna
para e-servqual para e-learning
O focus group dessa pesquisa de campo
por meio da identificação dos reais
atributos que as instituições de ensino
deverão se ater para apresentarem a
qualidade desejada pelos clientes,
Gap de
minimiza esta lacuna (aumentando a
informação
qualidade) e traz a informação adequada
para esse tipo de serviço. Da mesma
forma que fornece à organização
prestadora do serviço dados para um
melhor gerenciamento do serviço.
Criada pela divergência do fato de
O focus group forneceu dados sobre os
que a empresa pode perceber quais
atributos a serem considerados pelos
são os atributos do e-SQ desejados
usuários ao avaliarem o curso, porém
pelos clientes, porém esta leitura
esses atributos ao serem
Gap de
poderá não traduzir corretamente
operacionalizados deverão refletir
projeto ou
realmente o atributo desejado.
especificação essas expectativas na realização do
projeto ou nas especificações da
operação do web-site a ser
colocada a disposição do cliente.
Observa o fato do e-service não
A área de marketing e divulgação dos
corresponder ao projeto de serviço
cursos deverão prometer exatamente o
serviço que será fornecido.Uma queixa
ou a operação do web-site
muito grande em um dos Focus Group
prometido pelo marketing do
serviço. O serviço prometido pelo foi o fato de não ter havido comunicação
Gap de
marketing deve ser exatamente o
(em uma das IES) prévia de como o
realização do
serviço que será fornecido, caso
curso seria conduzido. Portanto o
serviço
contrário o cliente pode considerar
marketing desses cursos deve refletir o
que eles realmente oferecem.
o serviço inadequado e de acordo
com a discordância entre o
prometido e verificado o cliente
avaliará o serviço como ruim.
A imagem comunicada aos
A imagem passada aos alunos sobre o
consumidores influencia tanto as
curso, influencia as percepções e
expectativas quanto as percepções. expectativas, impactando na avaliação da
A propaganda de uma empresa e
qualidade do serviço.
outras formas de comunicação
Em um dos Focus Group de uma das
devem gerar expectativas de um
instituições, os alunos comentaram que
Gap de
serviço que a empresa realmente
pela imagem da instituição, acharam que
comunicação tem condições de proporcionar. Da
o curso seria excelente. Ou seja, a
mesma forma, a empresa deve
imagem da instituição gerou uma
manter seus clientes informados
expectativa muito grande em relação ao
sobre todas as ações a que eles são curso. Para garantir uma boa percepção
submetidos, de forma a garantir
do serviço o aluno deverá ser informado
uma boa percepção do serviço.
do que realmente será o curso e qualquer
alteração deverá ser informada.
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Com as lacunas traduzidas e as dimensões adaptadas a cursos de pós-graduação online, deve-se avaliar o desenho do modelo conceitual, e-servqual. Ao abordar os cursos de
pós-graduação on-line sob a ótica do cliente, essa prestação de serviço tornou-se um serviço
como outro qualquer exigindo todas as etapas do desenho do modelo conceitual e-servqual. A
única adaptação pertinente no desenho do modelo é na atividade de projeto e operação, com a
inclusão das três aglomerações básicas obtidas na pesquisas de campo: tecnologia, docente e
curso (também considerados os elementos educacionais do MEC). Essa inclusão dos INPUTS
do processo de pós-graduação on-line é feita para evidenciar um maior cuidado com essa
atividade no modelo conceitual a fim de garantir uma melhor percepção de qualidade desses
cursos pelos consumidores.

Clientes

Atributos e-SQ
desejados
pelos clientes

Percepção
e-SQ

Empresa

Valor Percebido

Compra/
recompensa

Gap de Informação

Gap de Realização

Marketing do
Web-site

Projeto e operação
do Web-site (curso)
Curso/
Instituição

Gap de Comunicação

Entendimento da
Empresa sobre o e-SQ

Tecnologia Professor

Gap de Projeto

Figura 27: Modelo e-servqual adaptado
Quanto às lacunas do modelo, elas se mantêm as mesmas para os cursos de pósgraduação on-line, com o significado que foi comentado. A qualidade será representada por
uma função de soma dos gaps do modelo conceitual, e a maximização da qualidade é dada
pela minimização desses gaps.
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As novas dimensões do modelo adaptado foram encontradas pela pesquisa de campo
e, portanto, têm uma nova configuração conforme o quadro comparativo entre as dimensões
do e-servqual originalmente e as encontradas nessa pesquisa:

E-SERVQUAL (Original)

Acesso
Segurança
Facilidade de navegação
Eficiência
Flexibilidade
Customização
Conhecimento do preço
Privacidade
Estética do site
Confiança
Receptividade

E-SERVQUAL PARA CURSOS DE PÓS –
GRADUAÇÃO ON-LINE
Acesso
Facilidade de navegação
Conhecimento do preço
Estética do site
Confiança
Receptividade
Tecnologia
Desenho do Curso
Interatividade e Comunicação
Competência do Docente/ Tutor
Empatia do Docente/ Tutor

Figura 28: Comparativo entre dimensões originais do e-servqual e dimensões adaptadas
para cursos de pós-graduação on-line
As novas dimensões do modelo conceitual da qualidade para cursos de pós-graduação
on-line apresentam o seguinte significado:
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Quadro 32: Significado da dimensão do modelo e-servqual adaptado para cursos de pós-graduação online

Dimensão do modelo eservqual adaptado para
cursos de pós-graduação
on-line
Acesso
Facilidade de navegação
Conhecimento do preço
Estética do site
Confiança
Receptividade
Tecnologia
Desenho do Curso
Interatividade e
Comunicação
Competência do Docente/
Tutor
Empatia do Docente/ Tutor

Significado
Página da instituição e do curso a distancia de fácil
localização na Internet, acesso fácil e rápido
Facilidade que o aluno sente ao navegar no curso, mudar de
tópicos e páginas sem dificuldade com navegação fácil e
rápida
Conhecimento do preço dos cursos e possíveis formas de
pagamentos para os alunos
Aparência, projeto visual do site do curso
Correto funcionamento técnico do ambiente virtual de ensino
Rápida resposta para eventuais dúvidas do curso e
funcionamento do ambiente do curso
Plataforma a qual foram criados o curso, os recursos
utilizados e a estrutura do site
Organização e forma como foi estruturado o curso
Recursos de Interatividade entre alunos, alunos e professor,
saber do andamento do curso e eventuais dúvidas da matéria
Comprometimento e credibilidade do Docente /Tutor do curso
Tempo de resposta e cordialidade de tratamento do professor
para com os alunos

Com essas novas dimensões incorporadas ao modelo consegue-se um modelo mais
adequado para medir a qualidade da prestação de serviços de cursos de pós-graduação on-line.
Com essas considerações no modelo e-servqual, atingiu-se o objetivo principal desse
trabalho que foi verificar os atributos considerados pelos consumidores desse serviço ao
avaliarem a qualidade do curso e adequá-los um modelo de qualidade de serviços existentes.
Um outro propósito do trabalho, o de ordenar os atributos por ordem de importância
para os consumidores também foi realizada.
Para o fechamento do trabalho, o capítulo 5 abordará as contribuições e limitações
encontradas.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES DA PESQUISA
Esta pesquisa vem ao encontro da necessidade atual do país em expandir e disseminar

conhecimento e treinamento ao maior número de pessoas possível.

5.1. CONTRIBUIÇÃO ACADÊMICA
Conforme proposto no início desse trabalho, foram verificados os atributos de
qualidade considerados pelos consumidores de cursos de pós-graduação on-line ao avaliarem
a qualidade desse serviço por meio de dois Focus Group.
Os atributos obtidos na pesquisa de campo foram relacionados com dimensões da
qualidade do modelo e-servqual (PARASURAMAN, 2000) adaptando-o para esse tipo de
serviço.
Foi descoberto também que para os consumidores das duas instituições de ensino
superior pesquisadas, os atributos de qualidade são aglomerados em atributos relativos ao
curso, tecnologia e docente. Com a formação dessas aglomerações, constatou-se que os
atributos apresentam uma diferença de importância perceptível apenas entre essas
aglomerações e não dentro de cada uma delas. Essa informação para os gestores desse tipo de
serviço pode se tornar um direcionador de investimentos de recursos, ou seja, aonde pode ser
investido recursos de modo que sejam reconhecidos aos olhos do consumidor.
Com os atributos ajustados aos cursos de pós-graduação on-line, ou seja, os atributos
que realmente devem estar contemplados no modelo de avaliação de qualidade para esse
serviço, a avaliação de qualidade poderá se tornar mais eficaz e realística. De acordo com a
figura 16 (modelo e-servqual) os gaps ou lacunas de qualidade do modelo e-servqual (gap de
informação, gap de projeto ou especificação, gap de realização de serviço e gap de
comunicação), que são a diferença entre percepções e expectativas em cada um dos gaps
tendem as ser minimizados. A qualidade que é dada pela soma dos gaps ou lacunas de
qualidade tende a ser aumentada pela diminuição dos gaps. Portanto, com a minimização dos
gaps, a qualidade percebida pelo cliente tende a aumentar.
O resultado dessa pesquisa foi um modelo mais adequado para avaliar a qualidade do
serviço de pós-graduação on-line, ou seja, foi elaborada uma proposta de avaliar a qualidade
desse serviço, mas não cabendo ao trabalho avaliações comparativas.
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5.2. CONTRIBUIÇÃO PRÁTICA
A contribuição prática desta pesquisa é justamente indicar uma forma de avaliar os
cursos de pós-graduação on-line, a fim de que esta transmissão de conhecimento tenha uma
qualidade adequada sob a ótica do usuário e também crie indicadores gerenciais de controle e
acompanhamento do serviço gerado.
Uma outra contribuição prática dessa pesquisa é o fato de que a estrutura de
levantamento e análise de dados pode ser utilizada para adaptar modelos de qualidade para
outros tipos de serviços. Conforme visto na revisão de literatura, os modelos de avaliação de
qualidade de serviços devem ser adaptados a cada tipo de serviço específico e, como não há
nenhuma estrutura formal para uma adaptação de modelos para diferentes tipos de serviços,
este estudo contribui com a elaboração desta estrutura de análise e adaptação dos modelos.

5.3. LIMITAÇÕES DO ESTUDO
A pesquisa obteve resultados pertinentes à época em que foi aplicada. Conforme o
tempo passa, os desejos e expectativas dos consumidores também se alteram, e dessa maneira
os atributos de qualidade para cada serviço para os usuários podem ser alterados. Diante
disso, existem limitações quanto a outro tempo e espaço pois as variáveis a serem
consideradas poderão variar, mas a estrutura de levantamento e análise de dados para
conseguir os atributos poderá ser mantida.
Outra limitação desse estudo é que os atributos encontrados podem estar restritos às
particularidades das Intuições de Ensino Superior que foram submetidas à pesquisa de campo,
e não podem ser generalizados integralmente a todas os cursos de pós-graduação on-line.
Uma outra restrição encontrada no estudo foi a utilização de dois Focus Groups para a
pesquisa de campo. Devido ao tipo de serviço estudado, ou seja, serviço de cursos de pósgraduação on-line ser a distância, o número de entrevistas em grupo ficou limitado. Poucas
foram as instituições que adotavam prova final presencial, o que dificultou a viabilidade de
aplicação da técnica de pesquisa utilizada, Focus Group.
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5.4. FUTURAS PESQUISAS
Esse trabalho estudou a qualidade dos cursos de pós-graduação on-line como uma
prestação de serviços. Para estudos futuros pode-se estudar o mesmo objeto de estudo sob as
outras duas óticas mencionadas nesse estudo: o e-learning como um método de ensino que
utiliza a tecnologia e como uma forma de treinamento gerencial para as empresas. Além de
investigar a qualidade sob essas outras óticas pode-se também fazer um comparativo entre
elas, verificando os pontos de diferença e congruência entre avaliar o e e-learning sob óticas
diferentes.
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