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RESUMO

Neste trabalho estudamos as propriedades métricas de um instrumento adaptado do questionário SERVQUAL, aplicado em um escritório de 
contabilidade. Nosso objetivo é avaliar como medir e analisar a qualidade da prestação de serviço, em um escritório de contabilidade. A análise 
dos dados foi feita através de dois métodos: análise fatorial exploratória (AFE) para encontrar os fatores e análise da componente principal (PCA) 
para investigar o agrupamento dos itens do questionário. O escritório de contabilidade tem contato direto com clientes, como produtores rurais, 
indústrias, comércio e pessoa física. Foram aplicados 220 questionários, porém por causa de preenchimento incorreto, 20 foram descartados. O 
valor obtido para alpha de Cronbach foi 0,920, o teste KMO forneceu o valor de 0,877 indicando adequação da amostra para esta análise. A AFE 
forneceu 5 autovalores maiores que 1 que explicam 70,971 % da variabilidade dos dados. O fator 1 denominado Empatia, é o mais importante 
pois corresponde a 40,877% da variabilidade dos dados, têm autovalor igual a 8,993 e Alpha de Cronbach 0,890. O fator 2 denominado 
Tangibilidade , corresponde a 11,464% da variabilidade, têm autovalor igual a 2,522 e Alpha de Cronbach 0,966. O fator 3 denominado 
Confiabilidade corresponde a 7,899% da variabilidade dos dados, têm autovalor igual a 1,738 e Alpha de Cronbach correspondente a 0,826. O 
fator 4  denominado Segurança corresponde a 5,916% da variabilidade dos dados, têm autovalor igual a 1,3 e Alpha de Cronbach igual a 0,798. 
Finalmente o fator 5, denominado Presteza, corresponde a 4,814% da variabilidade dos dados, têm autovalor igual a 1,059 e Alpha de Cronbach 
0,737. Calculamos a média de cada fator, assim o fator com maior média foi o fator 3 correspondente a 6,618 e o fator com menor média foi o 
fator 2 com 5,816. Calculamos as médias por fatores e por categorias de clientes. Comércio obteve maior média em Segurança, 6,744 e menor em 
Tangibilidade com 5,919. Indústria tem maior média em confiabilidade 6,576 e a menor em Tangibilidade 5,784, igual a comércio. Pessoa física é 
igual à indústria na maior média, com valor de 6,525 e menor em presteza, obtendo valor de 5,625. Produtor rural tem menor média em 
tangibilidade, com valor de 5,82 e maior média em confiabilidade, 6,644. Alguns itens do questionário não carregaram nos fatores esperados. 
Com o auxílio do PCA pudemos verificar que os agrupamentos estão consistentes, porém dois itens devem ser reformulados para que possa ser 
útil como um instrumento SERVQUAL. De maneira geral os clientes perceberam uma boa qualidade de serviços prestados pelo escritório. A menor 
média obtida foi relativa à Tangibilidade, sendo que dentro deste fator o cliente mais insatisfeito é a indústria. No fator Presteza a categoria 
pessoa física foi responsável pela menor média de todas. Com base nestas informações o escritório pode implementar mudanças buscando  
melhorar os serviços que tiveram menores médias.
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