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RESUMO  
 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo principal de desenvolver uma abordagem 

de qualidade dos serviços prestados pela empresa Oficina de Idiomas, com a 

intenção de analisar como a empresa está perante o mercado. Para isso, foi 

aplicado um questionário aos alunos, a fim de compreender melhor o ponto de vista 

de cada um. Em seguida as informações foram analisadas com a metodologia 

survey, que se caracteriza por uma abordagem quantitativa, visando apresentar 

opiniões das pessoas. 

 
Palavras-chaves: Qualidade, Qualidade em serviços, Marketing, Escola de idiomas.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho apresenta um estudo sobre a qualidade dos serviços prestados 

pela Oficina de Idiomas. Pretende-se investigar as práticas e processos utilizados na 

rotina da organização com o foco na qualidade. 

 A qualidade em uma empresa visa à formalização de seus processos e desta 

forma exige que todos da organização conheçam esses processos e estejam 

conscientes do que representa sua função diante a rotina organizacional. 

 Segundo Fonseca (2010), para o alcance de uma posição de destaque frente 

à concorrência, tendo em vista que a redução do tempo e custo dos processos 

proporcionados pela utilização de um sistema de controle da qualidade gera 

menores perdas e maiores lucros, conseqüentemente contribui de forma positiva 

com a lucratividade da organização, visando à satisfação dos clientes. 

 O objetivo deste trabalho é analisar as práticas exercidas por uma empresa 

de pequeno porte no ramo de ensino de idiomas através de uma visão baseada na 

qualidade. 

 A partir dessa identificação o objetivo geral será desdobrado em objetivo 

específico que buscam analisar essas práticas. 
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2. PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA 

 

2.1 Problemática 

 

 A empresa Oficina de Idiomas é uma prestadora de serviços que tem como 

finalidade promover o ensino de idiomas, dentre eles estão: Inglês, espanhol, 

francês, italiano e português. 

 A escola está no mercado de Belo Horizonte há cerca de 20 anos e busca 

através de aulas leves e descontraídas, encantar e estimular o talento e gosto pela 

língua, preparando assim o aluno para novos desafios, tornando-o confiante para 

seu crescimento individual. 

 A relação entre escola e aluno tem como intuito dar um suporte e instruí-lo de 

acordo com as diferenças, aptidões e habilidades, estimulando o aluno a se 

expressar livremente, superando suas inibições e bloqueios durante o aprendizado. 

Para isso, a escola conta com um método focado em desenvolver as quatro 

habilidades do idioma: leitura, escrita, compreensão auditiva e conversação, 

buscando sempre intervir de forma positiva no crescimento pessoal e profissional do 

aluno, agregando não só conhecimento, mas também valores culturais e 

conseqüentemente, levando a satisfação do cliente. 

 A Oficina de Idiomas tem como missão “Promover o ensino de idiomas 

agregando valores culturais.” e sua visão é “Ser reconhecida no mercado atuante 

por sua excelência e qualidade”. 

 Segundo o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas) (2014), o aprendizado de um novo idioma tem uma importância cada vez 

maior no Brasil. Uma das contribuições para o crescimento no interesse em novas 

línguas se dá pelo incentivo do governo em oportunidades de estudos em outros 

países através do programa Ciência Sem Fronteiras, além da ocorrência de eventos 

esportivos no país. 

 Outros fatores, como o crescimento do poder de compra da classe C e D, 

estimulam a procura por uma melhor educação e aperfeiçoamento do currículo para 

se destacar no mercado de trabalho, uma vez que hoje a competitividade no mesmo 

exige maior conhecimento e habilidade. 

Dessa forma, a ocorrência de grandes eventos, a internacionalização da economia 

do Brasil, assim como a conscientização dos brasileiros pela importância de 
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aprender uma nova língua para acatar as exigências do mercado de trabalho, são 

algumas das variáveis que fazem com que o cenário seja positivo para pequenos 

negócios consolidarem bons efeitos. 

 A importância do projeto é analisar a qualidade, controle de procedimentos, 

total satisfação dos clientes, além de criar uma cultura organizacional em que todas 

as transações são perfeitamente entendidas e corretamente realizadas e onde o 

relacionamento entre funcionários, fornecedores e clientes é bem-sucedido. Fazer o 

diferencial em relação aos concorrentes, criar características mais atrativas, 

oferecendo serviços com grande diferencial de qualidade, visando sempre superar 

as expectativas, monitorar e encontrar formas de posicionamento no mercado, 

identificando claramente onde, como e quando surpreende o concorrente. 

 Diante desse cenário, o problema abordado pode ser expresso por meio da 

seguinte questão: quais decisões tomar para que a Oficina de Idiomas tenha um 

destaque no mercado e seja considerada uma referência no ramo de ensino de 

idiomas e a qualidade do serviço considerado o maior diferencial positivo da marca? 

 

2.2 Justificativa 

 

 O presente trabalho propõe verificar se os resultados obtidos podem 

possibilitar melhorias para a empresa Oficina de Idiomas através de um melhor 

gerenciamento da qualidade de seus serviços prestados com excelência a seus 

clientes diretos e indiretos.  

 A relação entre a produção eficiente e eficaz e a atuação das equipes 

correlatas, o funcionário desempenha um papel muito importante para a prestação 

do serviço. Sendo assim é importante relacionar controle da qualidade e gestão de 

pessoas, uma vez que essa atuação impacta diretamente na qualidade do serviço 

prestado, processo e lucros. A escolha desse tema está relacionada às melhores 

práticas dentro de empresas que buscam a excelência de seus processos através 

da gestão da qualidade.  

  

http://www.coladaweb.com/administracao/cultura-organizacional
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3. HIPÓTESE 

 

 A hipótese do problema de pesquisa requer cuidado em sua elaboração. Ao 

escolher o tema a desenvolver em seu trabalho, seja artigo, monografia, dissertação 

ou tese, normalmente o aluno já tem questionamentos pessoais sobre o assunto, 

sendo possível até mesmo que determinada dúvida ou problema o conduzam à 

escolha do tema. 

 Segundo Larroyo (1975, p.143, apud SALOMON, 1994, p.197), toda 

investigação científica começa com um problema, onde há uma lógica para tomar 

em consideração do fato. A ciência progride porque o homem de ciência, insatisfeito, 

lança-se à procura de novas verdades. 

 O pesquisador primeiro suscita e propõe questões num determinado território 

do saber; a partir daí, elabora um projeto ou um plano de trabalho objetivando a 

resposta do problema. O interrogador estuda as condições dos problemas válidos e 

das questões propostas. 

 Para Salomon (1994, p.200), a pergunta deve ser relacionada com a 

resposta, onde evidentemente, envolverá conceitos, definições e construções 

abstratas. 

 Este estudo nоs possibilitará através de análise dаs informações colhidas, a 

partir da entrevista com o diretor e análise das pesquisas realizadas pela própria 

empresa, quais decisões a Oficina de Idiomas deverá tomar para que tenha um 

destaque no mercado e seja considerada uma referência no ramo de ensino de 

idiomas e a qualidade do serviço considerado o maior diferencial positivo da marca. 

 A partir dаs informações colhidas, os resultados obtidos nos dirá se a Oficina 

de Idiomas está no caminho certo, tomando as decisões corretas e se a qualidade 

está sendo seu maior diferencial ou o que está faltando para que seja considerada 

uma referência no ramo de ensino de idiomas e a qualidade do serviço considerado 

o maior diferencial positivo da marca. 
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4. OBJETIVOS 

 

 Neste subitem são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos 

que serviram de base para o desenvolvimento deste trabalho. 

 

4.1 Geral 

 

 Este estudo tem como objetivo geral a análise de ações relacionadas à 

qualidade dos serviços prestados pela Oficina de Idiomas. 

 

4.2 Específicos 

 

 Para alcançar o objetivo geral é necessário estabelecer os seguintes objetivos 

específicos:  

a) Caracterizar o setor de escola de idiomas; 

b) Compreender o conceito de qualidade adotado na empresa; 

c) Definir os pontos negativos e positivos da qualidade na empresa. 
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5. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 No Referencial são apresentados conceitos básicos e principais definições 

utilizadas na área da qualidade, que são fundamentais para a realização da 

pesquisa. 

 

5.1 Qualidade 

 

 Segundo Campos (1992) a Ford teve um papel importante para resignificar o 

controle de qualidade no momento pós Revolução Industrial. Mesmo focando na 

inspeção, considerava-se importante a metrologia, especificações, sistemas de 

medidas e a conformidade. A partir desse momento, a qualidade passa a se 

assemelhar com o moderno, mas ainda considerando a participação do trabalhador 

e a necessidade do cliente. 

 De acordo com Deming (1993, p.56), “qualidade é tudo aquilo que melhora o 

produto do ponto de vista do cliente”. O autor afirma que projetar, desenvolver, 

produzir e comercializar certo produto, tornando-o mais econômico, mais útil tendo 

como objetivo a satisfação do cliente, a empresa terá conseguido produzir um 

produto de qualidade. 

 Kotler (2003, p. 98) faz a definição da qualidade como a “totalidade de 

atributos e características de um produto ou serviço que afetam sua capacidade de 

satisfazer necessidades declaradas ou implícitas”. De acordo com o autor, a 

principal preocupação deve ser atender e se possível superar as expectativas dos 

consumidores, mesmo que estas não sejam declaradas pelo próprio cliente. Para o 

autor, a qualidade associa-se às especificações de um bem ou serviço. 

Segundo Hitt (2005), a qualidade é medida de acordo com a satisfação do cliente 

sobre um bem ou serviço, isso quer dizer que se quisermos analisar qualidade de 

um produto, não devemos analisar apenas o produto, mas sim analisar quem o 

utiliza. 

 

5.1.1 As ferramentas da qualidade 

 

 Segundo Campos (1992), foi com base no modelo japonês que surgiram as 

sete ferramentas da qualidade (fluxograma, diagrama Ishikawa (Espinha-de-Peixe), 
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folha de verificação, diagrama de Pareto, histograma, diagrama de dispersão e 

cartas de controle).  

 Como exposto anteriormente o conceito de qualidade foi sendo alterado com 

o passar do tempo. Segundo Vieira (2010) o conceito de ferramenta consiste em 

“conjunto de instrumentos e utensílios empregados num ofício”. Ou seja, ferramenta 

é instrumento pelo qual se executará uma ação, visando um objetivo. São muitas as 

ferramentas utilizadas por uma empresa que pretende analisar seus processos, 

problemas/causas e se tornar mais eficiente na busca para alcançar seus objetivos. 

Conforme é abordado por Filho (2010), as ferramentas gerenciais utilizadas na 

qualidade surgiram juntamente com o processo em si, sendo que ao longo do tempo 

elas foram sendo modificadas e aperfeiçoadas, possibilitando também a criação de 

outras novas. A utilização dessas ferramentas torna possível que sejam tomadas 

decisões adequadas, baseando-se em análises, além de possibilitar aumento nos 

lucros. 

 Filho (2010) ainda destaca que a qualidade tem como principais ferramentas:  

 Fluxograma: Tem como finalidade identificar o caminho real e ideal 

para um produto ou serviço com o objetivo de identificar os desvios. É 

uma ilustração sequencial de todas as etapas de um processo, mostrando 

como cada etapa é relacionada. Utiliza símbolos facilmente reconhecidos 

para denotar os diferentes tipos de operações em um processo. 

 

Figura 1: Exemplo de Fluxograma 

 

Fonte: IBFL, 2016 

 Diagrama de Ishikawa: Relaciona efeitos/resultados com suas 

causas/fatores, ou seja, ele apura o processo buscando encontrar fatores 
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que tenham afetado o resultado/objeto. Esse diagrama, em formato de 

espinha de peixe vai listando as causas, que convergem para um efeito, 

divididos em grupos lógicos/assuntos. Serve como modelo para que se 

identifique um problema relevante, determinando as ações que se 

seguirão para solucioná-lo. 

 

Figura 2: Exemplo de Diagrama de Ishikawa. 

 

 
 

Fonte: BLOG LUZ VC, 2016 

 

 Folha de verificação: As folhas de verificação são tabelas ou planilhas 

simples utilizada para facilitar a coleta e análise de dados. Seu uso 

economiza tempo, eliminando o trabalho de se desenhar figuras ou 

escrever números repetitivos. São formulários planejados, onde todos os 

dados coletados são preenchidos de forma fácil. Registram os dados dos 

itens a serem verificados, possibilitando uma rápida percepção da 

realidade e uma imediata interpretação de situação como um todo, 

ajudando a diminuir erros e confusões. Essa lista é à base do Diagrama 

de Pareto. 
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Figura 3: Exemplo de Folha de verificação. 

 

Fonte: QUALYPRO, 2016 

 

 Diagrama de Pareto: disposto geralmente em gráficos com barras 

verticais, estratifica o assunto/objeto, separando em partes os problemas 

e analisando-os entre si. Utiliza por tanto os dados coletados na lista de 

verificação para construir o gráfico.  

 

Figura 4: Exemplo de Diagrama de Preto. 

 
 

Fonte: PORTAL ADMINISTRADOR, 2016 

 

 Histograma: O Diagrama de Dispersão mostra o que acontece com 

uma variável quando a outra muda, para testar possíveis relações de 

causa e efeito. 
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Figura 5: Exemplo de Histograma. 

 

Fonte: BLOG LUZ VC, 2016 

 

 Diagrama de dispersão: O Diagrama de Dispersão mostra o que 

acontece com uma variável quando a outra muda, para testar possíveis 

relações de causa e efeito. 

 

Figura 6: Exemplo de Diagrama de dispersão. 

 

Fonte: MARKETINGFUTURO, 2016 
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 Carta de controle: Usadas para mostrar as tendências dos pontos de 

observação em um período de tempo. Os limites de controle são 

calculados colocando em prática fórmulas simples aos dados do 

processo. As cartas de controle podem trabalhar tanto com dados por 

variável mensurável como com dados por atributo discreto. 

 

 

Figura 7: Exemplo de Carta de controle. 

 
Fonte: EBAH, 2016 

 

Para Priberam (2013), a qualidade ainda pode ser classificada com cinco 

abordagens distintas: 

 A qualidade transcendental, reconhecida de forma universal, sinônimo 

de excelência inata. 

 A baseada no produto, derivada do produto em si, seus atributos e 

valores.  

 A baseada no usuário, que depende do julgamento do consumidor, sua 

satisfação. 

 A baseada na produção, ligada ao controle do processo e sua 

eficiência ( uma análise entre o que foi planejado e o que foi de fato 

executado). 



36 

 

 A baseada no valor, leva em consideração o resultado/produto versus 

seu valor. 

 

5.1.2 Certificação na norma ISSO 

 

 O sistema da qualidade estabelecido pelo International Organization for 

Standardization (ISO) se destina às instituições interessadas em implantar um 

sistema de gestão da qualidade, seja por exigências de um ou mais clientes, para 

demonstrar a sua capacidade de atender os requisitos dos clientes de forma 

sistemática ou, pelo fato de a empresa pretender melhorar sua eficiência e eficácia 

no atendimento de seus clientes. Na primeira situação, a organização necessitará de 

um certificado de gestão da qualidade para atender as exigências dos clientes. Na 

segunda situação, a instituição pode prescindir do certificado, ainda que implemente 

completamente e rigorosamente o sistema da qualidade estabelecido pela ISSO. 

(CARPINETTI; MIGUEL; GEROLAMO, 2010) 

 Desde 1987, a nomenclatura genérica ISO 9000 representa o conjunto de 

documentos relacionados à gestão da qualidade. Conforme Cruz (2002), a série 

ISO9000 é utilizada para a garantia da qualidade em projetos, desenvolvimento, 

produção, instalação e serviços associados. Além de ser a mais abrangente série de 

normas para sistemas da qualidade, onde envolve a empresa de maneira sistêmica, 

desde o projeto até o suporte técnico. 

 A partir da série ISO 9000 especifica-se as normas ISO 9001, ISO 9002, ISO 

9003 entre outras. Essas normas foram atualizadas com o passar dos anos, um 

exemplo é a ISO 9001, tendo a versão de 1987, atualizada em 1994, 2000 e 2008. 

Sobre o âmbito geral a norma ISO 9001 pode ser considerada a mais importante das 

normas. Neste contexto, Mello (2002) afirma a importância para uma organização 

em identificar, implantar, gerenciar e melhorar continuamente a eficácia dos 

processos necessários para o sistema de gestão da qualidade, gerenciando as 

interações desses processos com os objetivos de prover confiança de que o seu 

fornecedor poderá fornecer, de forma consistente e repetitiva, bens e serviços de 

acordo com o que foi especificado. 

 

 



37 

 

 

5.1.3 Qualidade em serviços 

 

 O setor de serviços como um todo comercializa uma combinação de 

prestação de serviços tangíveis e intangíveis, os quais variam de proporcionalidade. 

Conforme Las Casas (1999), no caso de lanchonetes e restaurantes, o cliente fica 

exposto a uma combinação de prestação de serviços de atendimento (intangível) e 

de refeições ou lanches (tangível). Significa que não basta servir boa comida ou 

apenas prestar bom atendimento, ambos devem ser considerados nestas 

interações. 

 É necessário entender o que é serviços para entender qualidade de serviços. 

Segundo Kotler (2003), serviços são atos, ações, desempenho. Esta definição 

abrange todas as categorias de serviços, agregados ou não a um bem. A qualidade 

de serviços varia de acordo com as expectativas das pessoas, assim, um serviço 

com qualidade é aquele capaz de proporcionar satisfação.  

 Para Dantas (2004, p. 115), é imprescindível observar que os serviços 

possuem dois componentes de qualidade que devem ser considerados: “o serviço 

propriamente dito e a forma como é percebido pelo cliente”.  

 De acordo com Kotler (2005), o nível de serviço é um dos fatores-chave do 

conjunto de valores que as empresas oferecem a seus clientes. Qualidade em 

serviços não é direcionada apenas aos clientes externos, administradores e 

funcionários também fazem parte, até mesmo porque se os serviços são atos, 

desempenho e ações, envolvem todos os que interagem com ela.  

 As empresas verificam como o serviço é percebido pelo cliente e analisam 

como o comprador toma suas decisões, por que os pedidos são ganhos ou perdidos, 

por que os concorrentes estão ganhando ou perdendo e em que segmentos de 

mercado isto ocorre, além de dar condições para a empresa determinar quais 

movimentos estratégicos podem modificar a situação (Kotler, 2005). Os 

consumidores só contratam um serviço ou compram um produto baseado no que 

conhecem de fato e no que percebem como verdade, então, para que uma 

organização possa ser bem sucedida, antes de traçar planos estratégicos é 

necessário desenvolver uma compreensão clara das percepções dos clientes. 

 O cliente que está sendo atendido é o foco e a força motriz para o 

estabelecimento dos requisitos de desempenho, pontua Bowersox e Closs (2001). 

Um perfeito entendimento daquilo em que consiste o serviço ao cliente é importante 
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para o estabelecimento de uma estratégia que combine serviços e seu formato 

desejado, de modo a apoiar e estimular negociações rentáveis para a empresa. 

 A visão do cliente sobre uma empresa e o seu serviço é tão importante 

quanto à realidade daquilo que e empresa oferece, pois determina uma 

diferenciação diante das concorrentes. A interpretação que um indivíduo faz de uma 

mensagem, isso é o processo psicológico de selecionar estímulos, organizar os 

dados em padrões reconhecíveis e interpretar as informações de melhor resultado 

(Magalhães, 2006). 

 

5.1.4 Política da qualidade 

 

 A ISO 9001 é a versão brasileira da norma internacional ISO 9001 que 

estabelece requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) de uma 

organização, não significando, necessariamente, conformidade de produto às suas 

respectivas especificações. O objetivo da ISO 9001 é lhe prover confiança de que o 

seu fornecedor poderá fornecer, de forma consistente e repetitiva, bens e serviços 

de acordo com o que você especificou. (Magalhães, 2006). 

 

5.1.5 Objetivos da qualidade 

 

 Para Mello (2002), os objetivos precisam estar perfeitamente alinhados com a 

política de qualidade definida e direcionado a um processo de melhoria contínua. Os 

objetivos devem ser bem definidos e mensuráveis. Objetivos devem ser atingíveis, e 

onde não existem medidas para avaliação não devem ser considerados.  

 Mello (2002) diz ainda que o cumprimento dos objetivos da qualidade 

aumenta a performance operacional e desempenho financeiro, satisfazendo as 

partes interessadas. 

 

5.2 4Ps 

 

 Segundo Kotler e Keller (2006), as ferramentas do 4PS de marketing são 

divididas em quatro grupos. Eles são produto, preço, promoção e praça, conforme 

figura abaixo: 
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Figura 8: 4Ps. 

 
Fonte: (BLOG LUZ VC, 2016) 

 

 Os 4PS são as ferramentas são fundamentais para influenciar os clientes, 

uma empresa para ter sucesso deve atender ás necessidades dos clientes, 

interligando e utilizando de forma eficaz suas ferramentas. (Deming, 1990) 

 Para Kotler (2003) as empresas devem fazer pesquisas para aumentar cada 

vez mais o número de informações que elas têm, assim cada utilização das 

ferramentas e tomadas de decisões ficarão melhores. 

 

5.3 Características dos serviços 

 

 Um serviço ao cliente deve identificar e priorizar todas as atividades para 

atingir objetivos e deve incorporar medidas de monitoramento e desempenho. Para  

planejar uma estratégia de serviço ao cliente deve considerar quais clientes espera-

se alcançar, já que serviços de valor agregado são para clientes específicos e 

representam extensões dos serviços básicos da empresa. Nas atividades de 

prestação de serviço, os funcionários são fundamentais, pois são eles que 

desenvolvem o produto, são eles que mantém um contato direto com os 

consumidores (Las Casas, 2008).   
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 Para Bowersox e Closs (2001), os serviços podem ser classificados como:  

A) Os serviços intangíveis são aqueles serviços abstratos;  

B) Os serviços inseparáveis referem-se à impossibilidade; 

C) Os serviços heterogêneos referem-se à impossibilidade de 

manter constante a qualidade do serviço, 

D) Os serviços simultâneos são onde a produção e consumo 

ocorrem ao mesmo tempo. 

 O serviço ao cliente é um processo que tem por finalidade fornecer benefícios 

significativos de valor agregado. Um programa de serviço ao cliente deve identificar 

e priorizar todas as atividades destinadas a atingir objetivos e, além disso, deve 

incorporar medidas de monitoramento e desempenho, ensina Carvalho (2012). 

 

5.4 Serviços de idiomas 

 

 Para uma escola de curso de idiomas deve se posicionar bem perante o seu 

público alvo, deverá oferecer cursos com qualidade; manter em seu quadro de 

professores profissionais que tenham total domínio do idioma, que tenham didática 

de ensino e que sejam carismáticos, o que tornará as aulas agradáveis e 

interessantes. O objetivo do curso de idiomas é desenvolver no aluno as seguintes 

habilidades e competências: leitura, interpretação, escrita e conversação. 

 Tem se observado a entrada de empresas estrangeiras no mercado nacional 

visando oferecer cursos de idiomas como Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, 

Alemão, Japonês, Chinês etc. Essa inserção faz com que o nível de ensino de 

idiomas se torne mais qualificado e com isto aumenta também a concorrência entre 

as empresas do segmento, bem como entre os profissionais autônomos que atuam 

com o ensino de outro idioma. 

 O volume de vagas nos diversos setores da economia, para pessoas que 

tenham o domínio de pelo menos outro idioma está bastante atrativo, como 

exemplo: hotéis, restaurantes, taxistas, agentes de aeroporto, comissários de bordo, 

pilotos de aviação civil, comércio em geral, assessoria comerciais e profissionais, 

dentre outros segmentos. 

 Com base nesse contexto o empreendedor que tender a ingressar nesse 

segmento de mercado deverá fazê-lo consciente que enfrentará uma concorrência 

forte, mas que poderá ter sucesso caso adote os procedimentos necessários para 
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que sua escola de idiomas atinja um nível de qualidade e compromisso com o 

ensino de idiomas em alto nível. 

 A qualidade é um conjunto de fatores que tem por finalidade satisfação e bom 

atendimento para seguir as necessidades e as expectativas dos clientes diretos 

(aluno) e indiretos (responsável pelo aluno, em caso de menoridade). 

 

5.5 Como ofertar a qualidade 

 

 Com a alta concorrência dos dias de hoje, qualquer empresa que quer 

alcançar o sucesso precisa investir na diferenciação. E isso pode ser conquistado 

uma experiência memorável e única para os clientes. A experiência do cliente é a 

reação individual e singular que as pessoas sentem ao entrarem em contato direto 

ou indireto com uma marca, até chegar às avaliações sobre facilidade de uso, 

durabilidade, confiabilidade e satisfação (Kotler, 2003). 

 Para Magalhães (2006), existem várias formas de tornar o sucesso realidade, 

muitas das grandes empresas já estão investindo na qualidade como forma de 

fidelizar seu público e conseguir mais negócios, no mesmo tempo que reforça os 

valores da marca e melhoram a visão da empresa. 

 

5.5.1 Crie padrões definidos de serviço para os funcionários 

 

 Para LAS CASAS (2008), o trabalho dos colaboradores pode ser prejudicado 

se eles estiverem atendendo inúmeras regras sem sentido, mas algum nível de 

direcionamento é vital para áreas delicadas, como atendimento ao cliente. Os 

funcionários devem saber exatamente o que se espera deles quando interagem com 

os clientes e prestam serviços em nome de sua empresa. Para a maioria das 

organizações, isso inclui uma atitude amigável e disponibilidade para ajudar, 

vontade de agradar o cliente e serviço rápido e profissional. Exigências adicionais 

podem variar, então cabe a você e aos gerentes comunicarem claramente seus 

objetivos aos funcionários. 

 

5.5.2 Dispute funcionários talentosos 

 

 Talvez os funcionários sejam o recurso mais importante de uma empresa. 

Sem pessoas capacitadas e motivadas é praticamente impossível entregar um 

http://blog.sage.com.br/4-dicas-para-conhecer-seu-mercado-antes-de-comecar-ou-expandir-seu-negocio/
http://blog.sage.com.br/registrar-a-sua-marca-aprenda-como-fazer/
http://blog.sage.com.br/4-passos-para-construir-uma-marca-forte/
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serviço de boa qualidade de forma consistente; com elas, o bom serviço é o padrão. 

Se você quiser os melhores funcionários para seu negócio, não espere que eles 

venham até você; procure-os e esteja disposto a fazer propostas persuasivas 

quando os encontrar. Divulgue vagas de empreso online e em classificados 

impressos. Participe de feiras de recrutamento. Mantenha contato com sua rede de 

contatos profissionais e conte a eles que está procurando candidatos. E o mais 

importante, esteja disposto a oferecer benefícios melhores que os seus concorrentes 

(Magalhães, 2006).  

 

5.5.3 Incorpore o acompanhamento do nível de serviço às atividades contínuas 

 

 Segundo Deming (1997), medir a qualidade do serviço da empresa não deve 

ser um evento único. Se você quiser manter a qualidade alta quando surgirem novos 

desafios, ela deve ser um aspecto principal e contínuo da operação do negócio. 

Considere adotar algumas das estratégias seguintes da próxima vez que estiver 

planejando o cronograma de atividades da empresa: 

A) Realize reuniões de qualidade do serviço semi-regulares com 

sua equipe gerencial 

B) Conduza reciclagens regulares com os funcionários para 

melhorar o serviço 

C) Revise o treinamento para novos funcionários de tempos em 

tempos 

D) Se necessário, considere dedicar pessoal para a tarefa de 

monitorar o "perfil" online de sua empresa (ou até mesmo contratar 

funcionários ou estagiários novos para fazer isso) 

 

5.6 Como medir a qualidade 

 

 Oferecer um serviço de alta qualidade é uma grande preocupação para quase 

todo negócio. A qualidade pode ser um fator importante quando os clientes 

estiverem decidindo quem contratar para resolver suas necessidades, porque eles 

têm certas expectativas sobre o nível de satisfação que esperam desses 

prestadores de serviço. As empresas que têm como hábito atender essas 

expectativas podem desfrutar de uma demanda de serviços consistente e de uma 
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base fiel de clientes. No entanto, é difícil melhorar a qualidade do serviço se você 

não tiver informações dos clientes sobre como melhorar. Assim, pedir retorno e usá-

lo para medir a qualidade deve ser uma parte importante do plano de ação de 

praticamente qualquer empresa (Las Casas, 2006). 

 

5.6.1 Crie formas fáceis para os clientes reclamarem ou receberem respostas 

 

 Segundo Gil (1996), as empresas que querem melhorar sua qualidade do 

serviço não podem ter medo de "dançar conforme a música". Empresas inteligentes 

facilitam para os clientes contarem a elas o que estão fazendo errado; no final das 

contas, a melhor pessoa para analisar o atendimento é (obviamente) o cliente. Faça 

questão de pedir retorno constante de seus clientes. Isso pode ser simples, como 

manter fichas de comentários perto do caixa, ou complexo, como desenvolver uma 

base de dados online para organizar e armazenar todas as queixas em relação ao 

atendimento; cabe a você decidir o que é adequado para seu negócio. 

 

5.6.2 Meça a qualidade do ponto de contato com o cliente 

 

 Para o Gil (1997), quando a empresa estiver projetando uma pesquisa ou 

outro método para medir a qualidade do serviço da sua empresa, é importante se 

concentrar nas métricas mais importantes (pois os clientes tendem a não completar 

pesquisas longas e complicadas). Um dos aspectos mais importantes para se focar 

é a qualidade do ponto de contato com o cliente. Ao examinar a interação entre 

clientes e seus representantes, você pode verificar se as interações são 

satisfatórias. Além disso, essa linha de questionamento pode ajudar você a "se 

livrar" de empregados problemáticos com atitudes negativas. 

 

5.6.3 Meça a empatia da empresa como um todo 

 

 Para o Gil (1997), se o seu negócio lida diretamente com consumidores (e 

não com outras empresas), é vital transmitir a idéia de que a empresa cuida dos 

seus clientes. Não existe uma maneira única de fazer isso - a solução para esse 

problema envolve marketing, gestão de marca e em especial a parte de qualidade 

do serviço. 
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5.6.4 Meça o nível de confiança na empresa 

 

 Para o Gil (1997) a qualidade do serviço alta no curto prazo não significa 

muito se não puder ser sustentada no longo prazo. A consistência é um aspecto 

muito importante de um serviço de alta qualidade - de fato, pesquisas mostram que 

o aspecto geralmente considerado mais importante em um bom serviço pelos 

clientes é a confiança. A confiança é a razão pela qual as multinacionais gigantes, 

como o McDonalds, conseguem atrair clientes em qualquer lugar. Os clientes 

gostam de conseguir os mesmos resultados satisfatórios sempre que usam um 

produto ou serviço. 

 

5.6.5 Meça a capacidade de resposta da empresa 

 

 Para o Gil (1997) os clientes em quase todos os lugares preferem interagir 

com empresas que são amigáveis, educadas, disponíveis e dispostas a satisfazê-

los. Medir a capacidade de resposta da sua empresa pode ajudar a decidir sobre 

dedicar mais recursos para criar uma experiência positiva para os clientes através da 

formação de funcionários para serem mais eficazes, da contratação de novos 

funcionários e/ou da adoções de estratégias diferentes para lidar com os clientes. 

 

5.6.6 Meça os aspectos tangíveis da experiência do cliente 

 

 Para o Gil (1997) o funcionário mais feliz e capaz não consegue oferecer um 

serviço de alta qualidade se não tiver o equipamento para fazer o seu trabalho ou o 

ambiente físico for insatisfatório. Manter os aspectos físicos, tangíveis de sua 

empresa em boas condições é um aspecto importante da prestação de serviço de 

alta qualidade. 

 

5.7 Equipe de trabalho 

 

 De acordo com Moscovici (2004), equipe pode ser um grupo de pessoas que 

trabalham em conjunto por uma mesma causa ou que exercem atividade 

semelhante.  
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 Donnelon (2006) faz a seguinte afirmativa “Agindo em conjunto, como um 

grupo, as pessoas conseguem realizar coisas que nenhum indivíduo sozinho jamais 

poderia realizar”. 

 Segundo Tachizawa (2006), a característica mais forte de uma equipe é a 

cooperação. Para que os resultados e metas sejam alcançados todos devem 

cooperar pela mesma causa através de suas ações. Nesse sentido Ferreira (2006), 

afirma que as equipes de trabalho são formadas com o objetivo de juntar 

conhecimento, habilidades e experiências para obter um melhor desempenho para 

cada processo. 

 

5.8 Educação e treinamento conduzido dentro da empresa 

 

 Para KAPLAN e NORTON (1997), a base para educação e treinamento é a 

motivação do empregado da empresa, obtida pelo gerenciamento do item de 

controle moral por todas as chefias da empresa. A educação é conduzida de três 

formas: 

  • Treinamento no trabalho - são a educação e treinamento conduzidos 

pelos superiores hierárquicos, no local de trabalho. Por meio do trabalho da rotina do 

dia-a-dia, tendo como objetivo colocar a experiência e conhecimento no uso prático. 

O “Treinamento no trabalho” é a base da educação e treinamento na empresa. 

Melhora os resultados do trabalho, torna o trabalho mais interessante e motiva as 

pessoas a se desenvolverem. O chefe de seção é o responsável por estabelecer o 

“Plano Anual de Treinamento no Trabalho” para todos os membros de sua equipe. 

  • Auto desenvolvimento - este tipo de educação e treinamento é 

conduzido no nível individual por meio de esforço do próprio empregado. Para isto 

ele deve ser desafiado a resolver problemas. 

  • Treinamento em grupo – É o tipo de educação e treinamento 

conduzidos no nível de toda empresa. Este tipo de educação e treinamento e 

planejado pelo departamento de treinamento ou por áreas especializadas: por 

exemplo, o treinamento de atendimento ao cliente e de vendas. 
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5.9 Feedback 

 

 De acordo com Gil (1997), uma das principais ferramentas da gestão de 

pessoas é o trabalho com feedback, por isso é necessário usá-lo com sabedoria. O 

feedback funciona como um orientador de caminho certo, indicando o colaborador a 

ter um comportamento e desempenho adequado a organização.  

 Gil (1997) afirma que existem sete observações que devem ser aplicadas 

para o uso eficaz do Feedback. A primeira consiste em não generalizar, ou seja, 

aplicar a crítica individualmente ao colaborador sempre que necessário, porém, no 

caso de elogio, o ideal é que o mesmo seja em público, tornando o colaborador mais 

autoconfiante. A segunda constitui em nunca perder o foco, sendo necessário que a 

pessoa que aplica o feedback seja coerente e profissional, jamais levando para o 

lado pessoal, possibilitando conquistar a confiança dos liderados. A terceira em ser 

objetivo, passando a mensagem e justificando-a, pois no processo produtivo, tempo 

é dinheiro. A propriedade de número quatro destaca a necessidade de não focar no 

subliminar, a comunicação clara e adequada, não permitindo que os funcionários 

tenham dúvidas. A quinta propriedade ressalta que o feedback só surtirá efeito 

quando aplicado de imediato, seja em forma de elogio ou de crítica, sexta 

propriedade aborda que toda ação resultará em uma reação. E por fim, a última 

propriedade, não se deve misturar acumular as críticas, elas devem ser feitas na 

medida em que ocorrerem, evitando que os colaboradores se confundam ou ainda 

que se revoltem.  

 

5.10 Definição de valor, satisfação e fidelização/retenção para o cliente 

 

 Acredita-se que os clientes avaliam qual oferta proporciona maior valor. Para 

atingir a satisfação do cliente é necessário conhecer, avaliar os valores que contam 

mais para o seu cliente em relação ao produto que você oferece. Os valores mais 

importantes para seu cliente são aqueles que lhe proporcionam maior satisfação. 

Há mais de 35 anos, Peter Drucker, citado por Kotler (2000, p. 56), observou que: “A 

primeira tarefa de uma empresa é criar clientes”.  
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5.10.1 Valor para o cliente 

  

 Os clientes comprarão da empresa que, segundo a percepção deles, oferecer 

maior valor. 

 O cliente poderá dar valor aos aspectos da empresa, como: na entrega, no 

produto, na assistência pós-venda, no crédito, no preço, na marca, na imagem 

corporativa, na responsabilidade socioambiental, os quais devem ser validados e 

priorizados os atributos. 

O valor entregue ao cliente é a diferença entre o 
valor total para o cliente e o custo total para o 
cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de 
benefícios que os clientes esperam de um 
determinado produto ou serviço. O custo total para o 
cliente é o conjunto de custos em que os 
consumidores esperam incorrer para avaliar, obter, 
utilizar e descartar um produto ou serviço. (Kotler, 
2000, p. 56). 

 

 “O cliente em primeiro lugar”; “O cliente é o rei”. Apesar de serem frases 

“batidas”, elas exprimem uma postura necessária para que qualquer organização 

alcance o êxito. O objetivo de todas as empresas é de fornecer soluções para as 

necessidades de seus clientes, e seu sucesso resultará em fazê-lo de modo que 

satisfaça os seus clientes. (Kotler, 2000) 

 Os clientes operam sob diversas limitações e ocasionalmente fazem escolhas 

que pesam mais para seu benefício pessoal do que para o benefício da empresa. 

Entretanto, a maximização do valor entregue é fundamento útil que se aplica a 

muitas situações e resulta em percepções muito importantes, que requerem o 

fortalecimento e aumento dos benefícios e a redução dos custos. 

 

5.10.2 Satisfação para o cliente 

 

 A satisfação dos clientes é uma questão de sobrevivência para qualquer 

organização. O objetivo principal de qualquer organização é a satisfação de seus 

clientes. A organização sem seus clientes não tem propósito, nem existirá por muito 

tempo. 

 Para satisfazer o cliente é necessário ter uma compreensão profunda de suas 

necessidades e ter os processos de trabalho que possam, de forma efetiva e 
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consistente, além de resolver essas necessidades. Para isso a organização deverá 

traduzir essas necessidades em requisitos e cumprir esses requisitos, pois o cliente 

não exigirá menos. Isso exigirá a dedicação de recursos para coletar e analisar 

dados e informações, para entender os requisitos e as percepções do cliente. 

(DEMING, 1990). 

 A maneira mais comum de se abordar o relacionamento com o cliente é, 

primeiro averiguar o que ele quer, e depois, agir a partir disso. Na prática, porém, 

despende-se muito mais energia averiguando do que agindo. 

 É preciso saber propiciar a tomada de medidas corretas. Os dados de 

pesquisas devem ser transformados em poderosas informações para a tomada de 

decisão. 

 As necessidades dos clientes mudam e evoluem constantemente. A 

organização precisa estar atenta a essas mudanças para ter vantagens 

competitivas. Os investimentos nessas atividades produzirão retornos substanciais, 

mas é importante que a administração entenda que os retornos mais importantes 

virão, mesmo que em curto, médio ou longo prazo. (CROSBY, 2001). 

 As empresas precisam inovar suas ideias e conceitos em busca de sua 

sobrevivência no mercado competitivo, fornecendo produtos e serviços de qualidade 

cada vez melhores, antecipando a concorrência. 

 Permanecerá competitiva aquela empresa que valorizar seus clientes, pois 

necessitam de suporte aos produtos e serviços que utilizam, envolvendo assistência 

técnica e serviços associados a pós-venda. No entanto, a garantia da qualidade dará 

aos clientes maior segurança, evitando que pensem nos concorrentes além de 

oferecer oportunidade de diferenciação na empresa. 

 Relacionar-se com o cliente é uma habilidade estratégica das organizações. 

Infelizmente poucos executivos nascem bem aparelhados nesse sentido. As 

diferenças em estilos pessoais, exacerbadas pelas condições estressantes de 

trabalho, normalmente causam conflitos também pessoais. (LEVITT, 1994). 

 O contato direto com o cliente permite a organização alcançar a excelência no 

atendimento, pois poderá através de suas informações, prever suas necessidades e 

superar expectativas. 

 A satisfação dos clientes e a habilidade da empresa de obter lucros são 

variáveis interdependentes. Os lucros são vitais. Ao mesmo tempo os lucros são os 
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resultados da eficiência com que a organização atende os requisitos e expectativas 

de seus clientes. 

 O cliente tem a percepção de uma organização em base as impressões que 

recebe em seus contatos com as pessoas e os produtos e serviços. As pessoas que 

integram a organização fazem alguma coisa para cumprir com os requisitos dos 

clientes, e influenciam na sua satisfação. Quando todos estejam conscientizados, a 

organização terá certeza de possuir uma cultura direcionada ao cliente. Nesse 

momento, a organização conseguirá o máximo de retorno dos recursos investidos 

nos esforços em medir e analisar a satisfação do cliente e estará pronta a entregar 

valor e satisfação para o cliente. (CROSBY, 2001). 

 

5.10.3 Fidelização/retenção para o cliente 

 

 A empresa deve ser ágil ao realizar suas atividades, oferecendo serviços 

rápidos e comunicação imediata, os problemas devem ser resolvidos num prazo 

razoável. 

 Para MAGALHAES (2006) é preciso fazer mais do que o cliente espera para 

superar suas expectativas.  

 Fidelizar e reter clientes são objetivos mais do que difíceis para alcançar o 

sucesso em qualquer segmento. Para fidelizar e reter seus clientes as empresas 

precisam conhecer o consumidor profundamente de modo que as permita planejar 

estratégias muito mais eficientes no gerenciamento do seu ponto-de-venda e do seu 

relacionamento com os clientes. (KOTLER; KELLER, 2006). 

 

5.11 Melhoria continua 

 

 A observação da necessidade de qualidade nos serviços e produtos nas 

empresas como ordem de sua sobrevivência, originou a implantação de diversas 

políticas de qualidade nas organizações, porém, as únicas empresas que terão 

sucesso serão as comprometidas com mudanças constantes e com a melhoria 

contínua dos incrementos. Romm (1996) orienta as empresas que façam mudanças 

aos poucos, mas façam sistematicamente, o que significa ser dinâmico em vez de 

ser estático, antecipar o futuro e aceitar que as mudanças nunca terminam. 

 Brown (1995) afirma que a melhoria contínua não é uma atividade isolada, 

mas sim um termo que deve permear todas as funções. A melhoria contínua é uma 
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peça fundamental para o sucesso, empresas que se acomodam em uma posição 

conquistada, podem ser atingidas com a evolução dos concorrentes. 

 Essa tarefa, a qual a empresa precisa melhorar continuamente, é dever de 

todos da alta direção, gerentes e trabalhadores - que a compõem. A forma efetiva 

para promover a melhoria contínua nos serviços é a realização de avaliações 

mensuráveis, através de indicadores de desempenho adequados a cada caso. 
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6. METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 Metodologia é a elaboração do plano operacional da pesquisa, ou seja, é o 

método utilizado pelo pesquisador para identificar, definir e justificar o tipo que irá 

ser utilizado em um texto sumarizado. Para sua elaboração desenvolve-se uma 

estrutura que se aplica tanto ao tipo, quanto a técnica unidade de analise. 

 

6.1 Método de pesquisa 

 

 O método de pesquisa utilizado foi o método survey já que este se caracteriza 

por uma abordagem quantitativa, que visa apresentar opiniões das pessoas por 

meio de questionário ou entrevista. 

 Yin (2001) observa que análise de questionários contribuem de modo 

significativo para a compreensão de fenômenos individuais, organizacionais, sociais 

e políticos. 

 

6.2 Unidade de análise 

 

 A unidade de analise será a empresa Oficina de Idiomas, uma escola de 

idiomas localizada em Belo Horizonte/MG. 

 

6.3 Instrumento de coleta de dados 

 

 Segundo Matter (1999 p.35) “todo trabalho de planejamento e execução das 

etapas do processo de pesquisa se consolida num instrumento de coleta de dados”. 

O autor afirma ainda que os instrumentos utilizados para coleta de pesquisa de 

dados são: questionários, formulário, entrevista, etc. 

 Optou-se pela coleta de dados por meio de questionários referentes à 

satisfação dos clientes. 

 

6.3.1 Como o questionário foi construído 

 

O questionário foi dividido em 3 (três) partes: 
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 Grau de importância: onde foram colocados em questão vários 

aspectos para serem avalizados para escolas de idiomas em modo 

geral. 

 Grau de satisfação: onde foram colocados em questão vários aspectos 

para serem avaliados de acordo com os serviços que a OFICINA DE 

IDIOMAS está oferecendo. 

 Perfil do entrevistado: onde cada alunos seleciona seu sexo, sua faixa 

etária, por que escolheu a OFICINA DE IDIOMAS, se já estudou em 

outra escola de idiomas, se está satisfeito com a escola e se 

continuará estudando na OFICINA DE IDIOMAS.  

 

6.3.2 Como o questionário foi aplicado 

 

Os questionários foram aplicados a turmas de diferentes níveis: básico, 

intermediário e avançado, em diferentes dias de segunda à sexta de 14 horas às 21 

horas e 30 minutos e aos sábados de 8 horas às 18 horas. 

 

6.3.3 Análise dos dados 

 

Os dados foram inseridos em uma única planilha e tabulados conforme sua 

classificação (Grau de importância, grau de satisfação e perfil do entrevistado) de 

maneira que fosse possível gerar os gráficos de cada tópico em questão e de âmbito 

geral, possibilitando uma visão sistêmica. 

 

6.4 Tratamento de dados 
 

 O principal objetivo da análise dos dados coletados através da entrevista e da 

pesquisa é permitir ao pesquisado reconhecer quais práticas utilizas anteriormente 

foram bem recebidas e tiveram e podem ter retorno para o crescimento da Oficina 

de Idiomas. 

 

6.5 Limitações e dificuldades do método 
 

 Segundo Vergara (2004), todos os métodos tem possibilidade e limitações. 

No caso específico da pesquisa realizada na empresa Oficina de Idiomas, os 
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entrevistados podem fornecer respostas que não traduzem totalmente suas reais 

opiniões por já terem relações comerciais estabelecidas com a empresa, com a 

preocupação de abalar essas, relações, ou mesmo não terem participado de 

algumas delas anteriormente. 

  



54 

 

7. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

7.1 Considerações iniciais 

 

 A partir dos dados extraídos através dos questionários aplicados, tem- se 

evidencias de como os entrevistados classificam o grau de importância da qualidade 

de específicos aspectos no ramo do ensino de idiomas considerando todas as 

escolas e demonstra seu grau de satisfação perante aos serviços prestados pela 

OFICINA DE IDIOMAS. 

 

7.2 Grau de importância 

 

7.2.1 Sala de aula 

 

 Podemos verificar que 85% consideram a salas de aula um fator muito 

importante. 

  

 

Gráfico 1: Grau de importância - Sala de aula 

Fonte: Autor (2017) 
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7.2.2 Móveis da escola em geral 

 

 Segundo os dados coletados, 70% consideram móveis da escola em geral 

muito importante. 

 

 

Gráfico 2: Grau de importância - Móveis da escola em geral 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.2.3 Estrutura física da escola 

 

 Conforme o gráfico, 79% consideram a estrutura física da escola muito 

importante. 

 

 

Gráfico 3: Grau de importância - Estrutura física da escola 

Fonte: Autor (2017) 
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7.2.4 Limpeza da escola 

 

 Analisados os dados coletados, 43% consideram a limpeza da escola pouco 

importante e 48% consideram a limpeza da escola muito importante. 

 

 

Gráfico 4: Grau de importância - Limpeza da escola 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

7.2.5 Didática do professor (a) 

 

 Perante os dados coletados, 97% consideram a didática do professor muito 

importante. 

 

 

Gráfico 5: Grau de importância - Didática do professor (a) 

Fonte: Autor (2017) 
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7.2.6 Conhecimento do professor (a) 

 

 Segundo os dados coletados, 97% consideram o conhecimento do professor 

(a) muito importante. 

 

 

Gráfico 6: Grau de importância - Conhecimento do professor (a) 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.2.7 Capacidade de comunicação e expressão do professor (a) 

 

 Os dados coletados apresentam 73% consideram a capacidade de 

comunicação e expressão do professor (a) muito importante. 

 

 

Gráfico 7: Grau de importância - Capacidade de comunicação de expressão do professor (a) 

Fonte: Autor (2017) 
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7.2.8 Pontualidade do professor (a) 

 

 Podemos verificamos que 76% consideram a pontualidade do professor (a) 

muito importante. 

 

 

Gráfico 8: Grau de importância - Pontualidade do professor (a) 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.2.9 Relacionamento do professor (a) com a turma 

 

 Através dos dados coletados, 73% consideram o relacionamento do professor 

(a) com a turma muito importante. 

 

 

 

Gráfico 9: Grau de importância - Relacionamento do professor (a) com a turma 

Fonte: Autor (2017) 
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7.2.10 Utilização do idioma em sala de aula 

 

 O gráfico abaixo mostra que 59% consideram a utilização do idioma em sala 

de aula muito importante. 

 

 

Gráfico 10: Grau de importância - Utilização do idioma em sala de aula 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.2.11 Conteúdo do curso (matérias abordadas) 

 

 Segundo o gráfico abaixo 47% consideram o conteúdo do curso (matérias 

abordadas) importante e 52% consideram o conteúdo do curso (matérias abordadas) 

muito importante. 

 

 

Gráfico 11: Grau de importância - Conteúdo do curso (matérias abordadas) 

Fonte: Autor (2017) 
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7.2.12 Recursos didáticos utilizados (livro, áudio, vídeo e outros) 

 

 Na análise do gráfico verificamos que 91% consideram os recursos didáticos 

utilizados (livros, áudio, vídeo e outros) muito importante. 

 

 

Gráfico 12: Grau de importância - Recursos didáticos utilizados (livro, áudio, vídeo e outros) 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.2.13 Aulas de conversação (produtivas, criativas, dinâmicas e outros) 

 

 O gráfico indica que 96% consideram as aulas de conversação (produtivas, 

criativas, dinâmicas e outros) muito importante. 

 

 

Gráfico 13: Grau de importância - Aulas de conversação (produtivas, criativas, dinâmicas e outros) 

Fonte: Autor (2017) 
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7.2.14 Atendimento da recepção (atenção, eficiência, simpatia e outros) 

 

 O gráfico mostra que 72% consideram o atendimento da recepção (atenção, 

eficiência, simpatia, e outros) muito importante. 

 

 

Gráfico 14: Grau de importância - Atendimento da recepção 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.2.15 Coordenação pedagógica (acessível, prestativa e resolução de problemas) 

 

 De acordo com o gráfico, 64% consideram a coordenação pedagógica 

(Acessível, prestativa e resolução de problemas) muito importante. 

 

 

Gráfico 15: Grau de importância - Coordenação pedagógica 

Fonte: Autor (2017)  
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7.2.16 Comunicação (informativos, murais, sites, e-mail, SMS e outros) 

 

 O gráfico identifica que 72% consideram a comunicação (informativos, murais, 

sites, e-mail, SMS e outros) importante. 

 

 

Gráfico 16: Grau de importância - Comunicação 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

7.2.17 Financeiro (preço, forma de pagamento, desconto, reajuste e outros) 

 

 Verificamos os dados coletados 96% consideram a  didática do professor 

muito importante. 

 

 

Gráfico 17: Grau de importância - Financeiro 

Fonte: Autor (2017) 
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7.2.18 Gráfico da média de grau de importância 

 

O gráfico abaixo apresenta a média de grau de importância em ordem 

decrescente. 

 

Gráfico 18: Gráfico da média de grau de importância 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3 Grau de satisfação 

 

7.3.1 Sala de aula 

 

 Podemos verificar que 58% consideram a salas de aula como esperado. 

 

Gráfico 19: Grau de satisfação – Sala de aula 

Fonte: Autor (2017) 

 

 

7.3.2 Móveis da escola em geral 

 

 Segundo os dados coletados, 73% consideram móveis da escola em geral 

como esperado. 

 

Gráfico 20: Grau de satisfação – Móveis da escola em geral 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.3 Estrutura física da escola 

 

 Conforme o gráfico 42% consideram a estrutura física da escola como 

esperado e 43% consideram a estrutura física da escola acima do esperado. 

 

Gráfico 21: Grau de satisfação – Estrutura física da escola 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.3.4 Limpeza da escola 

 

 Analisados os dados coletados, 94% consideram a limpeza da escola acima 

do esperado. 

 

 

Gráfico 22: Grau de satisfação – Limpeza da escola 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.5 Didática do professor (a) 

 

 Perante os dados coletados, 53% consideram a didática do professor acima 

do esperado. 

 

Gráfico 23: Grau de satisfação – Didática do professor (a) 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.3.6 Conhecimento do professor (a) 

 

 Segundo os dados coletados, 73% consideram o conhecimento do professor 

(a) acima do esperado. 

 

Gráfico 24: Grau de satisfação – Conhecimento do professor (a) 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.7 Capacidade de comunicação e expressão do professor (a) 

  

 Os dados coletados apresentam 73% consideram a capacidade de 

comunicação e expressão do professor (a) acima do esperado. 

 

 

Gráfico 25: Grau de satisfação – Capacidade de comunicação e expressão do professor (a) 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.3.8 Pontualidade do professor (a) 

 

 Podemos verificamos que 88% consideram a pontualidade do professor (a) 

acima do esperado. 

 

 

Gráfico 26: Grau de satisfação – Pontualidade do professor (a) 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.9 Relacionamento do professor (a) com a turma 

 

 Através dos dados coletados, 77% consideram o relacionamento do professor 

(a) com a turma acima do esperado. 

 

 

Gráfico 27: Grau de satisfação – Relacionamento do professor (a) com a turma 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.3.10 Utilização do idioma em sala de aula 

 

 O gráfico abaixo mostra que 92% consideram a utilização do idioma em sala 

de aula acima do esperado. 

 

 

Gráfico 28: Grau de satisfação – Utilização do idioma em sala de aula 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.11 Conteúdo do curso (matérias abordadas) 

 

 Segundo o gráfico abaixo, 91% consideram o conteúdo do curso (matérias 

abordadas) acima do esperado. 

 

 

Gráfico 29: Grau de satisfação – Conteúdo do curso 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.3.12 Recursos didáticos utilizados (livro, áudio, vídeo e outros) 

 

 Na análise de gráficos verificamos que 96% consideram os recursos didáticos 

utilizados (livros, áudio, vídeo e outros) acima do esperado. 

 

 

Gráfico 30: Grau de satisfação – Recursos didáticos utilizados 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.13 Aulas de conversação (produtivas, criativas, dinâmicas e outros) 

 

 O gráfico indica que 69% consideram as aulas de conversação (produtivas, 

criativas, dinâmicas e outros) acima do esperado. 

 

Gráfico 31: Grau de satisfação – Aulas de conversação 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.3.14 Atendimento da recepção (atenção, eficiência, simpatia e outros) 

 

 O gráfico mostra que 84% consideram o atendimento da recepção (atenção, 

eficiência, simpatia, e outros) acima do esperado. 

 

Gráfico 32: Grau de satisfação – Atendimento da recepção 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.15 Coordenação pedagógica (acessível, prestativa e resolução de problemas) 

 

 De acordo com o gráfico, 82% consideram a coordenação pedagógica 

(Acessível, prestativa e resolução de problemas) acima do esperado. 

 

Gráfico 33: Grau de satisfação – Coordenação pedagógica 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.3.16 Comunicação (informativos, murais, sites, e-mail, SMS e outros) 

 

 O gráfico identifica que 68% consideram a comunicação (informativos, murais, 

sites, e-mail, SMS e outros) acima do esperado. 

 

Gráfico 34: Grau de satisfação – Comunicação 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.17 Financeiro (preço, forma de pagamento, desconto, reajuste e outros) 

  

 Verificamos os dados coletados 85% consideram a didática do professor 

acima do esperado. 

 

 

Gráfico 35: Grau de satisfação – Financeiro 

Fonte: Autor (2017) 
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7.3.18 Gráfico da média de grau de satisfação 
 

O gráfico abaixo apresenta a média de grau de satisfação em ordem 

decrescente. 

 

 
 

Gráfico 36: Gráfico da média de grau de satisfação 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.4 Perfil dos entrevistados 

 

7.4.1 Sexo 

 

 O gráfico identifica que 47% dos entrevistados são do sexo masculino e 53% 

dos entrevistados são do sexo feminino. 
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Gráfico 37: Perfil dos entrevistados - Sexo 

Fonte: Autor (2017) 

 
7.4.2 Faixa etária 

 

 Conforme o gráfico 83% dos entrevistados tem até 19 anos, 9% tem de 20 a 

29 anos, 5% tem de 30 a 39 anos e 3% tem acima de 40 anos. 

 

 

Gráfico 38: Perfil dos entrevistados – Faixa etária 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.4.3 Alunos que estudaram em outras escolas de idiomas 

 

 O gráfico abaixo mostra que 90% dos entrevistados não estudaram em outra 

escola de idiomas. 

 

 

Gráfico 39: Perfil dos entrevistados – Alunos que estudaram em outras escolas de idiomas 
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Fonte: Autor (2017) 

 

7.4.4 Escolas que estudaram 

 

 De acordo com o gráfico 14% dos entrevistados que já estudaram em outra 

escola veio do CCAA, 43% dos entrevistados que já estudaram em outra escola veio 

do TFLA, 19% dos entrevistados que já estudaram em outra escola veio da Cultura 

Inglesa e 24% dos entrevistados que já estudaram em outra escola veio do Inglês & 

Cia. 

 

Gráfico 40: Perfil dos entrevistados – Escolas que estudaram 

Fonte: Autor (2017) 

N= 21 (Quantidade de alunos que estudaram em outras escolas de idiomas) 
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7.4.5 Motivo de escolha pela OFICINA DE IDIOMAS 

 

 Os dados coletados apresentam 61% dos entrevistados apontam a qualidade 

com um motivo de optar pela OFICINA DE IDIOMAS. 

 

 

Gráfico 41: Perfil dos entrevistados – Motivo de escolha pela OFICINA DE IDIOMAS 

Fonte: Autor (2017) 

 

7.4.6 Grau de satisfação com o curso 

  

 Verificamos os dados coletados 56% dos entrevistados estão muito satisfeitos 

com algum serviço prestado. 

 

 

Gráfico 42: Perfil dos entrevistados – Grau de satisfação com o curso 

Fonte: Autor (2017) 
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7.4.7 Probabilidade de os alunos continuarem estudando na OFICINA DE IDIOMAS 
no próximo semestre 

 

 Analisados os dados coletados 90% vão continuar na o curso na escola. 

 

 

Gráfico 43: Perfil dos entrevistados - Probabilidade de os alunos continuarem estudando na OFICINA 
DE IDIOMAS no próximo semestre 

Fonte: Autor (2017) 
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8. CONCLUSÃO 

 

 

8.1 Resultados 
 

 Tendo em vista o objetivo de analisar a situações da percepção sobre a 

qualidade dos serviços prestados pela escola de idiomas Oficina de Idiomas, 

passamos agora a discutir os resultados da pesquisa. O primeiro resultado é relativo 

ao ponto de vista do aluno no qual se mede o grau de importância de alguns 

aspectos envolvendo escolas de idiomas em modo geral. Os principais pontos são 

estrutura física da escola, financeiro, limpeza da escola e pontos relacionados aos 

profissionais. 

 O segundo objetivo aponta de acordo com o ponto de vista do aluno no qual 

se mede o grau de satisfação de alguns aspectos envolvendo a prestação de 

serviços realizados pela OFICINA DE IDIOMAS. Os principais pontos considerados 

satisfatórios pelos alunos são limpeza da escola, todos os aspectos relacionados ao 

professor (a), conteúdo do curso, recursos didáticos utilizados, aulas de 

conversação, atendimento da recepção, coordenação pedagógica e financeiro. 

Conclui-se ainda, que os alunos se preocupam com a importância que deve 

ser dada à qualidade, deixam bem claro seu interesse em participar periodicamente 

deste tipo de processo, através de sugestões obtidas ao longo da aplicação dos 

questionários. 

 O terceiro objetivo foi verificar a quantidade de alunos matriculados que 

vieram de outras escolas e de quais escolas, onde identificamos que 21 alunos 

viram de escolas como: TFLA, Cultura Inglesa, CCAA e Inglês e CIA, questionamos 

se os alunos estão satisfeitos com o curso de modo geral, onde 56% dos alunos são 

muito satisfeitos com o curso, questionamos também o motivo dos alunos estudarem 

na Oficina de Idiomas, onde 61% apontou a qualidade como motivo principal. 

 Para eles, é de extrema relevância direcionar as estratégias institucionais à 

capacitação de seus funcionários, uma vez que as respostas que ficaram como 

abaixo do esperado relacionadas ao profissional podem melhor de maneira a atingir 

mais satisfação e desenvolver o hábito de execução da melhoria contínua. De 

acordo com Abrahão (2000) a falha humana é normal e previsível, podendo ser 

identificada e contida. A empresa deve prever a redução de erros de uma maneira 

estruturada e pró- ativa com o mesmo rigor que prevê os aspectos de segurança. 
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Gerenciar a falha humana e aspecto de extrema importância na gestão da qualidade 

e fundamental para redução de desperdício industrial. 

 Em suma, podendo afirmar que a qualidade é requisito fundamental para uma 

empresa e uma ferramenta necessária que apontar o diferencial da Oficina de 

Idiomas dos concorrentes. A pesquisa possui relevância científica, atuando como 

fonte de informação e feedback para o diretor da Oficina de Idiomas que, munida de 

tais dados, possa melhorá-los a fim de buscar soluções para os gargalos 

identificados e assim aprimorar seus serviços. 

 

8.2 Contribuição 

 

Este presente trabalho contribui ao nível gerencial ao responsável pela Oficina de 

Idiomas com intuito de abordar as falhas recorrentes nos serviços prestados pela 

empresa. Esta pesquisa pode auxiliar na identificação e compreensão das falhas 

desde sua origem, para que, posteriormente, possam ser trabalhadas e prevenidas 

através de controle e adaptações periódicas.  

 

8.3 Limitações da pesquisa 

 

As limitações encontradas durante a elaboração desse trabalho de campo foram: 

Como 83% dos alunos tem até 19 anos de idade, talvez não tenham total percepção 

sobre qualidade, questionários semi-estruturados, com média profundidade e 

amostra razoável, sendo analisado apenas os alunos nos dias e horários mais 

movimentados. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário aplicado aos alunos 

Questionário para entrevista com alunos da Oficina de Idiomas 

Esta Pesquisa está sendo realizada pela Oficina de Idiomas. Sua opinião é muito importante para melhorarmos nossos serviços. 
Precisamos de apenas 6 minutos do seu tempo. Lembramos que as informações obtidas não serão utilizadas individualmente, apenas 
para fins estatísticos. Para garantir sua privacidade você não precisa identificar-se. 

 

Pensando em uma escola de idiomas. Qual o grau de importância que você atribui aos seguintes itens? 

Variáveis Pouco 
importante 

Importante Muito 
importante 

Sala de aula     

Móveis da escola em geral     

Estrutura física da escola    

Limpeza da escola    

Didática do professor (a)    

Conhecimento do professor (a)    

Capacidade de comunicação e expressão do professor (a)    

Pontualidade do professor (a)    

Relacionamento do professor (a) com a turma    

Utilização do idioma em sala de aula    

Conteúdo do curso (matérias abordadas)    

Recursos didáticos utilizados (livro, áudio, vídeo e outros)    

Aulas de conversação (produtivas, criativas, dinâmicas e outros)    

Atendimento da recepção (atenção, eficiência, simpatia e outros)    

Coordenação pedagógica (acessível, prestativa e resolução de problemas)    

Comunicação (informativos, murais, sites, e-mail, SMS e outros)    

Financeiro (preço, forma de pagamento, desconto, reajuste e outros)    

 

Qual o grau de satisfação que você atribui aos seguintes itens da OFICINA DE IDIOMAS? 

Variáveis Abaixo do 
esperado 

Esperado Acima do 
esperado 

Sala de aula     

Móveis da escola em geral     

Estrutura física da escola    

Limpeza da escola    

Didática do professor (a)    

Conhecimento do professor (a)    

Capacidade de comunicação e expressão do professor (a)    

Pontualidade do professor (a)    

Relacionamento do professor (a) com a turma    

Utilização do idioma em sala de aula    

Conteúdo do curso (matérias abordadas)    

Recursos didáticos utilizados (livro, áudio, vídeo e outros)    

Aulas de conversação (produtivas, criativas, dinâmicas e outros)    

Atendimento da recepção (atenção, eficiência, simpatia e outros)    

Coordenação pedagógica (acessível, prestativa e resolução de problemas)    

Comunicação (informativos, murais, sites, e-mail, SMS e outros)    

Financeiro (preço, forma de pagamento, desconto, reajuste e outros)    

 

 

Qual seu sexo: 

(   ) Feminino (   ) Masculino 

 

Qual sua faixa etária: 

(   ) Até 19 anos 

(   ) Entre 20 e 29 anos 

(   ) Entre 30 e 39 anos 

(   ) Acima de 40 anos 

 

Já estudou em outra escola de idiomas? 

(   ) Sim  Qual: ____________________ 

(   ) Não 
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Qual o principal motivo que o levou a optar pela OFICINA DE IDIOMAS? 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Qual seu grau de satisfação com o curso: 

(   ) Insatisfeito  (   ) Satisfeito (   ) Muito satisfeito

 

Qual a probabilidade de vocês continuar estudando na OFICINA DE IDIOMAS no próximo semestre: 

(   ) Não vou continuar 

(   ) Talvez não vou continuar 

(   ) Talvez vou continuar 

(   ) Vou continuar



 

 


