
0 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL 

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE 

ACADEMIA “CEL MILTON FREIRE DE ANDRADE” 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS - CAO 2013  

 

 

 

 

 

 

MIGUEL ARCANJO LOPES NETO 

 

 

 

 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADO PELA POLÍCIA MILITAR: 

uma análise dos usuários do serviço de policiamento prestado pela 1ª companhia do 2º 

Batalhão da Capital de Boa Vista/RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2013 



1 
 

MIGUEL ARCANJO LOPES NETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADO PELA POLÍCIA MILITAR: 

uma análise dos usuários do serviço de policiamento prestado pela 1ª companhia do 2º 

Batalhão da Capital de Boa Vista/RR 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Aperfeiçoamento 

de Oficiais – CAO apresentado a Academia de Polícia 

militar “Cel Milton Freire de Andrade”, como 

requisito para obtenção do Título de Especialista em 

Segurança Pública e Gestão de Polícia Ostensiva. 

 

Orientador: Miler Franco D’anjour – Msc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATAL 

2013 



2 
 

MIGUEL ARCANJO LOPES NETO 

 

 

 

NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADO PELA POLÍCIA MILITAR: 

Uma análise dos usuários do serviço de policiamento prestado pela 1ª companhia do 2º 

Batalhão da Capital de Boa Vista/RR 

 

 

Artigo apresentado ao Curso de 

Aperfeiçoamento de Oficiais – CAO da 

Academia de Polícia Militar do Rio Grande do 

Norte, como requisito para a conclusão do 

Curso. 

  

 

     

Aprovada em ______ de novembro de 2013. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Profº. Miler Franco D’anjour –msc. (Orientador) 

 

 

 

Eduardo Franco Corrêa Cruz - Maj PM msc.  

 

 

 

Nilson Araújo – Cap PM Esp. em Segurança Pública  

 

 

 



3 
 

 RESUMO  

 

Este estudo apresenta como objetivo geral avaliar a satisfação do usuário/cidadão com o 

policiamento realizado pela 1ª Companhia de Policiamento do 2º Batalhão de Polícia Militar 

de Roraima - RR. Foi realizado um estudo do tipo exploratória e descritiva, 

predominantemente, quantitativo por intermédio de uma amostra de 382 moradores de treze 

bairros de cobertura da referida Companhia, com uma densidade demográfica de 46.989 

habitantes, onde aplicamos questionários adaptados a partir  Escala SERVQUAL criada pelos 

pesquisadores Berry, Parasuraman e Zeithalm para a mensuração da qualidade percebida 

pelos clientes de qualquer tipo de serviço. Os dados foram tratados por meio de um modelo 

com base na escala Servqual, utilizando gráficos do Excel. Os resultados indicaram para a 

avaliação da perspectiva/percepção do usuário/cidadão, ficou constatado que o policiamento 

realizado pela referida Companhia ficou muito abaixo da perspectiva esperada do cidadão 

usuário em relação ao que ele percebe, ou seja, ele espera receber um policiamento nota 7, na 

escala SERVQUAL e percebe o policiamento que recebe em notas que variam de 3 a 4.  

Portanto, em relação à escala o policiamento é classificado como menos do que satisfatório. 

Por fim, conclui-se que o presente estudo confirma o instrumento de questionário oriundo da 

escala SERVQUAL é capaz de avaliar a satisfação do usuário/cidadão com o policiamento 

realizado por qualquer unidade policial militar, com o objetivo de prestar um serviço de 

policiamento de melhor qualidade, conforme ficou demonstrado na referida pesquisa. 

 

Palavras - chave: Policiamento. Satisfação. Qualidade. 

 

 

                                                                  ABSTRACT 

 

This study has aimed to evaluate the overall user satisfaction / citizen with policing conducted 

by the 1st company of policing the 2nd Military Police Battalion of Roraima - RR. We 

conducted a study of exploratory and descriptive predominantly quantitative through a sample 

of 382 residents of 13 districts covering the said company , with a population density of 

46,989 inhabitants , where we apply questionnaires adapted from SERVQUAL Scale created 

by researchers Berry , Parasuraman and Zeithalm to measure the perceived quality of any type 

of service . The data were treated by means of a model based on the SERVQUAL using Excel 

charts. The results indicated for the evaluation of the perspective / perception of the user / 

citizen , it was found that policing conducted by that company was far below the expected 

perspective of the citizen user in relation to what he perceives , ie , he expects to receive a 

policing note 7 in SERVQUAL and realize that receives policing in grades ranging 3-4 . 

Therefore, in relation to the scale policing is classified as less than satisfactory.Finally, it is 

concluded that the present study confirms the instrument derived from the SERVQUAL 

questionnaire is able to evaluate user satisfaction / citizen with policing performed by any 

military police unit, in order to provide a better policing quality, as demonstrated by the 

query. 

 

Keywords: Policing. Satisfaction. Quality. 

 

 

 



4 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................... 

 

05 

2 REFERENCIAL TEÓRICO...................................................................... 

 

07 

2.1 O SERVIÇO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO: UM SERVIÇO 

ESSENCIAL, UMA NECESSIDADE E UM DIREITO PRIORITÁRIO 

DO CIDADÃO.............................................................................................. 

 

 

 

07 

2.2 DEFINIÇÃO, CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DOS SERVIÇOS.. 

 

11 

2.3 QUALIDADE EM SERVIÇO...................................................................... 

 

13 

2.4 O MODELO CONCEITUAL DE QUALIDADE DE SERVIÇOS.............. 

 

17 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................. 

 

20 

3.1 TIPO DE PESQUISA................................................................................... 

 

20 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM.............................................................. 

 

22 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS.............................................. 

 

22 

3.4 PLANO DE COLETA DE DADOS............................................................. 

 

27 

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS..................... 

 

27 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS.......................................................................... 

 
28 

5 CONCLUSÃO............................................................................................. 

 

41 

 REFERÊNCIAS.......................................................................................... 

 

44 

 ANEXOS...................................................................................................... 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



5 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os dias atuais vêm sendo marcados por uma expansão sem precedentes do setor 

de serviços. Na maior parte do mundo esse já é o setor que mais cresce na economia, tanto no 

que diz respeito ao faturamento quanto no que se refere ao emprego da mão-de-obra (Kotler 

1994). É simples dizer que as empresas precisam estar orientadas para o cliente, que devem 

procurar superar as expectativas deste, oferecendo um alto nível de qualidade, e ele retribuirá 

com sua lealdade.  Na prática, porém, transformar tais recomendações em métodos concretos 

de trabalho, fazer com que todos na organização os compreendam e os apliquem, e instituir 

um controle da qualidade na busca do “defeito zero” é tarefa complexa, e precisa seguir 

determinadas etapas para que a sua implantação seja eficaz.  

Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985, p. 31):  

 

 

[...] mostram que empresas que oferecem serviço superior alcançam um 

crescimento na participação de mercado maior que o normal, que os 

mecanismos pelos quais a qualidade de serviços influencia os lucros incluem 

elevação da participação de mercado e preços premium e que negócios 

superiores em qualidade de serviços em média cobram um preço 8% mais 

elevado do que a concorrência.   

 

 

Somente tais dados já são suficientes para evidenciar o fato de que investindo em 

qualidade de serviços a empresa está, na verdade, investindo na diferenciação, estratégia 

competitiva que, se bem administrada, pode levar a empresa ao alcance de uma vantagem 

competitiva sobre a concorrência.  

A primeira etapa da qualidade em serviços, segundo Horovitz (1993), consiste na 

realização de um autodiagnóstico pela organização. É necessário saber como anda a qualidade 

de serviços, incluindo atendimento, rapidez na prestação, cortesia dos funcionários, grau de 

confiabilidade e outras dimensões. E a melhor maneira de se conseguir tais informações é 

consultando o cliente. Somente ele poderá dizer quais são suas expectativas em relação ao 

serviço e se elas vêm sendo atendidas ou não.  

Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo principal a realização de uma 

pesquisa de satisfação do usuário/cidadão com o policiamento realizado pela 1ª Companhia de 

Policiamento do 2º Batalhão de Polícia Militar da capital de Boa Vista/RR no período de 

agosto a setembro de 2013. Nesse caso, será mensurada não só a qualidade percebida, como 
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também a qualidade desejada e os principais itens mais valorizados pelos clientes desta 

Companhia de Policiamento Ostensivo. Tendo em vista que o Mapa da Violência (2012) – Os 

novos padrões da Violência Homicida no Brasil apontou uma triste realidade para Roraima e 

seus municípios, que tiveram uma evolução assustadora no aumento dos índices de 

homicídios dentro de um período de apenas 02 anos, em relação ao último estudo com dados 

de 2006/IBGE, Boa Vista teve um evolução de 28,5 hom./100 hab, enquanto os seus 

municípios teve uma evolução de 25,3 hom./100 hab, sendo incluído entre os Estados críticos 

nesse contexto de violência, ou seja, há 2 anos nem aparecia entre as capitais com maiores 

taxas de mortalidade, mas em 2012  ultrapassou os índices da média nacional. 

O referido fenômeno criminológico é visto como um problema para a Corporação, 

haja vista que tais índices de violência e criminalidade são um antagonismo, pois vão de 

encontro à Missão, à Visão, à Política, as Diretrizes da Instituição Policial Militar, por ser 

constitucionalmente responsável pela preservação diuturna da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Ademais, tal fenômeno tem trazido sérios prejuízos para a imagem da Instituição 

Policial Militar, tendo em vista a insatisfação do público usuário do serviço, difundido 

diariamente pelos meios de comunicações locais. 

Destarte, pretende-se, com este estudo, pesquisar dentro da temática: violência, 

crime e controle social, o policiamento executado pela 1ª Companhia do 2º Batalhão de 

Polícia Militar da capital de Boa Vista/RR, a fim de prestar um serviço de qualidade de 

segurança pública às comunidades, com o objetivo de encontrar estratégias que possam 

minimizar os altos índices de violência e da criminalidade apresentados pelas estatísticas 

acima expostas. 

Assim, para a realização do diagnóstico da qualidade percebida dos serviços será 

utilizada a escala SERVQUAL desenvolvida por Parasuraman, Berry & Zeithaml. Além de já 

ter sido validada pelos autores, a mesma vem sendo intensamente adotada em pesquisas 

acadêmicas similares e possui ampla aplicabilidade na mensuração da qualidade de serviços 

percebida pelos clientes. 

Desta forma, a referida pesquisa tem o objetivo geral de avaliar o grau de 

satisfação do usuário/cidadão com o policiamento da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia 

Militar da capital de Boa Vista/RR, mensurando a qualidade do serviço à luz das dimensões 

do modelo SERVQUAL. 

Os objetivos específicos buscaram identificar as dimensões e critérios/indicadores 

que melhor se ajustam à avaliação da qualidade do serviço da Companhia, segundo a opinião 
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do usuário/cidadão, propondo abordagens e metodologias para avaliar a qualidade do serviço 

em policiamento e, por último, propor ações preventivas e corretivas com o intuito de 

melhorar a qualidade dos serviços de policiamento, visando atender às perspectivas e 

necessidades dos usuários/cidadãos.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O SERVIÇO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO: UM SERVIÇO ESSENCIAL, 

UMA NECESSIDADE E UM DIREITO PRIORITÁRIO DO CIDADÃO 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 2004) e a inauguração 

do Estado Democrático de Direito, a constituinte definiu no seu texto no Art. 144 que “A 

segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a 

preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...]” e, dentre 

os órgãos do sistema de segurança pública, no inciso V do mesmo artigo, § 5º definiu a 

polícia militar como órgão responsável pela realização do policiamento ostensivo, conforme a 

seguir: “às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública[ ...]” 

(BRASIL, 2004). Sendo assim, tendo em vista, que é um serviço que somente pode ser 

fornecido pelo Estado, torna-se pela sua natureza um serviço essencial, pois tem o condão de 

proteger e garantir bens ativos maiores para o cidadão, que é a proteção da vida e do 

patrimônio.  

Dentre os princípios a se verificar sobre a correta adequação de determinados atos 

ou procedimentos administrativos aplicados à gestão da segurança pública, quatro merecem 

destaque: são os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público, da moralidade 

administrativa e da corresponsabilidade, esse último já citado no Art.144 da Constituição 

Federal.  

Araújo e Paiva (2008, p. 5) apud Braga (1998) esclarece que a Legalidade está na 

base do Estado de Direito. Entre os particulares, vige o princípio da autonomia da vontade, 

segundo o qual o que não for proibido será permitido. Diferentemente, o administrador 

público age sob o império das leis. Só pode fazer o que a lei lhe permite. O mencionado autor 

ainda destaca o que Cretella (1992) apud Braga (1998, p. 17), chamou de “suporta a lei que 

fizeste é a proposição recomendada pelo sempre mestre, ao asseverar que todos os princípios 

estão fundamentados no princípio da legalidade”. Diante de tal declaração vê-se a 

parametrização dos serviços públicos, onde o funcionário público deve realizar as atividades 

contidas na lei, tendo em vista ser ele o representante do Estado e estar vestido do Estado. 
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Segundo Araújo e Paiva (2008, p. 5) apud Braga (1998) “a supremacia do interesse público é 

identificado por alguns com o da finalidade, outros, com o da impessoalidade”. Contudo, o 

citado autor ainda destaca que é importante a supremacia do interesse público sobre o 

interesse privado e que este é princípio geral de direito inerente a qualquer sociedade, é a 

própria condição de sua existência. Com relação à Supremacia da Administração Pública, vê-

se a sobreposição do poder do Estado, que está acima do interesse privado, regendo as ações 

superiores inerentes ao interesse público. A moralidade da Administração Pública não se 

compreende entre a distinção do bem ou o mal, devendo sempre ter a ideia do bem comum. O 

equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, é que poderá 

consolidar a moralidade do ato administrativo. (BRAGA 1998, p.17).  

 

Figura 1: O princípio da Moralidade 

 = + 

 

Fonte: Braga (1998, p. 17). 

  

O Serviço público (ARAÚJO; PAIVA, 2008, p. 5) é o bem da Administração 

Pública e trata de um conjunto de atividades e serviços ligados à administração do Estado que 

estão dispostas à coletividade, para que todo o cidadão usufrua individualmente de seus 

direitos e colabore coletivamente com seus deveres. Estas atividades, prestadas pelo Estado 

para a sociedade, são muitas vezes materializadas por agentes e representantes, que são 

nomeados de funcionários públicos.  Araújo e Paiva, (2008, p. 5) apud Santin (2004), 

esclarece que os serviços públicos são as atividades desenvolvidas pela Administração 

Pública em prol da coletividade e do cidadão no desempenho de funções estatais, cujo foco 

maior é prover melhoria de qualidade de vida, no cumprimento das finalidades públicas, em 

contraprestação pela arrecadação de tributos pagos pela própria comunidade. Destarte, 

vislumbra-se que o Estado, por intermédio da Administração Pública e os seus órgãos, por 

questão de moralidade e obrigação, deve prestar um serviço de qualidade ao cidadão, ou seja, 

em nenhum momento deve achar que está fazendo um favor ao cidadão. Ainda segundo 

Santin (2004, p. 42), “os serviços essenciais são aqueles ligados diretamente à atividade 

estatal e de importância social, como de saúde pública, educação, previdência social, justiça e 

segurança pública”. 

Araújo e Paiva (2008, p. 6) preleciona que diante de todos os serviços públicos 

existentes, existe o serviço de segurança pública, que tenta manter a sensação de ordem e 

Moralidade Legalidade Finalidade 
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segurança. O serviço de segurança pública tem o objetivo de trazer sensação de paz e 

harmonia, que difere bastante dos serviços comuns prestados pelas empresas privadas, pois 

está subordinado ao coletivo, indivisível, cooperativo e corresponsável, ou seja, um interesse 

maior que o interesse individual de cada cidadão. Sendo assim, o Estado define e estabelece 

quais os serviços deverão ser públicos ou de utilidade pública. O Presidente da República 

decretou e sancionou a lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, no capítulo III, que fala dos 

direitos Básicos do Consumidor, no Art. 6, em seus incisos I e X:  

 

 

I - A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos;  

X - A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. (BRASIL, 

1990). 

 

 

Diante destas considerações vê-se a obrigatoriedade do Estado em fornecer a 

segurança necessária, adequada e eficaz à necessidade da população, sendo um direito de 

todos, segurança pública de qualidade. O direito à segurança pública tem características 

predominantes de direito difuso, por ser de natureza transindividual, indivisível, de 

titularidade dispersa entre pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, no 

interesse geral de recebimento de proteção fornecida pelo estado, na manutenção da ordem 

pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio.  Araújo e Paiva (2008, p. 7) apud Santin 

(2004, p. 131), ensina que a Polícia é um agente importante na manutenção da ordem pública, 

que possui a função de prevenir, reprimir e fiscalizar o cumprimento dos direitos e/ou deveres 

do cidadão. Com coparticipação da comunidade, com informações, fiscalização e gestão, que 

vem auxiliar a eficácia do objetivo principal da polícia.  

 

 

[...] A polícia é um órgão governamental, presente em todos os países, 

cuja função é a de repressão ao crime e manutenção da ordem pública, 

através do uso da força se necessário, fazendo cumprir a lei. À Polícia 

incumbem funções exclusivas como a prevenção da criminalidade, 

bem como a de investigar e apurar os delitos cometidos, quando o 

policiamento preventivo falha ou seja não cumpre na integra sua 

tarefa, fornecendo assim subsídios ao Poder Judiciário para que os 

criminosos sejam devidamente processados, na forma da lei. 

(WIKIPÉDIA, 2007). 
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Já para Araújo e Paiva (2008, p. 5) apud Santin (2004, p. 105):  

 

 

[...] a polícia é vista como a atividade estatal que limita o exercício 

dos direitos individuais em benefício do interesse público”. Buscando 

uma visão mais coletiva na aplicação dos serviços de segurança 

pública. Há polícias caracterizadas como ostensivas e não-ostensivas, 

as ostensivas são aquelas que ostentam fardas, são elas identificadas: 

as polícias rodoviárias e ferroviária federais e as militares, que 

trabalham na prevenção e repressão de crimes. Já as não ostensivas, 

são as policias federais e as civis, que tem uma atuação mais ampla: 

prevenção, repressão, investigação e cooperação judiciária. 

Conjuntamente elas atuam combatendo as adversidades e mantendo a 

ordem pública.  

 

 

A priori, o serviço da Polícia Militar é o serviço preventivo, ostensivo de 

segurança pública, porém, auxilia a comunidade com outros serviços diversos, colaborando na 

manutenção da ordem, usando o marketing como estratégia que visa disponibilizar ao 

indivíduo novos valores, ofertando e trocando informações com os clientes (cidadãos). Têm-

se, assim, a necessidade de um maior compromisso e corresponsabilidade entre as partes 

envolvidas no serviço de segurança pública, população e os policiais, que necessita de 

renovação a cada dia, devido ao grande volume de novos conceitos; o que era bom ontem, 

pode não ser tão desejado hoje. Assim, altera-se o nível de avaliação da qualidade do serviço 

público, afetando a Administração Pública e, por fim, a comunidade como um todo. Desta 

forma é de suma importância que os gestores de segurança pública busquem a cada dia 

acompanhar essa evolução através de pesquisa de satisfação do serviço de policiamento 

prestado ao cidadão/ usuário, objetivando melhorar cada vez mais a sua qualidade, a exemplo 

de pesquisas de satisfação de serviços públicos  de outras áreas realizadas no Brasil, conforme 

tabela 1. 

 

Tabela 1: Pesquisas de satisfação aplicáveis à pesquisa de satisfação de policiamento 

                Pesquisa  Contribuição 

 

  Macowski (2007 

A dissertação contribuiu com o desenvolvimento de um modelo de 

avaliação institucional de uma Instituição de Ensino Superior 

Pública – FECILCAM, baseado no modelo SERVQUAL, 

desenvolveu o INSTQUAL composto por 06 dimensões: ensino, 

pesquisa e extensão, acessibilidade, eficiência/autonomia, ambientes, 

integração e apoio à sociedade e corpo administrativo. 

 O artigo científico contribuiu realizando a pesquisa de satisfação 
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Moura e Moura et tal 

(2013) 

com os serviços prestados aos clientes do banco real de Itagiba, 

utilizando a escala SERVQUAL, onde constatou que a dimensão 

mais importante para os clientes é a confiabilidade e a menos 

importante é a empatia. 

 

Filho (2009) 

A dissertação foi realizada com a aplicação do modelo de avaliação 

de qualidade de serviço SERVQUAL em curso superior de 

Tecnologia de gestão da produção tendo em vista a exigência do 

MEC com a avaliação da qualidade em educação superior. Os 

resultados indicam que o modelo se adapta para esta aplicação e que 

ofereceu informações importantes para a gestão da qualidade do IES. 

 

                Rocha (2011) 

A dissertação fez uma análise da influência da qualidade em ciclo de 

serviços na satisfação do cliente da biblioteca de uma instituição de 

ensino superior –IFRN, campus de João Câmara, baseado no modelo 

SERVQUAL e concluiu que os momentos da verdade iniciais e 

finais do ciclo de serviço da biblioteca apresentou maior influência 

da qualidade sobre a satisfação geral do cliente com o serviço da 

biblioteca. 

 

Araújo e Paiva et tal (2008) 

O artigo analisou a qualidade dos serviços de segurança pública 

prestado pelo 9º Batalhão da capital do Rio Grande do Norte, 

aplicando questionário aos líderes comunitários com base na escala 

SERVQUAL e concluíram o distanciamento do cidadão na gestão 

dos serviços e falha na realização do serviço. 

 

              Pouget (2013) 

A dissertação realizou pesquisas para conhecer o graus de satisfação 

que os usuários de serviços públicos atribuem ao Estado, 

investigando os serviços de transporte, saúde, educação e segurança 

pública na grande ABCD (municípios de Santo André, São Bernardo 

do Campo, São Caetano e Diadema). Utilizando o questionário de 

pesquisa adaptado do Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação-

IPPS, do governo federal com base no SERVQUAL. 

 

Righi (2009) 

A dissertação contribui avaliando a qualidade em serviços de saúde, 

especificamente, o programa do governo federal Saúde da Família, 

na cidade de Santa Maria –RS, utilizando como instrumento o 

SERVQUAL, concluíram que a referida pesquisa identificou pontos 

de melhoria no ambiente pesquisado, melhorando as práticas 

utilizadas atualmente pela equipe de saúde da família na prestação 

do serviço ao usuário do serviço. 

Fonte. Elaborada pelo autor, 2013. 

 

Com base nos referidos estudos de satisfação realizados nas diversas áreas do 

serviço privado e público, conforme demonstrado acima, essas pesquisas podem cooperar 

sobremaneira com pesquisas de serviços de policiamento, em virtude de apresentar os 

caminhos que podem ser seguidos para a pesquisa de satisfação do cidadão/usuário com o 

policiamento de determinada área. 

 

2.2 DEFINIÇÃO, CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES DOS SERVIÇOS 

 

Como o foco deste artigo é a satisfação na prestação do serviço de policiamento, 

há necessidade de primeiro definir o que significa serviço. Para a definição de serviço e o 



12 
 

esclarecimento do objeto de estudo da pesquisa, tomar-se-á o conceito de Kotler (1994, p. 

403), que define ser “um serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer a 

outra e que seja essencialmente intangível e não resulta na propriedade de nada. Sua produção 

pode ou não estar vinculada a um produto físico.”, ou seja, o serviço se caracteriza diverso de 

um produto material pela sua intangibilidade, não permitindo à parte que o recebe ter contato 

físico. Contudo, não deixa de ser um ativo, que a propósito de um bem ou produto físico deve 

ser revestido de qualidade.    

Sendo assim, Berry e Parasuraman (1992, p.17) definem que “a qualidade do 

serviço é a base do marketing de serviços, porque o marketing do produto é um desempenho. 

O desempenho é o produto; é o desempenho que os clientes compram.”. Portanto, o serviço, 

para que seja agregada qualidade, deve ser revestido de princípios que o tornem tangível e o 

cliente possa visualizar qualidade ao serviço. Por isso Berry e Parasuraman (1992, p. 22) 

esclarecem que:  

 

 

[...] se a fonte do benefício essencial de um produto é mais tangível do que 

intangível, ele é considerado uma mercadoria. Se o benefício essencial é 

mais intangível do que tangível, é um serviço. Contudo, praticamente todos 

os produtos têm elementos tangíveis e intangíveis que contribuem para o 

benefício central. 

 

 

Portanto, o que difere mercadoria do serviço é a tangibilidade e a intangibilidade. 

Destarte, é condição imprescindível que se torne tangível o serviço para que o cliente possa 

percebê-lo. 

Do ponto de vista de Hoffman et tal (2009, p. 32)., “a intangibilidade significa 

dizer que os serviços não podem ser vistos, sentidos, degustados ou tocados da mesma forma 

que os bens físicos”. Sendo assim, em virtude dessa característica, como verificar se o serviço 

prestado é de qualidade? Kotler (1994, p. 397), explicam que “A fim de reduzir essa incerteza, 

os compradores procuram por sinais ou evidências de qualidade do serviço, deduzindo com 

base nas instalações, nas pessoas, nos equipamentos, etc...”. Um exemplo didático para 

melhor assimilação desta característica que pode ser citado é a prestação do serviço público 

de segurança, quando o policial chega para atender a ocorrência solicitada pelo cidadão. 

Certamente, em virtude desta intangibilidade do serviço, ele somente poderá tornar tangível o 

serviço de segurança pública verificando o estado de conservação da viatura, a polidez do 
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policial no atendimento, a capacidade do policial em prestar o serviço e a agilidade no 

atendimento do serviço. 

A inseparabilidade, por sua vez, é a característica do serviço que esclarece que, de 

modo geral, os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. Além disso, a pessoa 

encarregada de prestar o serviço é parte dele. Como o cliente também está presente enquanto 

o serviço é executado, a interação prestador de serviço-cliente é uma característica especial do 

marketing de serviço, conforme esclarece Kotler (1994, p. 400).  

A heterogeneidade é a impossibilidade de se manter a qualidade do serviço 

constante, tendo como causa básica o fato de que os serviços são produzidos pelo ser humano, 

que é de natureza instável, assim a qualidade da produção será também instável. (LAS 

CASAS, 1991, p. 14). Desta feita, há a necessidade de monitoramento da produção através de 

instrumentos de avaliação e correção dos desvios. 

Por último a perecibilidade, que, segundo Hoffman et tal, (2009, p. 50), refere-se 

ao fato de que os serviços não podem ser estocados, sua capacidade não utilizada não pode ser 

guardada e não podem ser inventariados. Ao contrário dos bens, que podem ser armazenados 

e vendidos posteriormente, os serviços que não são vendidos quando disponíveis cessam de 

existir. 

Percebe-se, assim, que os serviços são de alta perecibilidade, ou seja, não podem 

ser estocados e são consumidos ao mesmo tempo em que são produzidos. Assim, quando a 

demanda pelos serviços é altamente flutuante, a dificuldade do prestador de serviços é muito 

maior em função do fato da impossibilidade de se estocarem os serviços. 

Os serviços são muito variáveis e pouco padronizados e uniformes. Kotler (1994) 

e Cobra (1986) destacam que isso se deve ao fato de que os serviços são muito dependentes 

dos funcionários que os realizam, ou seja, são muito dependentes do fator humano. Destarte, é 

de suma importância que todo e qualquer serviço, seja ele de natureza privada ou pública, 

deve ser realizado mediante o procedimento operacional padrão, a fim de que, através destes 

procedimentos, possa se verificar sua qualidade total. 

 

2.3 QUALIDADE EM SERVIÇO 

 

Segundo Berry e Parasuraman (1999, p.16): 
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[...] a essência do marketing de serviços é o serviço. A qualidade do serviço 

é a base do marketing de serviços. O marketing de serviços eficaz é um 

sólido conceito de serviço bem-feito, um serviço desejado perfeitamente 

executado.  

 

 

Estes autores afirmam que tanto o marketing de serviços como o de mercadorias 

se baseiam na identificação das necessidades dos clientes.  Além disso, quanto mais difícil  

para o cliente identificar os aspectos mais tangíveis do produto antes da compra, mais forte o 

potencial de influência das comunicações boca-a-boca e mais o produto precisará receber 

marketing como um serviço. Outra estratégia importante é a de se ouvir as opiniões dos 

clientes após a prestação de serviços ter sido executada.  

Pois a partir do momento que é realizada a pesquisa de satisfação do cliente, 

segundo Whiteley (1992), é que se conhecem as reais necessidades dos clientes e se procura 

resolver os seus problemas, estando no caminho para a real vantagem competitiva. Quando 

suas necessidades e expectativas se tornam o norte para todas as atividades da organização, os 

clientes verão suas expectativas constantemente superadas, resolvendo os seus problemas e 

gerando até mesmo a sua fidelização. 

Segundo Levitt (1990), os consumidores usam aparências para julgar realidades e 

isso se torna muito importante no setor de serviços, pois os clientes não podem testar, pegar 

ou provar o serviço antes de comprá-lo. Na verdade, os clientes compram as suas promessas 

de satisfação, e a aparência exerce um grande poder de persuasão sobre os clientes. Para isso, 

o prestador do serviço deve realizar pesquisas que podem apontar quais são as expectativas e 

a percepção do cliente/usuário diante do serviço que recebeu ou que poderá receber. 

Sendo assim, Las Casas (1991) postula a importância da imagem sobre o setor de 

serviços. A imagem e aparência profissional dos funcionários em contato direto com os 

clientes e das instalações físicas são uma grande preocupação dos profissionais de marketing e 

por isso devem ser agradáveis e possuir boa aparência, e que “os prestadores de serviços 

devem tangibilizar o máximo possível suas promessas. A tangibilização do intangível deve 

fazer parte e acompanhar as apresentações de venda.” (LAS CASAS, 1991, p.64). Outro 

ponto ao qual se deve estar atento é em relação ao nível do serviço percebido pelo cliente, 

pois, segundo Las Casas (1991), o consumidor deve perceber que está recebendo bons 

serviços. Sempre que possível e necessário ele deve ser comunicado para tomar ciência deste 

fato. 
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De acordo com Berry e Parasuraman (1992, p. 29), a confiabilidade do serviço é o 

coração da excelência do marketing de serviços é imprescindível que o serviço seja feito 

corretamente desde a primeira vez. A organização 

 

 

[...] quando deixa de cumprir promessas sedutoras feitas para atrair clientes, 

ela estremece a confiança do cliente em suas capacidades e abala suas 

chances de obter reputação pela excelência do serviço. Do ponto de vista do 

cliente, a prova de um serviço é sua realização impecável.  

 

 

Os recursos humanos pertencentes às organizações prestadoras de serviços 

exercem um papel preponderante na qualidade do serviço prestado. Desse modo, Las Casas 

(1991) lembra que produção e consumo de serviços ocorrem simultaneamente, tornando o 

preparo profissional dos funcionários da organização objeto de comercialização. Assim, 

quanto mais preparado for o profissional, melhor será o nível da prestação do serviço. Desse 

fato ocorre a grande ênfase no treinamento dos funcionários dessas organizações prestadoras 

de serviço. Berry e Parasuraman (1992) destacam, ainda, que nos serviços o relacionamento e 

o contato entre consumidor e prestador de serviços é um aspecto fundamental. Assim, muitas 

organizações se preocupam e se concentram diretamente em desenvolver os seus recursos 

humanos para as atividades de venda e atendimento ao cliente. Entretanto, Las Casas (1991) 

lembra que essa atividade de treinamento, como também outras atividades relativas aos 

recursos humanos da organização, como por exemplo, a seleção de funcionários adequados, 

são dificultadas pelo fato de a demanda por serviços ser, muitas vezes, variável. 

Whiteley (1992, p.38) discorre sobre a importância da comunicação entre os 

funcionários e os clientes das organizações:  

 

 

Para inspirar os empregados a medirem os seus esforços e resultados em 

relação às necessidades e expectativas dos clientes, é preciso comunicar tais 

necessidades e expectativas e mostrar que se acredita sinceramente em que 

elas podem e devem ser satisfeitas. A maioria das companhias não 

conseguem fazê-lo supondo que seu pessoal já sabe do que os clientes 

necessitam. Entretanto, empregados da linha de frente podem não 

compreender pontos aparentemente óbvios. E quando as companhias deixam 

de discutir as necessidades dos clientes, os empregados costumam pensar 

que não cabe a eles perguntar. 
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Desta forma, a prestadora de serviço deve sempre realizar preleções ao seu 

público interno, com o objetivo de repassar a missão, a visão, os valores e, principalmente, o 

produto de qualidade que se quer vender ao cliente/usuário. Conscientiza-se, dessa forma, 

todo o público interno a importância do princípio da inseparabilidade do serviço. 

Las Casas (1991) acrescenta que os serviços prestados por uma organização 

podem variar muito, pois muitas vezes dependem da figura do atendente. Portanto, variações 

no humor desses funcionários, problemas pessoais, nível de turn-over elevado, entre outros 

fatores, contribuem para a heterogeneidade da prestação dos serviços. Além disso, os clientes 

- mesmo segmentados - possuem níveis de exigência de qualidade variáveis. 

Para solucionar estas dificuldades, Berry e Parasuraman (1992, p. 35) descrevem 

que:  

 

 

[...] é preciso desenvolver diversas atividades que evitem falhas nos serviços. 

Essas atividades dividem-se em três grandes categorias: (1) propiciar 

liderança do serviço; (2) testar e retestar inteiramente o serviço; (3) erigir e 

alimentar uma infra-estrutura organizacional para o serviço sem erros.  

 

 

Além disso, Las Casas (1991) inclui ainda o treinamento dos funcionários com o 

objetivo de assegurar uma prestação de serviços mais uniforme. 

Segundo Cannie e Caplin (1994): 

 

 

[...] a estratégia orientada para o cliente exige uma alta qualidade dos 

serviços desempenhados pelas organizações em todos os níveis. As empresas 

orientadas aos clientes precisam de funcionários que sejam os defensores dos 

clientes. 

 

 

 Esses funcionários se colocam no lugar dos clientes - sejam eles internos ou 

externos - elaborando e executando as políticas e processos da organização de modo que o seu 

foco seja a satisfação das necessidades dos clientes. Esses autores entendem que a alta 

qualidade é resultado do atendimento das exigências dos clientes, sendo que a organização 

não pode atender a elas se não souber quais são. Nesse processo, as opiniões dos clientes são 

ouvidas e executadas, resultando, a longo prazo, na fidelização e lealdade destes.  
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Las Casas, (1991, p. 6) contribui, ainda, ensinando como se realiza a avaliação da 

qualidade do serviço público pelo cliente, pela comparação, através de dois pressupostos: a 

expectativa do cliente versus os resultados atingidos pelo prestador. Se para atingir a 

qualidade na prestação de um determinado serviço depende da satisfação de um determinado 

público, como se pode construir esse caminho capaz de atingir satisfação no público-alvo? 

Para ajudar a responder essa pergunta veja-se o que ensina Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985). 

 

2.4 O MODELO CONCEITUAL DE QUALIDADE DE SERVIÇOS 

 

O desenvolvimento de um modelo conceitual de qualidade de serviços por 

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) foi decorrente da constatação feita pelos mesmos 

quanto à  pouca atenção dada ao setor de serviços pelos estudiosos. As dificuldades 

envolvidas em mensurar os aspetos relativos à qualidade de serviços faziam com que poucos 

estudiosos se interessassem pelo assunto, destacando-se  Sasser,  Olsen e Wyckoff (1978), 

Gronroos (1982) e Lehtinen e Lehtinen (1982). 

Assim, Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), baseando-se nas considerações 

teóricas dos autores mencionados acima e nos insights obtidos por meio da pesquisa 

qualitativa que conduziram (entrevistas com executivos e grupos de foco com clientes), 

criaram o modelo de qualidade de serviços ilustrado abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Figura 2: Modelo conceitual da qualidade em serviço 

  

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985, p.44. 

 

OS GAPS (ou lacunas): 

O modelo diz o seguinte: 

GAP 5 = GAP 1 + GAP 2 + GAP 3 + GAP 4; 
ou em termos descritivos: 

para se eliminar a lacuna (GAP 5) entre o serviço desejado e o serviço percebido deve-se 

eliminar as outras 4 lacunas, quando existirem. 

GAP 1 
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O QUE É? O GAP 1 é a diferença entre o serviço esperado pelo cliente e o que a 

Gerência das Percepções e Expectativas dos Clientes encontrou como o 

desejo do cliente. 

O QUE CAUSA? A falha da gerência na correta identificação da expectativa dos clientes. 

COMO 

CORRIGIR?  

Abrir canais de comunicação desde os clientes até o topo, passando 

pelo pessoal de contato com o público; fazer mais e melhores pesquisas 

de mercado e diminuição dos níveis hierárquicos. 

 

GAP 2 

O QUE É? O GAP 2 é a diferença entre o que a Gerência das Percepções e 

Expectativas dos Clientes encontrou como o desejo do cliente e a 

especificação da qualidade do serviço. 

O QUE CAUSA? Limitação de recursos, falta de ferramentas operacionais para trazer a 

voz do cliente para a especificação do serviço; indiferença gerencial 

e mudanças rápidas nas condições de mercado. 

COMO 

CORRIGIR?  

Comprometimento gerencial; agilizar resposta às condições 

dinâmicas do mercado; disponibilizar recursos e usar ferramentas 

para trazer a voz do cliente para a especificação (por exemplo, QFD - 

Quality Function Deployment). 

 

GAP 3 

O QUE É? O GAP 3 é a diferença entre a especificação da qualidade do serviço 

e serviço efetivamente entregue. 

O QUE CAUSA? Deconhecimento das especificações, falta de habilidade para a 

realização do especificado ou falta de comprometimento dos 

empregados. 

COMO 

CORRIGIR?  

Tornar conhecidas as especificações, assegurar o perfil necessário do 

empregado no recrutamento, ou completá-lo com treinamento; e 

avaliar desempenho dos empregados através de uma maior e melhor 

supervisão ou ainda melhoria do trabalho de equipe e do clima 

organizacional. 

 

GAP 4 

O QUE É? O GAP 4 é a diferença entre a qualidade especificada do serviço e o 

que a empresa comunica externamente. 

O QUE CAUSA? Aqui é mais simples: ou há falta de comunicação e o cliente não sabe 

o que esperar ou se divulga mais do que efetivamente se entrega. 

COMO 

CORRIGIR?  

Melhorar a comunicação entre os diversos setores da empresa e entre 

esta e o público-alvo das comunicações ou ater a comunicação ao que 

efetivamente se entrega. 
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GAP 5 

O QUE É? O GAP 5 é a diferença entre o que o cliente espera e o que 

efetivamente a empresa lhe entrega. 

O QUE CAUSA? Um ou um conjunto dos gaps de 1 a 4. 

COMO CORRIGIR?  Corrigindo os gaps que estão com problemas. 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985, p. 44. 

 

 Segundo Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) a essência deste modelo é o 

conjunto de hiatos demonstrado acima. Os autores (1985, p. 46) colocam que:  

 

 

[...] a qualidade de serviços como percebida pelo consumidor depende do 

tamanho e direção do hiato 5 entre as expectativas e o serviço percebido que, 

por sua vez, depende da natureza dos hiatos associados com o design, 

marketing e entrega dos serviços.  

 

 

Dessa forma, a magnitude e direção de cada hiato irá contribuir para impactar a 

qualidade. A qualidade de serviços percebida, contudo, é dependente diretamente da 

comparação entre o serviço esperado e o serviço percebido. A posição da percepção do cliente 

sobre a qualidade de serviço da empresa depende da natureza da discrepância entre a 

expectativa de serviço e o serviço percebido. Assim, quando a expectativa é maior do que a 

percepção de qualidade, a qualidade percebida é menos do que satisfatória. Quando a 

expectativa é igual à percepção, a qualidade percebida é satisfatória, e, por fim, quando a 

percepção é maior do que a expectativa criada, a qualidade de serviços percebida tende a se 

aproximar da ideal.  

 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa científica é um processo sistemático que é conduzido de forma 

objetiva e se utiliza de um conjunto de procedimentos para dar a um determinado problema, 

proporcionando ao final a obtenção do conhecimento (ACEVEDO; NOHARA, 2006). 



21 
 

A referida pesquisa, quanto a sua natureza, foi classificada como aplicada, tendo 

em vista ter um caráter de gerar conhecimentos para aplicação prática e solucionar de 

problemas específicos. 

Quanto a sua forma de abordagem foi classificada como quantitativa, por se 

traduzir em números, opiniões e informações para classificá-los e organizá-los, utilizando-se 

métodos estatísticos.  

Ainda com base em seus objetivos, se classifica, de acordo com GIL (2002, p. 41) 

em uma pesquisa exploratória, que tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com 

o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. E, complementando, 

a autora Prestes (2003, p. 26), diz:  

 

 

[...] por meio da pesquisa exploratória, pode-se avaliar a possibilidade de 

desenvolvimento de um trabalho satisfatório, o que vai permitir o 

estabelecimento dos critérios a serem adotados, bem como dos métodos e 

das técnicas mais adequados.  

 

 

Ainda se classifica como pesquisa descritiva, pois visa além de realizar a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 

estabelecimento de relações. Segundo GIL (2002, p. 42) pesquisas deste tipo são as que se 

propõem a estudar o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, as 

condições de seus habitantes, o índice de criminalidade que aí se registra etc. Portanto, a 

referida classificação aludida se encaixa perfeitamente ao tipo de pesquisa realizada, tendo em 

vista o seu objetivo geral. 

Quanto aos procedimentos técnicos, se caracteriza como sendo bibliográfica e de 

levantamento, pois, de acordo com (GIL, 2002, p. 44), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos, 

o que foi vastamente utilizado nesta pesquisa, com o intuito de fomentar o referencial teórico. 

A pesquisa é, também, classificada como sendo de levantamento, porque foi utilizada a 

aplicação de questionários com uma amostra do universo da pesquisa, conforme ensina (GIL, 

2002, p. 44), haja vista que as pesquisas deste tipo caracterizam-se pela interrogação direta 

das pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. 
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Assim, para se aproximar objeto de investigação, é necessário combinar uma 

pesquisa teórica com uma pesquisa de levantamento, capaz de suprir o objetivo geral da 

pesquisa. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

 

Para Lakatos e Marconi (1986, p. 108), população “é o conjunto de seres 

animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma característica em comum.” Para 

esta pesquisa, a população compreende os moradores dos doze bairros (Jardim Primavera, 

Psicultura, Santa Tereza, Jardim Caranã, União, Cidade Satélite, Caranã, Cauamé, Monte 

Cristo, Alvorada, Dr. Sílvio Leite e Jardim Equatorial), totalizando 46.989 moradores, 

cidadãos/usuários do serviço de policiamento da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia 

Militar de Roraima, localizado na região Oeste/Leste da Capital de Boa Vista-Roraima, região 

mais populosa do município. 

Dentro do processo de amostragem, foi selecionada a amostra do tipo 

probabilística aleatória simples, tendo em vista, neste tipo de amostra, oportunizar os 

elementos da população a mesma chance de serem escolhidos, resultando em uma amostra 

representativa da população, eliminando sua subjetividade, por intermédio de sorteio de uma 

tabela de números aleatórios (PERRIEN; CHÉRON; ZINS, 1984). 

Segundo Thompson (2002, p. 61), amostragem consiste “em selecionar parte de 

uma população para observar, de modo que seja possível estimar alguma coisa sobre toda a 

população.” E deve-se considerar que a amostragem deve fazer parte de qualquer projeto de 

pesquisa, uma vez que o seu objetivo principal é estabelecer qual o número de indivíduos da 

população devem ser estudados. 

Para se obter uma conclusão confiável da pesquisa, foi investigado, neste trabalho,  

o universo de 394 moradores como amostra.  

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Para Lakatos e Marconi (1986), os métodos e técnicas consistem na seleção de 

vários processos que vão fornecer base para que uma pesquisa científica possa atingir o seu 

objetivo geral. Para efeito desta pesquisa, os dados primários foram coletados por meio da 

aplicação de um questionário. 
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A técnica de coleta de dados por meio de questionário é definida por Collis e 

Hussey (2005, p. 165) como sendo “uma lista de perguntas cuidadosamente estruturadas, 

escolhidas após a realização de vários testes, tendo em vista extrair respostas confiáveis de 

uma amostra escolhida.” 

Por sua vez, Gil (2010) afirma que a elaboração do questionário consiste 

basicamente em traduzir os objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos. 

Naturalmente não existem normas rígidas a respeito da elaboração do questionário. 

Para este estudo foi utilizado um questionário com um total de 22 (vinte e duas) 

perguntas fechadas divididas em 05 (cinco) dimensões (segurança, presteza, empatia, 

confiança e tangibilidade), questões que permitiram identificar as expectativas e percepções 

dos moradores em relação ao serviço de policiamento que recebem da 1ª Companhia de 

policiamento do 2º Batalhão de Polícia Militar de Roraima. As questões foram elaboradas 

com base no modelo conceitual de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), que desenvolveram 

a escala SERVQUAL para mensuração das percepções dos clientes sobre a qualidade de 

serviços. A qualidade percebida, por sua vez, significa um julgamento global que o cliente faz 

da excelência ou superioridade do serviço e, segundo os autores acima mencionados (1988, p. 

15), “é uma forma de atitude, relacionada mas não equivalente à satisfação e que resulta de 

uma comparação das expectativas com as percepções de performance do serviço”. É 

exatamente em tal comparação que se baseia a SERVQUAL, uma escala multidimensional, 

padronizada, que foi testada quanto à fidedignidade e validade por Parasuraman, Zeithaml e 

Berry (1988) e que, então, é aplicável a todos os tipos de empresas componentes do setor de 

serviços, podendo, segundo os autores sofrer adaptações conforme a necessidade. A 

SERVQUAL é composta por 22 itens, que derivam de cinco dimensões da qualidade de 

serviços isoladas pelos autores (1988). São elas: 
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Quadro 01: Dimensões de avaliação da qualidade do serviço 

Termo Definição 

Confiabilidade Capacidade de desempenhar o serviço prometido de 

modo confiável e preciso 

Presteza Disposição de ajudar aos clientes e de fornecer o 

serviço com presteza; 

Empatia Atenção individualizada e cuidadosa que as empresas 

proporcionam a seus clientes 

Segurança Conhecimento, cortesia, dos funcionários e sua 

capacidade de transmitir confiança 

Tangibilidade Aparência física das instalações, equipamentos, 

pessoal e material de comunicação. 

   Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988. 

 

Para os referidos autores (1988), no que diz respeito à relativa importância de 

cada uma das cinco dimensões em predizer a qualidade geral da empresa, a confiabilidade é a 

dimensão mais crítica.  Segurança é a segunda mais importante dimensão para todas as quatro 

empresas analisadas.  

Já a dimensão tangibilidade, segundo os autores (1988), é mais importante no caso 

do banco do que nas outras firmas, enquanto que o inverso é verdadeiro para a dimensão 

presteza. Empatia foi à dimensão menos importante nos cinco casos.  

Por meio da SERVQUAL, então, as empresas podem não apenas avaliar como 

seus clientes percebem a qualidade os serviços prestados como um todo, mas também 

verificar que dimensões dessa qualidade requerem maior atenção por parte dos 

administradores, no sentido de melhorá-las através de uma questão contendo escala de soma 

constante, na qual o respondente é solicitado a alocar dez pontos de acordo com as dimensões 

da qualidade que ele considerar mais importantes. 

Assim, a escala SERQUAL constitui um “esqueleto”, que, segundo Parasuraman, 

Zeithaml & Berry (1988), através de seu formato expectativas/percepções, englobam 

afirmações para cada uma das cinco dimensões detalhadas acima.  Segundo os autores (1988, 

p. 31): 

 

 

[...] pode ser usada para avaliar a qualidade de uma determinada firma ao 

longo de cada uma das cinco dimensões do serviço pela mensuração dos 

diferentes escores nos itens que correspondem a cada dimensão. Também 
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pode prover uma mensuração geral da qualidade de serviços, considerando-

se todas as cinco dimensões em conjunto.  

 

 

Por meio da SERVQUAL, então, as empresas podem não apenas avaliar como 

seus clientes percebem a qualidade dos serviços prestados como um todo, mas também 

verificar que dimensões dessa qualidade requerem maior atenção por parte dos 

administradores, no sentido de melhorá-las. Conforme o Quadro 2. 

 

Quadro 02: Atributos, dimensões da qualidade e itens do questionário SERVQUAL 

Atributos Dimensão Item do 

questionário 

Excelentes Companhias de Policiamento terão equipamentos 

(viaturas, EPI’s, Armamentos) modernos. 

Tangibilidade 1 

O ambiente físico das excelentes Companhias de Policiamento será 

agradável.  

Tangibilidade 2 

3.Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento terão boa  

aparência. 

Tangibilidade 3 

O material associado com o serviço prestado, tais como 

envelopamento das viaturas, uniformes, impressos ou panfletos, 

terá uma boa aparência visual, sem imagens agressivas. 

Tangibilidade 4 

O atendimento da ocorrência é realizado de forma rápida. Presteza 5 

Quando um cidadão tem um problema, a Companhia de 

Policiamento demonstrará sincero interesse em resolvê-lo. 

Empatia 6 

A Companhia de Policiamento faz o serviço certo da primeira vez. Segurança 7 

A Companhia de Policiamento irá executar seus serviços no tempo 

que se comprometeu. 

Presteza 8 

A Companhia de Policiamento persistirá em execuções de tarefas 

sem erros. 

Presteza 9 

A Companhia de Policiamento cumprirá os serviços nos prazos em 

que eles foram solicitados. 

Presteza 10 

Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento dão 

atendimento com presteza aos seus cidadãos/usuários. 

Segurança 11 

Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento terão sempre 

boa vontade em ajudar seus cidadãos. 

Presteza 12 

Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento, nunca 

estarão ocupados para esclarecer dúvidas dos seus cidadãos. 

Empatia 13 

O comportamento dos Policiais Militares da Companhia de 

Policiamento inspirará confiança nos cidadãos/usuários. 

Segurança 14 
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 Os cidadãos/usuários da Companhia de Policiamento sentir-se-ão 

seguros com o policiamento. 

Confiança 15 

Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento serão 

corteses com seus cidadãos/usuários. 

Segurança 16 

Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento terão os 

conhecimentos necessários para responder às questões dos 

cidadãos. 

Confiança 17 

A Companhia de Policiamento darão atenção individual a cada 

cidadão. 

Empatia 18 

Companhias de Policiamento terão horários de funcionamento 

convenientes para todos seus cidadãos/usuários. 

Presteza 19 

A Companhia de Policiamento deverá ter canais de comunicação 

(conselhos comunitários, associação de moradores, reuniões), com 

os cidadãos/usuários. 

Presteza 20 

Companhias de Policiamento estarão centradas no melhor serviço 

aos seus cidadãos/usuários, ouvindo-os e prestando conta do 

policiamento a ser realizado. 

Confiança 21 

Excelentes Companhias de Policiamento entenderão as 

necessidades específicas de seus cidadãos. 

Empatia 22 

  Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1988.  

 

O modelo de questionário SERVQUAL permitiu ao pesquisador avaliar quais 

dimensões são mais importantes na visão do cidadão/usuário, tendo em vista todas as 22 

questões estarem relacionadas diretamente com as devidas dimensões de qualidade do 

serviço, desde que seja realizada a devida quantificação e qualificação por intermédio de 

instrumentos estatísticos apropriados, após a aplicação dos questionários na população alvo da 

pesquisa. 

Desta maneira, os autores justificam a utilização deste modelo por melhor se 

adequar aos objetivos propostos neste trabalho. 

 

3.4 PLANO DE COLETA DE DADOS 

 

 O processo de coleta de dados foi realizado através de questionário, uma das 

técnicas citadas por Gil (2010), o qual considera o meio mais rápido para obtenção dos dados 

que, além de não exigir treinamento de pessoal, garante o anonimato. 

A pesquisa, quando é realizada através de aplicação de questionário, deve 

observar a otimização do tempo para a realização da coleta de dados e a redução de seus 
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custos. Desta forma, Coolis e Hussey (2005, p. 165) apresentam como alternativas para a 

coleta de dados o envio do instrumento de pesquisa por meio presencial, pelos correios ou por 

correio eletrônico. Para fins desta pesquisa, os pesquisadores optaram por aplicar os 

questionários pessoalmente com 382 (Trezentos e oitenta e dois), moradores, de um universo 

de 46.989 (quarenta e seis mil, novecentos e oitenta e nove) moradores, cidadãos/usuários do 

serviço de policiamento da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar de Roraima, 

localizado na região Oeste/Leste da Capital de Boa Vista-Roraima, região mais populosa do 

município. 

Os pesquisadores iniciaram efetivamente o processo de aplicação dos 

questionários percorrendo os referidos bairros aludidos, explicando cada item avaliativo do 

SERQUAL, bem como tirando as dúvidas que os pesquisados tiveram. 

 

3.5 TÉCNICA DE ANÁLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 

  

Após ser definida a forma de como os dados foram coletados, a próxima etapa 

consiste em descrever sobre as técnicas de análise e tratamento dos dados. Para Lakatos e 

Marconi (1986, p. 84), essa fase da pesquisa “representa a aplicação lógica dedutiva ou 

indutiva do processo de investigação.”. 

Desta maneira, foram analisados todos os dados provenientes da pesquisa 

quantitativa de satisfação do cidadão/usuário com o policiamento da 1ª Companhia, que se 

deu com a utilização do instrumento para a identificação da perspectiva/percepção do 

cidadão/usuário com o policiamento que recebe presente no Apêndice “A” deste trabalho, o 

qual foi adaptado do questionário desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988). O 

instrumento foi analisado observando as 22 (vinte e duas) questões, que formam as 05 (cinco) 

dimensões que formam a qualidade do serviço (segurança, presteza, empatia, confiança e 

tangibilidade) propostas no questionário que utilizam uma escala de 1 a 7 pontos para a 

avaliação da perspectiva/percepção do usuário/cidadão. A técnica estatística empregada 

possibilitou a identificação da satisfação do usuário/cidadão com o policiamento que recebe 

da companhia. 

Assim, conforme proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), a qualidade 

de serviços percebida, contudo, é dependente diretamente da comparação entre o serviço 

esperado e o serviço percebido. A posição da percepção do cliente sobre a qualidade de 

serviço da empresa depende da natureza da discrepância entre a expectativa de serviço e o 

serviço percebido.  
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Desta forma, quando a expectativa é maior do que a percepção de qualidade, a 

qualidade percebida é menos do que satisfatória. Quando a expectativa é igual à percepção, a 

qualidade percebida é satisfatória, e por fim, quando a percepção é maior do que a expectativa 

criada, a qualidade de serviços percebida tende a se aproximar da ideal. 

Os métodos estatísticos projetados para obter informações a partir de conjuntos de 

dados coletados com algumas variáveis objetivando simplificação estrutural, ordenação e 

agrupamento ou dependência, pode-se mensurar através da técnica denominada “Análise de 

Correspondência”. Nesse sentido, Greenacre (2005, p. 76) afirma que a Análise de 

Correspondência “é uma técnica estatística descritiva para abordagem de questões complexas 

em grandes conjuntos de dados.” Ainda segundo o autor, essa técnica, com caráter gráfico, 

interpreta posições de pontos como associações. Da mesma forma, Everitt (1992) declara que 

a Análise de Correspondência é uma técnica exploratória que apresenta graficamente se existe 

relação ou associação entre as variáveis. 

Para Hair et al (2009), a aplicação dessa técnica visa retratar a correspondência 

entre variáreis e é baseado na associação entre características descritivas ou atributos 

especificados. Enquanto que o teste Qui - quadrado é uma medida padronizada da frequência 

real da célula comparada com a frequência esperada. 

Por fim, os resultados encontrados com a realização dos testes supracitados 

permitiram identificar se o cidadão/usuário está satisfeito ou não com o do serviço de 

policiamento recebido da 1ª companhia de policiamento, bem como as características gerais 

dos moradores entrevistados. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Gráfico 1: Sexo 

 
 Fonte: Primária, setembro, 2013. 
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Com relação ao gênero, o gráfico apresenta um percentual igualitário no tocante 

aos moradores entrevistados, do qual 50% foram do gênero masculino e 50% do gênero 

feminino. 

Sendo assim, é de suma importância para se ter uma visão geral da distribuição 

dos moradores/cidadão, haja vista que cada gênero, em alguns casos, necessita de atendimento 

especifico mediante a sua demanda especifica. 

 

Gráfico 2: Renda Familiar 
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  Fonte: Primária, setembro, 2013. 
 

No tocante à renda familiar, o gráfico supracitado demostra que o maior 

percentual dos entrevistados tem uma renda per capita familiar entre 1 e 2 salários mínimos, 

apresentado expressivos 62%. Faz-se necessário compreender a realidade dos cidadãos, ou 

seja, perceber as vulnerabilidades sociais que estes poderão/podem estar passando. Vale 

salutar, que as pessoas vivem em uma sociedade marcada pelo conflito de classes entre o 

Capital e o Trabalho, em que sua relação se dá pela exploração do primeiro em detrimento do 

segundo. 

Essa relação, em muitos casos, gera os excluídos socialmente, os marginalizados 

socialmente, que acabam se envolvendo com o mundo paralelo (drogas, violência, furtos e 

roubos, entre outros), o que se leva a pensar e constatar que realmente a falta de distribuição 

de bens ativos de forma justa é um dos diversos fatores que levam aos altos índices de 

violência e da criminalidade nessas regiões populosas, conforme os índices altos apontados 

pelo o Mapa da Violência (2012) – Os novos padrões da Violência Homicida no Brasil. Os 

índices apontaram uma triste realidade para Roraima e seus municípios, que tiveram uma 

evolução assustadora no aumento dos índices de homicídios dentro de um período de apenas 

02 anos. Em relação ao último estudo com dados de 2006/IBGE, Boa Vista teve um evolução 

de 28,5 hom./100 hab. Portanto, o Estado necessita investir em políticas públicas de inclusão 
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social e em uma ação dentro da segurança pública que vise à prevenção primária aos cidadãos 

em benefício desses indivíduos, tendo em vista que a polícia comunitária tem uma relação de 

proximidade com a população. 

Cabe apontar que os entrevistados que compartilham uma renda familiar entre 2 e 

3 salários mínimos somam 22%, e os que ganham entre 3 e 4 salários mínimos e mais de 5 

salários mínimos, 8%. Essa mescla dentre os participante serve para corroborar a realidade 

societária, em que muitos não conseguem prover os mínimos aos seus familiares e, em muitos 

casos, adotam modo de vivência não condizente com o esperado pela sociedade, deixando-os 

em situação de vulnerabilidade social. 

 

Gráfico 3: Escolaridade 
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   Fonte: Primária, setembro, 2013. 
 

Sabe-se que a educação é um fator de grande importância na vida do indivíduo, 

pois é a partir desta que o mesmo vai adquirir um desenvolvimento 

pessoal/social/profissional.  

Com base no gráfico, a maioria dos moradores entrevistados possui apenas o 

ensino fundamental completo, amargando um quantitativo de 73%, seguindo de 25% que 

possui o ensino médio e 1% que possui o ensino superior completo e pós-graduação. 

Percebe-se, assim, o baixo índice de escolaridade que faz parte da realidade do 

país, em que à educação não é dada a devida importância, mesmo sendo um direito de todos, 

conforme previsto na constituição de 1988, art. 205 da CFB/1988 que deduz:  

 

 

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será 

promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2004, p. 

56).  



31 
 

Porém, ainda não é efetivada da forma provedora aos seus cidadãos levando a 

estes uma pequena chance de oportunidade no mercado de trabalho, que exige cada vez mais 

dos indivíduos para poder se manter em convívio social. 

Diante da realidade exposta, muitos dos entrevistados não têm a clareza do que é 

ser um cidadão de direito, na medida em que este não enxerga o serviço público como um 

direito seu, e sim como um favor do Estado. Vale ressaltar que tal percepção é fruto de uma 

ideologia cultural presente desde os anos de 1920 com a política populista e clientelista 

forjada no Governo Brasileiro, que perdura até os dias atuais. 

Indubitavelmente, a prestação de serviço da polícia é percebida por muitos 

cidadãos, e porque não dizer, pelos próprios profissionais da polícia, como um favor à 

sociedade e não como um dever. Mediante a afirmação objetivou-se pesquisar o grau de 

satisfação dos cidadãos/usuários do policiamento recebidos da 1ª Companhia de Policiamento 

do 2º Batalhão de Polícia Militar de Roraima. 

Assim, procura-se elucidar a dicotomia em que público é favor e privado é direito, 

haja vista que o serviço público é custeado pelos cidadãos que pagam seus impostos e 

tributos, esperando um retorno condizente com tal investimento. Dessa forma, o público 

também assume uma natureza privada. Conforme Cretella (1992) apud Braga (1998, p. 17), 

“suporta a lei que fizeste é a proposição recomendada pelo sempre mestre, ao asseverar que 

todos os princípios estão fundamentados no princípio da legalidade”, ou seja, é legal e moral 

que o Estado, mediante a própria lei, deve prestar um serviço de qualidade ao cidadão/usuário, 

não como um favor, mas como um dever. 

 

 

Gráfico 4: Quando um cidadão tem um problema, a Companhia de Policiamento demonstrará sincero 

interesse em resolvê-lo 

 
 Fonte: Primária, setembro, 2013. 
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Na realidade Brasileira os serviços públicos são considerados ineficientes e alvo 

de reivindicação para sua melhoria por parte da sociedade. 

Com base no gráfico, os entrevistados esperam que a companhia de policiamento 

demonstre interesse em resolver os problemas dos cidadãos, apresentado a expectativa de 

classificação 7, sendo esta a importância maior, em contraposição a o que os mesmos 

percebem as ações voltadas para a sua demanda um nível 3. MUITO CONFUSO, NÃO 

COMPREENDI 

Ou seja, ainda se encontra uma distância entre os anseios desejados pela sociedade 

e a percepção do que é ofertado pela polícia em resposta às suas demandas, sendo necessário 

implementar nos policiais militares uma consciência institucional e social de sua função junto 

aos indivíduos menos afortunados. Sendo assim, foi desenvolvida uma empatia apurada para 

poder compreender a necessidade do outro. 

 

Gráfico 5: A Companhia de Policiamento irá executar seus serviços no tempo que se comprometeu 

 
 Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

Em relação à 1ª companhia de policiamento executar os serviços no tempo em que 

o mesmo se compromete, os entrevistados têm a expectativa que compreende o nível 7, ou 

seja, os mesmos esperam a eficiência e agilidade por parte dos policiais. Porém, no dia-a-dia, 

os cidadãos percebem que esse tipo de comprometimento permeia um nível baixo, 

apresentando a classificação de nível 3. 

Isso requer a melhoria das ações e comprometimento por parte da companhia com 

a população a ser atendida, procurando unir a eficiência e a eficácia de suas ações, diminuindo 

assim a demora no atendimento das ocorrências. Quando o cidadão, em desespero, recorre ao 

atendimento da polícia, geralmente não pode esperar nem mais um minuto, ou seja, cada 

minuto para ele pode ser questão de risco de morte. Portanto necessita ser atendido de forma 

eficiente e eficaz. 
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Gráfico 6: Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento dão atendimento com presteza aos 

seus cidadãos/usuários 

 
   Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

Todos os cidadãos, ao adentrarem em qualquer estabelecimento, seja este de 

natureza pública ou privada, esperam que o atendimento seja realizado de forma rápida e de 

qualidade, que realmente lhes seja dado importância, pois são clientes ou usuários. 

Muitos, por desconhecerem seus direitos, ainda não questionam ou não sabem que 

é seu direito ser atendido com qualidade nos serviços públicos. 

Com base no gráfico, a expectativa dos moradores dos bairros de Roraima-RR, 

com relação ao atendimento feito com presteza pela companhia de policiamento, versa a 

importância 3; entretanto, as expectativas dos cidadãos clamam por um atendimento de 

excelência materializado na importância 7. 

 

Gráfico 7: Companhias de Policiamento terão horários de funcionamento convenientes para todos 

seus cidadãos/usuários 

 
  Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

Em plena contemporaneidade muitas são as formas culturais, desportivas, sociais 

que fazem do cidadão um ser ativo em tempo integral. O que outrora versava a vida diurna e o 
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descanso noturno, hoje se interpassam (?) em vidas diurnas e noturnas. Todavia, para atender 

às demandas societárias, o policiamento ostensivo deve priorizar o tempo integral, 

acompanhando, assim, o ritmo da sociedade que se expressa de maneira dinâmica.  

É esperado pelos moradores que a Companhia de Polícia oferte seus serviços em 

uma carga horária diária de 24h, atendendo à necessidade de todos. Vale destacar a 

expectativa dos cidadãos para aferir o exposto contemplando a importância de nível 7, porém, 

o que se percebe é que se orbita o campo 3, ficando muito aquém das necessidades. Tendo em 

vista que tal fator dar-se-á em virtude de o cidadão muitas vezes ligar para o 190 e não 

conseguir ser atendido, para, quando for atendido, muitas vezes não haver sequer viatura 

disponível ou policial de quarteirão, que possa dar a primeira resposta à demanda do 

cidadão/usuário. 

 

Gráfico 8: Companhias de Policiamento estarão centradas no melhor serviço aos seus 

cidadãos/usuários, ouvindo-os e prestando conta do policiamento a ser realizado 

 
  Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

Na atualidade, muitos são os debates com relação à participação dos cidadãos no 

trato das políticas públicas (elaboração, implementação e controle social), o mesmo se aplica 

à segurança pública, ou seja, para um bom funcionamento e desenvolvimento de uma ação, 

faz-se necessário ouvir os mandatários dos serviços, pensando em conjunto com vistas a 

alcançar os objetivos da política. 

Este liame entre cidadão e policia poderá/pode contribuir para a prevenção e/ou 

enfrentamento da criminalidade, pois essa parceria dar-se-á de forma mutualística, em que 

ambos se beneficiam. 

O gráfico supracitado ratifica a importância dessa parceria, à medida em que os 

entrevistados atribuem uma importância 7 em detrimento da percepção de nível 3. Assim, 

resta claro que, apesar dos esforços das políticas públicas de segurança em implementar a 

filosofia de polícia comunitária, o que facilitaria sobremaneira essa participação do 

cidadão/usuário como corresponsável pela segurança pública, Art. 144 que “A segurança 
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pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio...” ainda é excluído, 

conforme gráfico acima. 

 

Gráfico 9: Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento terão sempre boa vontade em ajudar 

seus cidadãos 

 
  Fonte: Primária, setembro, 2013. 
 

Como anteriormente discutido, ainda é muito forte a cultura clientelista com 

relação ao serviço público, devendo-se romper com as práticas que corroboram com o favor 

público, pois como bem mostra o gráfico, os cidadãos esperam um comprometimento dos 

policiais no cumprimento de seu dever, ao qual foram designados. 

A classificação 7 no campo da expectativa vem aferir o desejo de um serviço de 

qualidade como direito do cidadão e dever do Estado, porém, o que se nota com a percepção 

dos cidadãos é diferente, pois alarga o campo de classificação 4, contribuindo com a visão de 

ajuda e favor do poder público. Contudo, o serviço público não pode ser visto como um favor, 

pois é um direito, conforme lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que, no capítulo III, fala 

dos direitos Básicos do Consumidor, no Art. 6, em seus incisos I e X:  

 

 

I - A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por 

práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou 

nocivos;  

X - A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 

 

 

Neste sentido, o Estado, por intermédio das agências policiais, devem prestar um 

serviço público de qualidade, inclusive, por força da lei, haja vista que poderá ser 

responsabilizado, caso preste um serviço desidioso. 
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Gráfico 10: Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento, nunca estarão ocupados para 

esclarecer dúvidas dos seus cidadãos 

 
  Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

Toda profissão surge de uma demanda social, ou seja, tem um objetivo para a 

sociedade. Os policiais, por sua vez, carregam um valor social voltado para a segurança de 

todos os cidadãos, atendendo aos seus anseios. 

Conforme o gráfico, esclarecer e até mesmo orientar os cidadãos é uma tarefa 

essencial do exercício profissional do policial, sendo este uma ponte entre a política de 

segurança pública e o cidadão. A expectativa dos cidadãos mergulha na importância 7, porém 

a realidade expressa o campo 3, ficando um atendimento ineficiente e ineficaz. 

 

Gráfico 11: A Companhia de Policiamento dará atenção individual a cada cidadão 

 
  Fonte: Primária, setembro, 2013. 
 

Todo ser humano é dotado de especificidade única, ou seja, a diversidade 

social/pessoal é plena em uma sociedade. Todo cidadão é singular, requerendo um 

atendimento com atenção individualizada/específica e especial, pois é dotado de racionalidade 

e sentimento. 

No campo policial, muitos dos usuários chegam fragilizados emocionalmente e 

fisicamente, exigindo do policial um cuidado/atenção no trato para consigo, ou seja, um olhar 
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humanístico quando se trabalha com pessoas, rompendo com a distância entre o policial e o 

cidadão. 

O resultado obtido no gráfico revela uma expectativa de importância 7, 

confrontando a realidade vivenciada, expressa no nível 3.  

 

Gráfico 12: O comportamento dos Policiais Militares da Companhia de Policiamento inspirará 

confiança nos cidadãos/usuários 

 
   Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

A palavra chave para um excelente serviço prestado é a CONFIANÇA, que é 

passada de objeto receptor para um objeto locutor. Em se tratando de segurança, esta se torna 

imprescindível. Os dados ratificam o exposto, pois os cidadãos atribuem uma classificação de 

nível 7, embora o serviço ofertado dos policiais, com nível 3, está longe de corresponder ao 

esperado e previsto na política de segurança pública no campo relação policial-cidadão. 

  

Gráfico 13: Os cidadãos/usuários da Companhia de Policiamento sentir-se-ão seguros com o 

policiamento 

 
  Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

A função precípua da polícia no tocante à política de Segurança Pública é garantir 

a segurança da sociedade. Conforme o gráfico, os policiamentos realizados pela Companhia 

atingiram um patamar de nível 4, o que pode ser considerado uma classificação boa. 
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Entretanto, como todo serviço prestado, o que se tem por expectativa é que o mesmo alcance 

a excelência demostrada pelos moradores de Roraima, com o nível 7. 

Dessa forma, ocorrerá um exercício de cidadania, na medida em que o cidadão 

poderá gozar dos seus passeios com a família, interagir com a sociedade, seja nas praças, seja 

em casa, mas com segurança.  

 

Gráfico 14: Os Policiais Militares da Companhia de Policiamento terão os conhecimentos necessários 

para responder às questões dos cidadãos 

 
     Fonte: Primária, setembro, 2013. 
 

A profissionalização, capacitação e qualificação dos policiais militares são 

quesitos indispensáveis para a prestação de um serviço de policiamento de excelência. Esse 

comprometimento deve partir de ações do poder público (Estado), o qual proverá a 

qualificação dos policiais a fim de atender às exigências da sociedade, que vem passando por 

mudanças no campo jurídico/legal, social. 

Essas mudanças são provenientes do processo de globalização e da crescente 

revolução tecnológica que aproximam as nações, bem como suas culturas e ideologias, 

criando campos de comparação do que é real e do que venha a ser o ideal. Essas constatações 

são aferidas pelos cidadãos, que atribuem 7 para a expectativa e 4 para a percepção.  
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Gráfico 15: Excelentes Companhias de Policiamento terão equipamentos (viaturas, EPI’s, 

Armamentos) modernos 

 
  Fonte: Primária, setembro, 2013. 

   

Concomitantemente com a capacitação e qualificação profissional, se faz 

necessário, para uma boa qualidade no serviço público, que os profissionais disponham de 

boas condições de trabalho, seja de um bom espaço físico, com uma boa estrutura, bem como 

de ativos materiais, para assim atingirem a sua real finalidade. 

Com relação à instituição policial, esta não diferente das demais, pois necessita, 

para um bom desenvolvimento das suas atividades, de um espaço físico de qualidade e 

também de equipamentos como viaturas, armamentos modernos, entre outros. 

Destarte, o Estado se torna um papel importante na promoção da política de 

segurança pública, atendendo aos interesses da sociedade, que tem como expectativa um 

serviço de excelência de nível 7, não obstante, a realidade amarga o nível 2, bem abaixo do 

esperado. 

 

Gráfico 16: O ambiente físico das excelentes Companhias de Policiamento será agradável 

 
     Fonte: Primária, setembro, 2013. 
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Diante do exposto anteriormente e ratificado agora, diversos são os 

fatores/condicionantes que influenciam no atendimento e na promoção da segurança pública 

(Estado-Policia-Sociedade), todavia, para um bom acolhimento dos usuários, as companhias 

de policiamento necessitam de espaços físicos (prédios) que ofereçam o mínimo de conforto 

para os profissionais e para os usuários. 

O Estado, como provedor, deve atentar-se a questões como as reivindicações da 

categoria em consonância com os da sociedade, primando pela gestão democrática e 

participativa. Salientem-se os dados mostrados no gráfico, que têm como afirmação a 

expectativa no campo 7, em detrimento da percepção (realidade vivenciada) no campo 3.  

 

Gráfico 17: O material associado com o serviço prestado, tais como envelopamento das viaturas, 

uniformes, impressos ou panfletos, terá uma boa aparência visual, sem imagens agressivas 

 
   Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

No entendimento social, pretende-se alcançar, com o exposto, uma humanização 

no campo policial, rompendo com o paradigma de que a polícia tem que ser rústica e 

grosseira, aproximando cada vez mais os policiais dos cidadãos, na medida em que estes não 

associam a figura policial a questões de violência, e sim de segurança. Portanto, é necessário 

que o envelopamento das viaturas, os uniformes e os símbolos ostentados pela companhia não 

sejam associados a qualquer tipo de agressividade, como armas, caveiras etc. 

Com base no gráfico, o esperado pela sociedade é uma excelência, materializada 

na expectativa alcançada no nível 7, em contraponto à percepção, defrontando o nível 4. Cabe 

a ressalva de que tal percepção é bem contemplada beirando a visão moderada da sociedade 

para com a polícia militar.  
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Gráfico 18: Importância atribuída pelos cidadãos com relação às características das companhias de 

polícia dada em ordem de 1 como mais importante e 5 menos importante 

 
 Fonte: Primária, setembro, 2013. 

 

A sociedade agrega valor às suas determinadas exigências, respeitando fatores 

econômicos, sociais e culturais. No tocante à realidade da 1ª Companhia do 2º Batalhão de 

Polícia Militar, com base no gráfico, os cidadãos atribuem uma maior importância valorativa 

“A capacidade em prestar o serviço prometido de forma precisa e confiável” presente na 

escala 1 como a mais importante, observa-se “A disposição para ajudar seus cidadãos/usuários 

e prestar os serviços com presteza”, sendo esta a segunda mais importante  assinalada da 

escala 2. Faz-se uma ressalva em que o termo “ajudar” remete-se a favor do Estado, no qual, 

este deve ser um dever do mesmo. Contudo, na escala 5 tem-se “a aparência das instalações, 

equipamentos, pessoal e material de comunicação” como o menos importante, uma vez que os 

mesmos agregam maior importância à prestação do serviço de maneira abstrata, ou seja, 

dando a resolutividade as suas demandas. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Após a análise e discussão dos resultados, podem-se realizar algumas 

considerações conclusivas de forma a possibilitar atingir o objetivo geral proposto para 

realização do presente estudo, que buscou avaliar a satisfação do cidadão/usuário com o 

policiamento recebido da 1ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar da capital de Boa 

Vista/RR, com base no modelo proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988), mediante 

o qual a qualidade de serviços percebida, contudo, é dependente diretamente da comparação 

entre o serviço esperado e o serviço percebido. 

Desta forma, ao se estudar o modelo proposto pelos referidos autores e aplicação 

da escala SERVQUAL criada pelos mesmos, composta por 22 questões, distribuídas em 05 
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dimensões (segurança, presteza, empatia, confiança e tangibilidade) propostas no questionário 

que utilizam uma escala de 1 a 7 pontos para a avaliação da perspectiva/percepção do 

usuário/cidadão, ficou constatado que o policiamento realizado pela referida Companhia ficou 

muito abaixo da perspectiva esperada do cidadão usuário em relação ao que ele percebe, ou 

seja, o cidadão espera receber um policiamento nota 7, na escala SERVQUAL, e percebe o 

policiamento que recebe em notas que variam de 3 a 4.  Portanto, em relação à escala, o 

policiamento é classificado como menos do que satisfatório, pois quando a expectativa é 

maior do que a percepção de qualidade, a qualidade percebida é menos do que satisfatória. 

Quando a expectativa é igual à percepção, a qualidade percebida é satisfatória, e, por fim, 

quando a percepção é maior do que a expectativa criada, a qualidade de serviços percebida 

tende a se aproximar da ideal.  

No tocante aos objetivos específicos, primeiramente foi possível identificar as 

dimensões e critérios/indicadores que melhor se ajustam à avaliação da qualidade do serviço 

da companhia, segundo a opinião do usuário/cidadão, como sendo: segurança, presteza, 

empatia, confiança e tangibilidade. 

A aplicação do questionário oriundo do modelo Servqual aos cidadãos/usuários do 

serviço de policiamento é o método de abordagem para avaliar a qualidade do serviço em 

policiamento. 

A a dimensão “presteza” é a que os cidadãos atribuem uma maior importância 

valorativa “A capacidade em prestar o serviço prometido de forma precisa e confiável” 

presente na escala 1 como a mais importante. Contudo, tem-se “A aparência das instalações, 

equipamentos, pessoal e material de comunicação” como o menos importante.  

Esses resultados demonstram uma necessidade de maiores investimentos nas 

políticas de Segurança Pública, que favoreçam o cidadão/usuário que pagam seus impostos. 

Assim, reafirma-se de forma conclusiva que o método proposto por  Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1988), utilizados por diversos autores para a pesquisa de satisfação de 

serviços privados e públicos pode ser realizado para pesquisa de satisfação de policiamento. 

Os resultados encontrados no presente estudos estão em conformidade aos estudos 

desenvolvidos por Macowski (2007), Moura e Moura et tal (2013), Filho (2009), Rocha 

(2011), Pouget (2013), Righi (2009), apresentando, assim, a consistência teórica do presente 

estudo. 

O presente estudo pode enfatizar o processo decisório da unidade policial militar 

estudada, de maneira a despertar nos gestores uma atenção especial para a realização do 

serviço de policiamento de qualidade prestado ao cidadão/usuário, mesmo diante das 
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dificuldades de modificá-los, em virtude dos meios escassos. Contudo, mesmo diante do 

exposto, pelo menos estes podem desenvolver estratégias alinhadas às perspectivas e às 

percepções do cidadão/usuário no tocante ao serviço de policiamento de qualidade desejável. 

Esta pesquisa, em virtude de suas limitações, dado ao exíguo tempo para a 

referida conclusão, realizou apenas a pesquisa focada em uma única unidade policial militar 

da Polícia Militar de Roraima e deixa como recomendações para estudos futuros, a realização 

de pesquisas longitudinais em todas as unidades operacionais da referida Polícia, a fim de 

realizar o policiamento em todo o Estado para identificar se o mesmo fenômeno acontece nas 

demais unidades e possam servir como instrumento de monitoramento e melhoria da 

qualidade do policiamento em toda a Capital e interior do Estado. 

Por fim, fica ainda como recomendações de estudos futuros, para que possa 

nortear um programa de monitoramento e controle de qualidade do policiamento realizado 

pela Polícia Militar de Roraima. 
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Anexo “A” 

 

 

 

POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE 

ACADEMIA CEL MILTON FREIRE DE ANDRADE 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS-CAO/2013 

 

QUESTIONÁRIO 

Formulário SERVQUAL das Expectativas e Percepções de Desempenho da 1ª 

Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Ostensivo. 

Sexo: Masculino ( )  Feminino  ( ) 

Idade: (       ) 

Renda Familiar:  

1 (   ) Mais de 5 salários mínimos 

2 (   ) Entre 3 e 4 salários mínimos  

3 (   ) Entre 2 e 3 salários mínimos 

4 (   ) Entre 1 e 2 salários mínimos 

Escolaridade: 

1 (   ) Ensino Fundamental Completo 

2 (   ) Ensino Médio Completo 

3 (   ) Ensino Superior Completo 

4 (   ) Pós Graduação 

Bairro onde reside: 

( )Jardim Primavera ( ) Psicultura  ( )Santa Tereza  Jardim Caranã ( )União ( ) Cidade Satélite 

( ) Caranã ( ) Cauamé ( ) Monte Cristo ( ) Alvorada ( ) Dr. Sílvio Leite( ) Jardim Equatorial. 

Bairro:------- 

Tempo de residência no bairro acima: 

( ) menos de 1 ano( ) entre 1 e 5 anos( ) entre 6 e 10 anos( ) entre 11 e 15 anos 

( ) mais de 16 anos 

LEGENDA: Expectativa Percepção 
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 - concordo integralmente 
 - discordo 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1. Excelentes Companhias de 

Policiamento terão equipamentos 

(viaturas, EPI’s,Armamentos) 

modernos.  

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

2. O ambiente físico das excelentes 

Companhias de Policiamento será 

agradável. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

3. Os Policiais Militares da 

Companhia de Policiamento terão 

boa aparência. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

4. O material associado com o 

serviço prestado, tais como 

envelopamento das 

viaturas,uniformes,impressos ou 

panfletos, terá uma boa aparência 

visual, sem imagens agressivas. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

5. O atendimento da ocorrência é 

realizado de forma rápida. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

6. Quando um cidadão tem um 

problema, a Companhia de 

Policiamento demonstrará sincero 

interesse em resolvê-lo. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

7. A Companhia de Policiamento 

faz o serviço certo da primeira vez. 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

8. A Companhia de Policiamento 

irá executar seus serviços no tempo 

que se comprometeu. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

9. A Companhia de Policiamento 

persistirá em execuções de tarefas 

sem erros. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

10. A Companhia de Policiamento 

cumprirá os serviços nos prazos em 

que eles foram solicitados. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

11. Os Policiais Militares da 

Companhia de Policiamento dão 

atendimento com presteza aos seus 

cidadãos/usuários. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

  

LEGENDA: 

 - concordo integralmente 

 - discordo 

Expectativa Percepção 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

12. Os Policiais Militares da 

Companhia de Policiamento terão 

sempre boa vontade em ajudar seus 

cidadãos. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

13. Os Policiais Militares da 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
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Companhia de Policiamento, nunca 

estarão ocupados para esclarecer 

dúvidas dos seus cidadãos. 

14. O comportamento dos Policiais 

Militares da Companhia de 

Policiamento inspirará confiança 

nos cidadãos/usuários. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

15. Os cidadãos/usuários da 

Companhia de Policiamento sentir-

se-ão seguros com o policiamento. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

16. Os Policiais Militares da 

Companhia de Policiamento serão 

corteses com seus 

cidadãos/usuários. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

17. Os Policiais Militares da 

Companhia de Policiamento terão 

os conhecimentos necessários para 

responder às questões dos cidadãos. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

18. A Companhia de Policiamento 

darão atenção individual a cada 

cidadão. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

19. Companhias de Policiamento 

terão horários de funcionamento 

convenientes para todos seus 

cidadãos/usuários. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

20. A Companhia de Policiamento 

deverá ter canais de comunicação 

(conselhos comunitários, 

associação de moradores, reuniões), 

com os cidadãos/usuários. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

21. Companhias de Policiamento 

estarão centradas no melhor serviço 

aos seus cidadãos/usuários, 

ouvindo-os e prestando conta do 

policiamento a ser realizado. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

22. Excelentes Companhias de 

Policiamento entenderão as 

necessidades específicas de seus 

cidadãos. 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

 

1. A aparência das instalações, equipamentos, pessoal e material de 

comunicação. 
         _______ pontos 

2. A capacidade em prestar o serviço prometido de forma precisa e 

confiável. 
         _______ pontos 

3. A disposição para ajudar seus cidadãos/usuários e prestar os serviços 

com presteza. 
         _______ pontos 
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4. O conhecimento e a cortesia dos Policiais Militares e sua habilidade 

em transmitir confiança e confiabilidade. 
         _______ pontos 

5. O cuidado e a atenção individualizados proporcionados aos 

cidadãos/usuários. 
         _______ pontos 

 

TOTAL DE PONTOS 

                        100 

pontos 

  

Qual das cinco características acima é a mais importante para você?   

(Por favor, coloque o número da característica de 1 a 5). 
              

______________ 

Qual é a segunda mais importante para você?               

______________ 

Qual é a menos importante para você?               

______________ 

 

 

 

 


