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Resumo

Este relato teve como objetivo investigar e mensurar por meio de uma análise do seu desempenho, a qualidade dos serviços esportivos.
Prestados em Ligas de Esportes Escolares, dentro da cidade de São Paulo. Neste contexto buscamos mensurar esta qualidade, com o
uso da ferramenta SERVPERF, sendo que foi feita a aplicação de questionários junto aos professores participantes do evento Liga LE2,
para um público de diversas modalidades e escolas participantes. Na metodologia introduzimos na escala algumas questões
relacionadas ao nosso campo de pesquisa que é o esporte escolar e determinantes sobre qual ótica os dados seriam analisados. As
questões adicionais também versam sobre a situação de recompra do produto para temporadas posteriores. Os resultados mostraram que
o instrumento se mostrou adequado, para mostrar a visão dos principais clientes envolvidos. Como principal conclusão teve-se a certeza
de que as Ligas de Esportes Escolares apresentam uma qualidade satisfatória na visão dos professores participantes, tendo alguns ítens
acima da média, além de demonstrar os pontos onde pode haver uma melhora, que são ligados ao atendimento e prestação destes
serviços. Todos influenciaram diretamente na opção de recompra deste consumidor.
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Resumo 

 

Este relato teve como objetivo investigar e mensurar por meio de uma análise do seu 

desempenho, a qualidade dos serviços esportivos. Prestados em Ligas de Esportes Escolares, 

dentro da cidade de São Paulo. Neste contexto buscamos mensurar esta qualidade, com o uso 

da ferramenta SERVPERF, sendo que foi feita a aplicação de  questionários junto aos 

professores participantes do evento Liga LE2, para um público de diversas modalidades e 

escolas participantes. Na metodologia introduzimos na escala algumas questões relacionadas 

ao nosso campo de pesquisa que é o esporte escolar e determinantes sobre qual ótica os dados 

seriam analisados. As questões adicionais também versam sobre a situação de recompra do 

produto para temporadas posteriores. Os resultados mostraram que  o instrumento se mostrou 

adequado, para mostrar a visão dos principais clientes envolvidos. Como principal conclusão 

teve-se a certeza de que as Ligas de Esportes Escolares apresentam uma qualidade satisfatória 

na visão dos professores participantes, tendo alguns ítens acima da média, além de demonstrar 

os pontos onde pode haver uma melhora, que são ligados ao atendimento e prestação destes 

serviços. Todos influenciaram diretamente na opção de recompra deste consumidor. 
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Abstract 

 

This report aimed to investigate and measure through an analysis of their performance, the 

quality of sports services. Rendered in Leagues Sports School, in the city of São Paulo. In this 

context we seek to measure this quality, using the SERVPERF tool, and was the 

questionnaires carried out among the participating teachers League LE2 event, to an audience 

of diverse forms and participating schools. The methodology introduced in scale some issues 

related to our field of research that is the school and determinants of sport optics which the 

data would be analyzed. Additional questions also relate to the product repurchase situation 

for future seasons. The results showed that the instrument was adequate to show the view of 

the main customers involved. As a main conclusion sure had it that the School Sports leagues 

have a satisfactory quality in the view of teachers participating, with some above average 

items, in addition to demonstrating the points where there may be an improvement, which are 

connected to the service and provision these services. All directly influenced in this consumer 

repurchase option. 
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1 Introdução  

 

 Este trabalho busca analisar a qualidade de serviços prestados por uma liga de esportes 

escolares na região da Grande São Paulo. Foi aplicado um questionário baseado na ferramenta 

SERVPERF, para os professores que representam as instituições participantes. Estes 

profissionais fazem a escolha de qual competição a instituição irá participar, se tornam então 

o principal agente de decisão e consumidor deste produto da Liga de Esportes Escolares. 

 As Ligas de Esportes Escolares surgiram como um produto, visando atender as 

equipes de treinamento das modalidades esportivas das escolas de São Paulo. São 

campeonatos esportivos, com uma variedade de modalidades esportivas que proporcionam 

uma competição, ao longo do ano letivo, onde as escolas são representadas pelas suas equipes 

nas mais diversas modalidades e categorias. A estrutura da competição é adequada ao 

calendário pedagógico e com adaptações nas regras das modalidades direcionadas para o 

público escolar. 

 Usado também como uma ferramenta para fidelização dos alunos praticantes, dentro 

das escolas, as Ligas funcionam como uma forma de aplicar todos os conhecimentos 

adquiridos durante os treinamentos, e como afirma Carvalho (1987, p. 143),  

 
O Esporte Escolar,  “tem também uma função educativa 
específica, insubstituível, que se desenvolve em termos 

diferentes da atividade curricular e desempenha uma 

outra função na vida do aluno. As duas funções, 

naturalmente, exercem relações mútuas entre si, levando-
nos a dizer que a ausência de uma delas provoca 

automaticamente o empobrecimento do processo 

formativo global”. 

 

 Identificando a Liga de Esportes Escolares LE2, como uma empresa que presta estes 

serviços a mais de 12 anos, procuramos uma ferramenta que pudesse mensurar a satisfação 

dos participantes. Se tratando de uma empresa que atua gerenciando e oferencendo um 

campeonato de esporte escolar, em nove modalidades, para instituições da Grande São Paulo.  

 Seu público é formado, em sua maioria por crianças de 8 a 18 anos, além de algumas 

equipes de ex alunos acima de 18 anos, todos jogando dentro de suas determinadas idades e 

categorias. Toda parte de organização, atendimento, contratação de serviços necessários é 

feita pela Liga de Esportes Escolares, as instituições pagam uma taxa anual e podem 

participar da competição. 

 O principal objetivo deste relato técnico é entender e analisar que forma estas ligas 

estão atendendo as necessidades dos consumidores, que fazem a tomada de decisão de 

participar. No estudo levaremos em consideração apenas como um serviço prestado e não 

levando em consideração a expectativa deste público, delimitamos uma analise do que está 

sendo feito e de que forma está sendo recebido em termos de qualidade,  na visão do 

consumidor que fez esta escolha.  

 Neste contexto passamos a buscar ferramentas que possam analisar a qualidade dos 

serviços prestados, na visão do consumidor específico deste produto. Não encontrando 
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ferramentas específicas que tratam do Esporte Escolar, optamos por utilizar o método 

SERVPERF para mensurar o desempenho dos serviços prestados por esta empresa.  

 Com a aplicação desta ferramenta analisamos a qualidade do produto na visão do 

consumidor, que explicam os principais motivos de re-compra e fidelização deste tipo de 

consumidor. Também usamos os resultados para justificar os casos de não haver nova 

aquisição do produto e seus principais motivos. O principal agente determinante da escolha na 

da participação na Liga de Esportes Escolares, é o professor da modalidade, que representa a 

instituição de ensino. Este profissional , que respondeu ao questionário, é a visão e ponto de 

vista do profissional que determina esta participação. 

 

2 Contexto Estudado 

 

 Com base na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,  onde foram estabelecidas as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), através do decreto do Presidente da 

República, ficou estabelecido em seu artigo 27º, ítem IV, para Educação Básica, a "promoção 

do desporto educacional e apoio às práticas esportivas não formais." 

 O Desporto Escolar conquistou um espaço importante na Escola e no processo 

educativo por representar, para além da prática desportiva de competição ou lazer, um 

elemento fundamental na educação para a cidadania das crianças e jovens,  Santos (2009).  

 As escolas particulares de São Paulo, passaram a entender o papel fundamental que 

tem nesta ação, como entende Motta (2003), é na Escola e à Escola que compete fazer a 

introdução das crianças e jovens na cultura física: assim a escola pode, e deve, incorporar a 

prática desportiva em atividades extracurriculares e mesmo curriculares, já que a prática 

desportiva constitui em si um elemento fundamental de educação. 

  Com o intúito de atender a estas normas e atingir estes objetivos, as escolas 

particulares desenvolveram setores específicos para oferecer atividades fora do período das 

aulas, as chamadas atividades extracurriculares, entre estas atividades se encontram a prática 

de modalidades esportivas. Essas equipes de atividades extracurriculares participam das Ligas 

de Esportes Escolares. Concordamos com Furriel, Furriel (2005) que refere que a Escola que 

não proporcione aos seus educandos a Educação Física e o Desporto Escolar não pode 

considerar-se uma Escola Completa. 

 Especificamente para manter o setor extracurricular na área de esportes, a grande 

dificuldade é fazer com que os alunos continuem praticando e participando das atividades, 

segundo (Farias Junior & Lopes, 2004), dois terços dos adolecentes escolares tem níveis 

insuficientes de atividade física. Outra grande interferência neste setor são as concorrências a 

que o esporte escolar se submete e tendo como concorrência até mesmo a TV conforme 

estudo de Da Silva & Malina (2000).  

 Dentro deste contexto surgiram as Ligas de Esportes Escolares, oportunidade para 

prática dos conhecimentos adquiridos, que são campeonatos que duram todo o ano letivo, com 

conceitos e regras adaptadas ao contexto escolar, que por vezes fogem das regras reais da 

modalidade mas que atendem espeficiamente esta demanda. O segundo momento importante 

é de que forma estes objetivos estão sendo atingidos, como fazer para mensurar a qualidade 

deste serviço prestado e se atendem as necessidades dos consumidores.  

 Além de saber de que forma influenciam na participação de compra e re-compra do 

produto. optamos pela aplicação do médoto SERVPERF, neste método, o cliente não avalia 

suas expectativas para o serviço, mas apenas o serviço final. Considerando-se o capital 

humano o grande impulsionador de qualquer organização, pode-se concluir que a qualidade 

humana é crucial. 
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 3 Metodologia 
 

 No instrumento desenvolvido por Cronin e Taylor (1992), o modelo é baseado 

somente na percepção de desempenho de serviços. Os autores ressaltam ainda que a qualidade 

é conceituada mais como uma atitude do cliente nas dimensões da qualidade, e que não deve 

ser medida com base no modelo de satisfação de Oliver (1980), por meio das diferenças entre 

expectativa e desempenho, e sim somente pelo desempenho, expresso por: 

Qi = Di 

 

Sendo: 

Qi = Avaliação da qualidade do serviço em relação à característica i.  

Di = Valores de percepção de desempenho para a característica i de serviço. 

 

 O modelo SERVPERF, é uma ferramenta de análise. São formuladas 22 questões, de 

forma afirmativa, sobre o desempenho do serviço, levando em consideração as chamadas 

dimensões de qualidade que foram formuladas por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). As 

respostas a este questionário foram analisadas,  numa escala Likert, que varia de 1 a 6, sendo 

que foram atribuídos os valores sendo, discordo fortemente = 1; discordo = 2; discordo 

parcilamente = 3; concordo parcialmente = 4; concordo = 5; e concordo fortemente = 6. 

 Os autores denominaram de escala SERVPERF, como uma alternativa ao instrumento 

SERVQUAL, considerando ainda que os 22 itens representando as cinco dimensões da 

qualidade em serviço, propostos por Parasuraman et al. (1988) estavam bem embasados 

teoricamente. Assim, as 22 questões que foram utilizadas na avaliação de desempenho, foram 

adaptadas a empresa que presta serviços da área do Esporte Escolar. As 3 questões 

adicionadas, fazem uma análise da forma que o serviço influenciará na decisão de recompra. 

 Determinamos também mais três perguntas para entender de que forma esta satisfação 

do cliente tem um impacto significativo nas intenções de recompra destes consumidores. 

Foram então aplicados 120 questionários aos professores participantes da Liga de Esportes 

Escolares LE2, já que eles são os representantes das instituições de ensino dentro do 

campeonato. Neste contexto obtivemos 118 questionários respondidos, numa amostra que 

corresponde a 87%  do total de professores participantes da temporada do ano de 2016.  

A coleta de dados foi realizada mediante instrumento SERVPERF, elaborado no 

programa Survey Monkey (www.surveymonkey.com). A devolução do instrumento de 

pesquisa preenchido via intranet formalizou o consentimento dos professores em participar do 

estudo. O anonimato dos participantes foi garantido, assim como o direito de desistirem de 

participar do estudo a qualquer momento. 

 As informações coletadas foram utilizadas exclusivamente para o desenvolvimento da 

pesquisa. Algumas questões do instrumento de coleta de dados não foram respondidas na sua 

totalidade, tendo, para essas, sido considerado apenas o percentual válido. Na elaboração das 

questões agrupamos em grupos específicos de respostas para análise.  

O primeiro grupo dos Aspectos Tangíveis, estão relacionados a estrutura física sua 

conservação, atratividade e modernidade. O segundo grupo chamado de Confiabilidade, 

responde pelo grau de confiança, comprometimento e conduta do prestador de serviços. No 

grupo que chamamos de Presteza, foi analisada a clareza de informações, tempo e disposição 

na solução de problemas. O quarto grupo, Segurança, relaciona a credibilidade e segurança 

em fazer negócios com a empresa. O último grupo da ferramenta SERVPERF, chamada de 

Empatia, versa especificamente sobre a forma pela qual o atendimento é feito, se a empresa 

entende as necessidades do consumidor e responde em tempo adequado.  
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As três questões adicionais, respondem diretamente a satisfação do professor e de que 

forma isso irá influenciar sua recompra. Entendemos como satisfação, o estado psicológico 

resultante do processo de compra e de consumo Evrard (1993).  

O aumento da satisfação influencia diretamente no aumento dos índices de recompra 

do serviço, gerando uma fidelização. Oliver (1999) analisou seis diferentes modelos, supondo 

relações possíveis entre os dois conceitos, afirmando que a satisfação é passo necessário na 

formação da lealdade, além de ser relativamente fácil de ser alcançada através da satisfação. 

O questionário ficou então formulado conforme a figura 1, adaptada de Silva, 

Medeiros & Costa (2009) abaixo: 

 

FIGURA 1 - QUESTIONÁRIO 

 

1 As instalações físicas da Liga  LE2 tem equipamentos modernos
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

2 As instalações físicas da Liga  LE2 são visualmente atrativas
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

3 O site da Liga LE2 é bem apresentado e moderno
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

4 As instalações e site são conservadas de acordo com o serviço oferecido
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

5 Quando a Liga LE2 promete fazer algo em certo tempo realmente o faz
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

6 Quando você tem algum problema com a Liga LE2 ela é solidária e o deixa seguro
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

7 A Liga LE2 é de confiança
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

8 A Liga LE2 oferece o serviço a que se compromete no tempo prometido
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

9 A Liga LE2 mantém sua conduta de forma correta 
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

10 A Liga LE2 informa exatamente quando os serviços serão prestados
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

11 Você recebe atendimento imediato dos Coordenadores da liga LE2
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

12 Os Coordenadores e Diretores da LE2 estão sempre dispostos a ajudar os clientes
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

13 Os Coordenadores da LE2 nunca estão ocupados para responder aos clientes
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

14 Você pode acreditar nos Coordenadores e Diretores da Liga LE2.
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

15 Você se sente seguro em negociar com os Coordenadores e Diretores da Liga LE2
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

16 Coordenadores e Diretores da  liga LE2 são educados.
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

17 Os Coordenadores da liga LE2 obtem suporte para cumprir as tarefas corretamente
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

18 Os Coordenadores e Diretores da Liga LE2  dão atenção individual a você.
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

19 Os Coordenadores e Diretores da Liga LE2 dão atenção pessoal.
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

20 Os Coordenadores e Diretores da Liga LE2 sabem das suas necessidades.
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

21 Os Coordenadores da Liga LE2 tem os seus melhores interesses como objetivo.
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

22 Os Coordenadores da Liga LE2 tem os horários de atendimento conveniente a todos
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

23 No próximo ano participarei da Liga de Esportes Escolares LE2.
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

24 A qualidade dos serviços da  Liga de Esportes Escolares LE2 é
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

25 Os serviços prestados pela Liga  LE2 atendem minhas expectativas
discordo 

fortemente
discordo

discordo 

parcilamente

concordo 

parcialmente
concordo

concordo 

fortemente

Aspectos 

Tangíveis

Confiabilidade

Presteza

Segurança

Empatia

Questões adicionais

 
Fonte: adaptada de Silva, Medeiros & Costa (2009). 

 

 

4 Resultados  

 

 Analisa-se os resultados obtidos nas respostas dos questionários respondidos e 

relacionados a temporada de 2016, da Liga de Esportes Escolares. A Tabela 1 abaixo, ilustra o 

resultado obtido quando calculamos a média do nível de qualidade dos serviços prestados, em 

seus 25 indicadores, bem como podemos observamos também o chamado desvio padrão para 

cada indicador.  

 O indicador de qualidade em que a Liga recebeu melhor avaliação foi sobre a 

educação de seus representantes, com média 5,54, que se enquadra num nível alto de 

concordância entre concordo e concordo fortemente. Outros indicadores que se enquadraram 
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num nível alto de concordância são referentes a confiança que os professores tem na liga, com 

média 5,46. A atribuição de credibilidade com 5,42, a sensação de segurança 5,38 tabém 

foram bem conceituadas. Por fim a solidariedade no atendimento e tempo para resolver 

problemas com 5,20 e 5,17 formam o quadro dos indicadores mais bem avaliados.  

 Além dos 8 já comentados, outros 10 indicadores apresentaram resultados médios, 

superiores a 4, enquadrando-se numa avaliação positiva mediana sobre seus níveis de 

qualidade. Esses indicadores tratam sobre: comprometimento com o tempo proposto de 

resolução de problemas, qualidade dos serviços, conservação das instalações e do site, 

modernidade e atratividade das instalações, e também com relação a Coordenação e Direção 

da Liga, reforçam o atendimento individualizado, disposição para atender e horário de 

funcionamento conveniente a todos os clientes. 

 Os outros indicadores que requerem um pouco mais de atenção, e que se encontram 

num nível um pouco abaixo dos outros, entre discordo parcialmente e concordo parcilamente, 

são os de tempo hábil para responder as solicitações, atender pessoalmente e resolver as 

questões levando em conta o melhor para o professor solicitante, bem como informação de 

como e em que prazo os serviços serão prestados. 

 Analisando de forma geral, a qualidade dos serviços da Liga de Esportes Escolares 

recebeu média igual a 4,52, o que equivale uma percepção positiva sobre a qualidade, em 

nível mediano. Assim observamos que a Liga de Esportes Escolares LE2, oferecem oferecem 

uma boa qualidade nos seus serviços e ainda possuam uma margem considerável para 

melhorar este índice.  

 

TABELA 1 – Valor médio dos indicadores de qualidade dos serviços 

 

Indicadores de Qualidade dos Serviços Média
Desvio 

Padrão

Coordenadores e Diretores da  liga LE2 são educados. 5,54 1,54

A Liga LE2 é de confiança 5,46 1,53

Você pode acreditar nos Coordenadores e Diretores da Liga LE2. 5,42 1,43

Você se sente seguro em negociar com os Coordenadores e Diretores da Liga LE2 5,38 1,37

A Liga LE2 mantém sua conduta de forma correta 5,27 1,35

No próximo ano participarei da Liga de Esportes Escolares LE2. 5,26 1,25

Quando você tem algum problema com a Liga LE2 ela é solidária e o deixa seguro 5,20 1,3

A Liga LE2 oferece o serviço a que se compromete no tempo prometido 5,17 1,3

Os serviços prestados pela Liga  LE2 atendem minhas expectativas 5,01 1,15

A qualidade dos serviços da  Liga de Esportes Escolares LE2 é 4,88 0,95

Quando a Liga LE2 promete fazer algo em certo tempo realmente o faz 4,88 1,15

As instalações e site são conservadas de acordo com o serviço oferecido 4,51 1,1

O site da Liga LE2 é bem apresentado e moderno 4,32 0,82

As instalações físicas da Liga  LE2 tem equipamentos modernos 4,31 1,03

As instalações físicas da Liga  LE2 são visualmente atrativas 4,28 1,03

Os Coordenadores e Diretores da Liga LE2 sabem das suas necessidades. 4,05 0,46

Os Coordenadores e Diretores da LE2 estão sempre dispostos a ajudar os clientes 4,04 0,42

Os Coordenadores e Diretores da Liga LE2  dão atenção individual a você. 4,03 0,45

Os Coordenadores da Liga LE2 tem os horários de atendimento conveniente a todos 4,00 0,31

Você recebe atendimento imediato dos Coordenadores da liga LE2 3,95 0,35

Os Coordenadores da LE2 nunca estão ocupados para responder aos clientes 3,94 0,42

Os Coordenadores da Liga LE2 tem os seus melhores interesses como objetivo. 3,82 0,48

Os Coordenadores e Diretores da Liga LE2 dão atenção pessoal. 3,70 0,48

A Liga LE2 informa exatamente quando os serviços serão prestados 3,35 0,39

Os Coordenadores da liga LE2 obtem suporte para cumprir as tarefas corretamente 3,33 0,48  
 

 Analisamos também, na Tabela 2 a seguir,  de que forma as dimensões foram 

classificadas, de acordo com o valor médio de cada uma delas, e podemos verificar que a 
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confiabilidade e a dimensão são as mais bem avaliadas, ou seja o interesse em resolver 

problemas relacionados à prestação de serviços dos serviços de maneira que que perfeita e 

dentro de uma expectativa de tempo, que o professor espera e é inforamdo. Também a 

correção nos informes e apontamentos, é a principal qualidade na prestação dos serviços da 

Liga de Esportes Escolares LE2.  Todos esses indicadores se relacionam à Confiabilidade.  

 Os menores valores ficaram concentrados nas dimensões de empatia e presteza, no 

ponto de vista destes professores precisa exisitir uma melhora considerável para atenderem as 

necessidades individuais de cada um. Outro ponto diz respeite ao tempo de resposta para as 

solicitação, onde a classificação mais baixa foi encontrada, que relata e demora e falta de 

clareza na resolução de problemas. 

 Um dado a se levar em consideração é a média das questões extras. Quando os 

professores foram questionados sobre a intenção de nova participação ou recompra, se 

mostraram fiéis ao desejo de participar novamente da nova temporada. O índice para 

recompra foi considerado o segundo maior dentre todas as dimensões, que demonstra que os 

falores abaixo não influenciam diretamente na intenção de recompra deste consumidor.  

 

TABELA 2 – Valor médio das dimensões de qualidade dos serviços 

 

Aspectos Tangíveis 4,35 

Confiabilidade 5,19 

Presteza 3,82 

Segurança 4,92 

Empatia 3,92 

Média dos indicadores 4,44 

  
Questões adicionais 5,05 

 

 Para validar a pesquisa, aplicamos no software IBM SPSS, o cálculo do Alfa de 

Cronbach. Este número é a média de todos os coeficientes de variabilidade que resultam das 

diferentes maneiras de dividir meio a meio o conjunto de avaliadores. Assim, o alfa de 

Cronbach é uma propriedade peculiar das tendências e padrões de resposta de um grupo 

estudado, que no nosso caso são professores que trabalham com esporte escolar. Ou seja, o 

valor de alfa sofre mudanças segundo a população na qual se aplica a escala, segundo Streiner 

(2003). De modo geral, o valor de confiabilidade de um questionário aplicado, ou o que é 

considerado o mínimo admissível é  0,70  ; reultados abaixo desse valor a consistência 

interna da escala utilizada é considerada baixa.  

 Na tabela 3 apresentamos o cálculo do Alfa de Cronbach. 

 

TABELA 3 – Alfa de Cronbach - SPSS 

 

Estatísticas de 

confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

itens 

0,936 25 

 

 

4 Considerações Finais 
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 Diante dos resultados obtidos neste relato técnico, averiguamos que as Ligas de 

Esportes Escolares, especificamente a Liga LE2, apresentou um bom nível de qualidade dos 

serviços, levando em consideração as respostas dos questionários feita pelos seus professores. 

Os principais exitos logrados, foram nas dimensões de Confiabilidade, Segurança e Aspectos 

Tangiveis, em sequência. Índices um pouco menores foram obtidos nas dimensões Empatia e 

Presteza. Assim, a Liga de Esporte Escolar é considerada confiável, transmite segurança e tem 

a estrutura apresentada satisfatória. 

 Porém, ainda existe espaço para melhorar e aumentar os valores positivos de avaliação 

por parte dos professores. Esta demanda deve focar no objetivo prinicipal de melhorar e 

atingir a excelência nesta prestação de serviços. Com esta meta atingida teremos uma melhor 

e maior satisfação dos professores participantes, podendo aumentar tomada de decisão de 

recompra. 

 O instrumento SERVPERF, de Cronin e Taylor (1992), foi submetido a uma análise 

de confiabilidade, através do cálculo do Alfa de Cronbach, o que corrobora em demonstrar 

sua utilidade, consisência e retrata o nível de qualidade dos serviços na área de esporte 

escolar. As questões são coeso com os recentes trabalhos e teorias sobre o construto, que 

defendem que a qualidade apresentada,  é formada a partir da visão e percepção do 

consumidor, com relação ao desempenho dos serviços.  

 Percebemos também que com estes resultados, não fomos capazes de obter uma 

grande variabilidade entre as respostas, será então essencial algumas revisões dos parâmetros, 

para tentarmos de alguma forma discernir melhor os resultados e esferas de qualidade. 

 Enfim, todos os resultados e análises obtidas neste relato técnico, podem servir de 

parâmetro para os administradores e prestadores de serviços ligados ao esporte escolar, 

possam melhorar cada vez mais e atingir o primor na área de atuação. Também poderão, 

levando em consideração s opinião de seus professores, admitir seus pontos falhos e buscar 

evoluções e progressos de forma intermitente e seguir no caminho do sucesso.  

 Nossos alvitres para outros estudos, dizem respeito a aplicação das análises de 

qualidade dos serviços, levando em consideração as outras partes que participam das Ligas de 

Esportes. Alunos participantes, pais de alunos e o público em geral que assite ao evento, 

podem ter uma visão diferente do contexto analisado neste estudo e devem ser levados em 

consideração em futuras análises.  
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