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RESUMO

Esta pesquisa estudamos as propriedades métricas do questionário SERVQUAL adaptado a uma empresa do mercado de reprodução animal, nas 
áreas de fertilização in vitro e inseminação artificial, cujos clientes são fazendeiros, laboratórios, revendas, veterinários e universidades. Nosso 
objetivo é analisar a qualidade do serviço prestado por essa empresa que realiza vendas por telefone. Os dados foram analisados por dois 
métodos: análise fatorial exploratória (AFE), para encontrar os fatores (dimensões) e K-means, para encontrar o agrupamento dos respondentes. 
O setor de telemarketing da empresa entrou em contato com os clientes para que respondessem o questionário. Os clientes não precisaram se 
identificar, apenas dizer a qual categoria pertenciam. Foram aplicados 234 questionários, porém por preenchimento incorreto, 17 questionários 
foram descartados. O valor obtido para alpha de Cronbach foi 0,935, e o teste KMO forneceu o valor de 0,919 indicando adequação da amostra 
para esta análise. A AFE forneceu 4 autovalores maiores que 1 que explicam 62,631 % da variabilidade dos dados. Porém um dos fatores era 
constituído por apenas uma pergunta. Alguns autores dizem que um fator deve ser composto por pelo menos 3 itens, assim refizemos a análise. 
Nessa segunda análise foram obtidos 3 fatores que correspondem a 61,53% da variabilidade dos dados. O fator 1 (F1) é composto por duas 
dimensões, confiabilidade e presteza, com valor 0,907 para Alpha de Cronbach e média 6,0. O fator 2 (F2) contém duas dimensões, segurança e 
empatia, com Alpha de Cronbach igual a 0,887 e média 6,03. O último fator (F3) é denominado tangibilidade, com Alpha de Cronbach igual a 
0,839 e média 5,84. As comunalidades de duas perguntas ficaram abaixo do esperando, sendo necessário retirá-las. O método K-means nos 
mostrou que os respondentes se agruparam em 3 níveis. Cada nível corresponde a uma percepção sobre a satisfação do cliente em relação ao 
serviço prestado pela empresa. O grupo com maior quantidade de respondentes corresponde a 53%, obteve média geral igual a 5,8 e médias 5,6, 
5,8, 5,8 para os três fatores identificados na análise fatorial exploratória, F1, F2 e F3 respectivamente. O segundo grupo com maior quantidade de 
respondentes, 40,1% do total, apresentou 6,6 de média geral e médias para os três fatores igual a 6,4 em F1, 6,6 em F2 e 6,7 em F3. O terceiro e 
último grupo de respondentes, composto por 6,9% do total, apresentou média geral 3,9 e médias 4,2 em F1, 3,7 em F2, e 4,0 em F3. A amostra 
não percebeu as 5 dimensões esperadas, dois fatores foram compostos por 2 dimensões, fator 1 (F1), confiabilidade e presteza e fator 2 (F2), 
segurança e empatia. A empresa realiza suas vendas por telefone, mais o aspecto tangibilidade (F3), que foi adaptado para stands em feiras, site e 
folders divulgação, pode ser distinguido das demais. Duas perguntas devem ser revistas para uma próxima aplicação do questionário, visto que 
obtiveram baixa comunalidades. O método K-means, identificou três grupos de respondentes, com níveis de satisfação diferentes. Um grupo 
obteve média alta, outro com médias razoáveis e um terceiro grupo com baixas médias, o que indica diferentes percepções da satisfação dos 
clientes em relação ao serviço prestado. As médias obtidas nas dimensões discriminadas pela amostra foram altas e os níveis de satisfação 
obtidos através do k-means mostraram que a maioria dos clientes está satisfeito com a qualidade dos serviços prestados.
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