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RESUMO
A qualidade de um serviço é avaliada quando este atendeu ou excedeu as expectativas de um cliente (LOVELOCK;
WRIGHT, 2001). Com base neste pressuposto, esta pesquisa tem como objetivo identificar e aplicar novas ferramentas
para a avaliação da qualidade das empresas presentes no setor de serviços. Este setor é de extrema importância para a
economia nacional e abarca desde microempresas até empresas de grande porte. Buscar somente a satisfação do
cliente não é suficiente nos tempos atuais para a manutenção e sobrevivência destas empresas, visto que a satisfação
pode incorrer em aumento de custos, sendo assim, verificar a qualidade do serviço prestado envolve diversas variáveis
do que simplesmente agradar o cliente. O que pode ajudar as empresas a se manterem no mercado é a aplicação de
ferramentas de avaliação da qualidade dos serviços prestados com a finalidade de investigar quais pontos podem ser
melhorados em seus processos ou produtividade e quais são os impactos diretos no seu consumidor final. Apesar de
existirem pesquisas acadêmicas que já buscaram avaliar as ferramentas de aferição da qualidade, tais como as que
utilizaram a SERVQUAL (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988), esta pesquisa visa encontrar e aplicar um novo
instrumento de medição da qualidade, contribuindo assim, para um novo aprofundamento do tema na esfera acadêmica
como gerencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de serviço; Organizações de serviços; Satisfação do cliente.

1 INTRODUÇÃO

O setor terciário compreende atividades de comércio e de prestação de serviços e possui uma
significativa representatividade no PIB brasileiro, tendo registrado uma participação de 73,3% em
2016, de acordo com os dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC,
2017).  Este  setor  além de compreender empresas puramente prestadoras de serviços,  abrange
também  os  profissionais  autônomos  e  o  setor  varejista,  tendo  atualmente  1.332.260  empresas
registradas e empregando aproximadamente 13 milhões de pessoas (IBGE-PAS, 2014). Apesar da
desaceleração econômica, o setor de serviços registrou crescimento de 1% em abril de 2017, o que
não ocorria desde março de 2016 (EXAME, 2017).

Este  setor  é  muito  sensível  às  mudanças  econômicas,  e  também  à  avaliação  de  seu
consumidor. Satisfação do cliente e qualidade do serviço são termos complementares, mas que não
significam a mesma coisa. De acordo com Lovelock e Wright (2001), a satisfação está mais ligada
ao momento da execução do serviço do que a qualidade, que se relaciona com a entrega total do
serviço. 

A  qualidade  do  serviço  começou  a  ser  medida  por  meio  do  desenvolvimento  da  escala
SERVQUAL (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988), que analisa a relação entre qualidade,
percepção e expectativa. Esta escala tem sido amplamente utilizada pela comunidade acadêmica e
empresarial, sendo um dos métodos mais conhecidos quando se trata de serviços. Outras escalas
então foram desenvolvidas,  como a  Retail  Service Quality  (RSQ) de Dabholkar,  Thorp e Rentz,
(1996) específica para avaliar a qualidade do segmento varejista. Ainda na busca para uma melhor
compreensão sobre a experiência de consumo, os autores Klaus e Maklan (2011a; 2011b; 2013)
propuseram uma  nova  escala,  única,  desenvolvida  empiricamente  para  medir  a  experiência  de
consumo em serviços, chamada de Service Experience Scale (EXQ) - escala da Experiência em
Serviços. 
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Conforme apresentado, entende-se que o assunto é relevante pela busca contínua para se
encontrar e desenvolver uma melhor forma de mensurar a qualidade de serviço, e esse projeto se
propõe a  levantar  quais escalas  foram desenvolvidas após a  SERVQUAL e  aplicar  aquela que
melhor se adequar ao contexto e campo brasileiro. 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar e aplicar novas ferramentas para a avaliação da
qualidade das empresas presentes no setor de serviços. Este setor é o mais importante para a
economia brasileira e a manutenção e sobrevivência das empresas dependem de processos bem
estruturados e alinhados com as expectativas de seus clientes e consumidores.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

A  pesquisa  será  realizada  em  duas  etapas.  A  primeira  compreenderá  um  levantamento
bibliométrico em periódicos, livros e anais de eventos, para compreensão e aprofundamento nos
estudos que já  foram realizados sobre  o  tema e  na busca por  ferramentas  de mensuração da
qualidade de serviços pelo ponto de vista do consumidor. 

A segunda etapa terá caráter descritivo (MALHOTRA, 2001) e natureza quantitativa (HAIR et
al., 2005). Se pretende aplicar a ferramenta de mensuração da qualidade de serviços escolhida em
uma pesquisa de campo com consumidores pelo método  survey  por meio de questionários auto
preenchíveis via plataforma eletrônica. Esta etapa é fundamental para validação da ferramenta e
também identificação e avaliação dos atributos avaliados pelo instrumento de pesquisa em questão. 

3 RESULTADOS ESPERADOS

Empresas que se preocupam com a gestão da qualidade dos serviços oferecidos possuem
rotinas  pré-estabelecidas  voltadas  ao  desenvolvimento  constante  de  estratégias  aliadas  ao
desempenho positivo, a busca pela integração interna funcional e pela busca contínua na satisfação
do consumidor  (KOTLER;  KELLER,  2001).   Outro fator  importante a ser  destacado é o serviço
prestado por  meio  de tecnologias,  usando aplicativos como o meio  disso acontecer.  Até pouco
tempo atrás isso era impensável, mas hoje podemos alugar quartos de pessoas comuns, temos
serviços de streaming sem a necessidade de operadoras de TV, e podemos ter mobilidade sem a
utilização de taxis, mas de carros particulares. Entender este novo contexto de século XXI e como o
consumidor percebe a qualidade deste serviço será o grande mérito desta pesquisa.

Para a entrega das informações desta pesquisa de forma organizada e prática, será seguido a
seguinte estrutura: a primeira parte constará da apresentação da introdução com a contextualização
do setor pesquisado, bem como a subárea de aplicação da pesquisa, juntamente com os objetivos e
justificativas da pesquisa. A segunda parte apresentará o estado da arte sobre o assunto, por meio
do levantamento bibliométrico com as devidas referencias teóricas e as ferramentas de mensuração
da qualidade de serviços. Na sequência, compondo a terceira parte serão detalhados a metodologia
utilizada para a aplicação do instrumento de pesquisa, bem como as análises estatísticas que serão
realizadas para a análise dos dados. A quarta parte será a apresentação dos resultados, retomando
o corpo teórico apresentado e confrontando com o que foi obtido com os dados já validados. E por
fim, a conclusão do trabalho, com os principais ganhos, limitações e indícios para futuras pesquisas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após  a  conclusão  da  pesquisa,  todo  o  material  registrado  será  preparado  para  o
compartilhamento  com a  comunidade  acadêmica  e  empresarial,  por  meio  de  artigo  cientifico  e
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relatório  gerencial,  trazendo novos  insights para  acadêmicos  e  gestores  sobre  ferramentas  que
auxiliem a mensuração da qualidade dos serviços.
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