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O presente artigo apresenta a importância de se avaliar a 

confiabilidade de um questionário através da aplicação do coeficiente 

alfa de Cronbach. O setor de serviço se destaca em empresas que 

oferecem a sociedade serviços puros, ou seja, nãão agregados a 

nenhum outro produto. Dada à importância deste setor, é preciso 

avaliar se a qualidade dos serviços ofertados está de acordo com as 

expectativas dos clientes. Este trabalho faz uma análise de 

confiabilidade de questionários para avaliar a qualidade de serviços 

no setor de transporte urbano em Campos dos Goytacazse-RJ. No 

estudo em questão aplicou-se a ferramenta em um questionário 

utilizado para avaliar a satisfação dos serviços no setor de transporte 

urbano por ônibus em Campos dos Goytacazse-RJ. Considerando-se 

todos os respondentes, obteve-se um alfa de 0,89 para o questionário, 

promovendo uma maior robustez à pesquisa realizada no setor.  

 

Palavras-chaves: Alfa de Cronbach, Confiabilidade, Qualidade em 
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1. Introdução 

Nos últimos 50 anos a caracterização da população brasileira transformou-se e passou de 

predominantemente rural a urbana. Nesse contexto, o sistema de transporte coletivo urbano 

consolidou-se como um fator direcionador do desenvolvimento econômico e social. 

Em geral, todos os segmentos da sociedade são afetados pela existência do transporte 

coletivo: os trabalhadores, porque devem deslocar-se ao local de trabalho; os empresários, 

porque se servem de mão-de-obra e do mercado consumidor; e, enfim, o conjunto da 

sociedade, que, por meio do transporte coletivo, passa a usufruir de todos os bens e serviços 

que a vida urbana oferece. (FERRAZ e TORRES, 2004) 

Na luta pela sobrevivência, as organizações têm buscado oferecer qualidade em produtos e 

serviços. Mas, diante da concorrência, que oferece os mesmos produtos, o atendimento ao 

cliente é o principal fator de vantagem competitiva entre as organizações (NEVES, 2006). 

Entenda-se, aqui, qualidade como “a filosofia de gestão que procura alcançar o pleno 

atendimento das necessidades e a máxima satisfação das expectativas dos clientes” 

(LACERDA, 2005). 

É justamente a qualidade de um produto tangível ou intangível, adquirido, que vai garantir a 

satisfação do cliente e o sucesso da empresa. Sendo que a qualidade dos serviços prestados 

por uma empresa consiste nos detalhes da relação do atendimento o cliente. Este estudo tem 

como justificativa acadêmica o fato de que o tema é de grande importância para acadêmicos 

da área de gestão e como justificativa social o fato de a qualidade ser um fator essencial nas 

organizações de sucesso. 

Os principais objetivos que levam uma organização a investir em qualidade são aumentar a 

fatia de mercado, conquistando novos clientes, e reduzir desperdícios (CARPINETTI et al., 

2007). A lógica é que clientes satisfeitos representam faturamento, boa reputação, novos 

pedidos, melhores resultados para a empresa, garantia de emprego e remuneração para os 

funcionários. O contrário, clientes insatisfeitos, pode resultar em má reputação, dificuldade 

em conseguir novos pedidos, perda de faturamento e dificuldade em se manter no negócio. 

Entretanto, qualidade em serviços é um conceito muito subjetivo e, por consequência, pouco 

preciso, pois a percepção individual de cada avaliador é proporcional às suas experiências 

anteriores, criando de certo modo uma expectativa sobre o serviço que ela receberá 

(PARASSURAMAN et al., 1985). Assim, quando se avalia o nível de satisfação do cliente, 

como medida de qualidade do serviço, deve-se solicitar dos mesmos seus pareceres em 

relação àquele (HAYES, 1995). Uma forma muito difundida para sondar a opinião dos 

clientes são os questionários.  

O presente trabalho propõe uma análise de confiabilidade do questionário como instrumento 

de pesquisa. O objetivo deste trabalho é ilustrar como estabelecer a confiabilidade de um 

questionário utilizado para a medição da qualidade em serviços no setor de transporte urbano 

por ônibus na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ por meio das avaliações de percepção, 

realizando um experimento a fim de aumentar a confiabilidade do questionário eliminando 

itens que de alguma forma, contribuem negativamente para o resultado final da análise. 

2. Revisão Bibliográfica 
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O que define se um produto ou serviço é bom, são as atitudes do cliente diante do produto ou 

serviço por meio do conjunto das mudanças nos comportamentos, atitudes pessoais e 

atividades da empresa ao longo do tempo e não apenas no momento de prestação do serviço 

ou venda de um produto (LACERDA, 2005). Portanto, atender às necessidades dos clientes é 

função básica da empresa, para enfrentar a competitividade. O diferencial é surpreender de 

forma positiva o cliente, na sua experiência com o produto tangível ou intangível. Para isso 

são necessárias a participação consciente e motivada do colaborador e a sintonia com as 

necessidades explicitas e implícitas do cliente. Qualidade é a filosofia de gestão que procura 

alcançar o pleno atendimento das necessidades e a máxima satisfação das expectativas dos 

clientes/usuários em todos os processos de uma empresa (LACERDA, 2005). 

Para Las Casas (2008) qualquer contato de um indivíduo com a empresa é considerado um 

“momento da verdade”, onde a prestação de serviços é o resultado da soma de todos os 

momentos da verdade de um cliente com a empresa. Entretanto, a avaliação da qualidade em 

serviços é essencial para que uma organização torne-se competitiva e possua informações 

acerca das expectativas dos clientes em relação aos serviços recebidos.  

 A aferição da satisfação do cliente pode se dar de várias formas, seja por pesquisa direta por 

meio de entrevistas, formulários e/ou questionários, seja por outros meios. Freitas (2005) 

levanta uma série de instrumentos para tal: 

₋ Formulários de Pesquisa (questionário): para serem respondidos diretamente pelos 

clientes. Podem ser desenvolvidos baseados em métodos conhecidos, como 

ServQual, ServPerf, etc.; 

₋ Entrevistas: realizadas pessoalmente ou por telefone; 

₋ Pesquisa de Mercado: realizadas normalmente por um instituto de pesquisa 

independente; 

₋ Urna de Sugestões: instrumento de comunicação diária com os clientes, capaz de 

captar elogios, críticas e sugestões; 

₋ Mesa Redonda com o Cliente: reuniões planejadas entre a organização e clientes 

selecionados aleatoriamente; 

₋ Serviço de Atendimento ao Consumido (SAC): linha telefônica ou email 

disponibilizado para o cliente se manifestar. 

Esses instrumentos de coleta de dados (ou instrumentos de medição) podem ser entendidos 

como os documentos através dos quais as perguntas são apresentadas aos respondentes, 

registrando-se as respostas e os dados obtidos (MATTAR, 2008). Nesse contexto, medição 

significa atribuir números a objetos ou eventos de acordo com regras. Ou ainda, a atribuição 

de uma escala numérica (quantitativa) ou descritiva (qualitativa) a um determinado evento ou 

objeto (CARMINES & ZELLER, 1979). 

Gil (2008) apresenta três formas de levantamento de dados: a entrevista, o formulário, e o 

questionário. A entrevista se caracteriza por ser muito rica em informações e mas pouco poder 

de sintetização de dados. O questionário limita a liberdade de resposta, mas é muito fácil 

sumarizar dados com tratamento estatístico, e formulário está entre essas duas realidades. 

Em toda pesquisa de opinião, a captação de informações dos avaliadores consiste em uma das 

etapas de maior importância no processo de avaliação. Esta etapa deve ser realizada através 

do emprego de um instrumento de medição eficaz e preciso, pois caso contrário, as 

informações obtidas podem não ser representativas da percepção dos avaliadores. Dentre os 
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instrumentos de pesquisa tradicionalmente utilizados, destaca-se o formulário de pesquisa 

(tradicionalmente denominado questionário) por sua praticidade de aplicação (pode ser 

entregue pessoalmente ao avaliador, deixado ao alcance dos mesmos, enviados pelo correio e 

por e-mail, etc.) e pelo baixo custo. Entretanto, eventualmente pode ocorrer um baixo índice 

de retorno de questionários respondidos e, um alto índice de itens não respondidos e, pior 

ainda, inconsistências no próprio questionário. 

Um questionário devidamente elaborado deve levar em consideração dois aspectos muito 

importantes: sua validade e sua confiabilidade. “A validade refere-se ao grau com que a escala 

utilizada no questionário (e consequentemente este próprio) realmente mede o objeto para o 

qual ela foi criada para medir, já a confiabilidade se define como o grau com que as medições 

estão isentas de erros aleatórios” (HAYES, 1995). 

Segundo Trochim (2003), a consistência interna refere-se ao grau com que os itens do 

questionário estão correlacionados entre si e com o resultado geral da pesquisa, o que 

representa uma mensuração da confiabilidade do mesmo.  

A validade de um instrumento de medição é a característica de maior importância para avaliar 

sua efetividade. Diz-se que um instrumento é válido quando mede o que se deseja. Para ser 

válido, o instrumento deve ser confiável. Em outras palavras, a validade pode ser considerada 

como o grau no qual os escores de um teste estão relacionados com algum critério externo do 

mesmo teste. Esses critérios podem ser os escores obtidos em outro teste, definições de 

conceitos, formulação de objetivos, etc. Se o investigador não conhece a validade e a 

confiabilidade dos seus dados, poderão surgir muitas duvidas sobre os resultados obtidos e 

conclusões extraídas (RICHARDSON, 1989).  

Apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, o coeficiente Alfa de Cronbach,  , é a medida 

mais usada para estimar a confiabilidade de um questionário  aplicado em uma pesquisa. 

Considerando a Tabela 1, de resultados, onde n  indivíduos avaliadores opinam sobre certo 

produto ou serviço, dando notas piX  ao i-ésimo de k  itens considerados, que somadas 

compõem a opinião do indivíduo p , e desde que todos os itens do questionário utilizem a 

mesma escala de medição, o coeficiente  , calcula-se a partir da variância dos itens 

individuais e a variância total entre os itens através da seguinte relação:  
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... ... ... ... ... ... ... 

n Xn1  Xni  Xnk Xn 

Tabela 1. Matriz de resultados de n indivíduos, avaliando um produto ou serviço, através de k itens associados 

ao mesmo 

O Alfa de Cronbach é a média de todos os coeficientes de variabilidade que resultam das 

diferentes maneiras de dividir meio a meio o conjunto de avaliadores. Desde o ponto de vista 

da Análise de Variância, pode ser interpretado como o coeficiente de correlação intraclasses 

(MAROCO e GARCIA-MARQUES, 2006). Assim, o alfa de Cronbach é uma propriedade 

inerente do padrão de resposta da população estudada, não uma característica da escala por si 

só; ou seja, o valor de alfa sofre mudanças segundo a população na qual se aplica a escala 

(STREINER, 2003).  

De modo geral, o valor mínimo aceitável para a confiabilidade de um questionário é 

70,0 ; abaixo desse valor a consistência interna da escala utilizada é considerada baixa. 

Em contrapartida, o valor máximo esperado é 0,90; acima deste valor, pode-se considerar que 

há redundância ou duplicação, ou seja, vários itens estão medindo exatamente o mesmo 

elemento de um constructo; portanto, os itens redundantes devem ser eliminados. Usualmente, 

são preferidos valores de alfa entre 0,80 e 0,90 (STREINER, 2003).  

Com o intuito de contribuir para o tratamento desta questão, Malhotra (2008) sugere a 

classificação da confiabilidade a partir do cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach de acordo 

com os limites apresentados na Tabela 2. 

Confiabilidade 
Muito 

Baixa 
Baixa Moderada Alta 

Muito 

Alta 

Valor de   30,0  60,030,0   75,060,0   90,075,0   90,0  

 Tabela 2. Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach 

Para Freitas e Rodrigues (2005) é importante ressaltar que em pesquisas muitas vezes os 

avaliadores não desejam, não sabem ou simplesmente esquecem de responder a alguns itens 

do questionário. Nestas ocasiões alguns procedimentos são usualmente utilizados: 

a) Substituir os julgamentos em branco pelo valor zero: particularmente, em julgamentos 

subjetivos, o valor zero não aparenta expressar o real significado do valor de um item 

não avaliado; 

b) Ignorar todos os demais julgamentos do avaliador, eliminando-os da análise: neste 

caso é possível que se esteja eliminando julgamentos importantes e conscientes de tal 

avaliador em relação aos demais itens. Adicionalmente é importante ressaltar que o 

número de avaliadores será reduzido, o que pode comprometer ainda mais os 

resultados da análise; 

c) Substituir os julgamentos em branco por um valor aleatório da escala de julgamento: 

este é um dos procedimentos mais utilizados, sendo inclusive incorporado em pacotes 

estatísticos profissionais, tais como SAS, Statistica e Minitab; 

d) Substituir os julgamentos em branco pela média dos valores dos julgamentos do item: 

este possivelmente seja o procedimento mais utilizado, sendo também incorporado 

pelos pacotes estatísticos profissionais. 
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É importante anotar que o valor de alfa é afetado pelo número de itens que compõem uma 

escala. À medida que se aumenta o número de itens, aumenta-se a variância, sistematicamente 

colocada no numerador, de tal forma que se obtém um valor superestimado da consistência da 

escala (KRUS e HELMSTADTER, 1993). Da mesma maneira, deve-se considerar que o valor 

do alfa de Cronbach pode ser superestimado caso não seja considerado o tamanho da amostra: 

quanto maior o número de indivíduos que preenchem uma escala, maior é a variância 

esperada (BLAND e ALTMAN, 1997). 

Segundo a literatura científica existente, diversos fatores que podem influenciar na 

confiabilidade de questionários (tanto positivamente quanto negativamente), dentre os quais 

citam-se: 

a) O número de itens: a confiabilidade do questionário pode ser aumentada quando mais 

itens são incluídos, o que seria equivalente ao conceito de diminuir o erro de 

amostragem através do aumento do tamanho da amostra (Hayes,1995). Entretanto, os 

itens adicionais devem ser representativos do mesmo conceito que está sendo medido 

e o resultado da avaliação de um item deve não interferir na avaliação do item 

subsequente. Além disso, o número de itens não deve ser excessivo, pois este fato 

pode ocasionar respostas impulsivas e relapsas, além de poder aumentar a incidência 

de itens sem resposta, devido à fadiga/desinteresse do avaliador; 

b) O tempo de aplicação do questionário: a aplicação do questionário segundo um 

período pré-determinado também pode contribuir para a ocorrência de respostas 

impulsivas e relapsas, além de aumentar a incidência de itens sem avaliação. Segundo 

Cronbach (2004), “quando o questionário é muito grande, o coeficiente alfa não deve 

ser utilizado. Por exemplo, em um teste aplicado por um tempo limitado, um 

apreciável número de estudantes parou de responder antes de chegar aos últimos 

itens”; 

c) A amostra de avaliadores: uma amostra de pessoas semelhantes pode resultar em um 

questionário de baixa confiabilidade. Por exemplo, se na avaliação de um item todas 

as pessoas da amostra assinalam um valor verdadeiro 5 (considerando uma escala de 

valores absolutos que varia de 1 a 5), não há variância neste item e, por conseguinte, a 

confiabilidade calculada terá valor zero. Assim, segundo Hayes (1995), “se desejamos 

obter medidas com alta confiabilidade, precisamos basear essas medidas em uma 

amostra de pessoas que sejam heterogêneas no que diz respeito ao conceito que está 

sendo medido”.  

3. Metodologia 

Um questionário buscando avaliar a satisfação dos usuários no setor de transporte urbano por 

ônibus em Campos dos Goytacazes-RJ foi desenvolvido e aplicado ao usuário da cidade de 

Campos dos Goytacazes-RJ. Com relação ao desenvolvimento do questionário, levando-se em 

consideração os indicadores da perspectiva, formularam-se os mesmos baseando-se no 

trabalho de Rodrigues, Freitas e Schmorantz (2002) que utilizaram a concepção de Walton 

para a determinação do nível de Qualidade de Vida no Trabalho. Cada indicador da 

perspectiva foram adaptados para determinar a qualidade dos serviços prestados no setor de 

transporte urbano em várias categorias da qualidade, conforme Lovelock (1992). Para cada 

indicador há um conjunto de questões associadas. 

Aplicou-se o questionário em 50 usuários do setor de transporte urbano por ônibus. O 

questionário foi respondido por diversos tipos de usuários, de várias faixas etárias e de níveis 
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sociais. Tais questões foram respondidas através de uma escala ordinal, variando de 1 a 10, 

sendo representadas qualitativamente pelas seguintes percepções: 1 e 2 “muito insatisfeito”, 3 

e 4 “um pouco insatisfeito”,  5e 6 “indiferente”, 7 e 8 “um pouco satisfeito”, 9 e 10 “muito 

satisfeito”, respectivamente. O questionário possui a opção de  não respondido a cada item 

pesquisado.  

Assim, foi possível tabular tais resultados e chegar às devidas conclusões da pesquisa. 

Para avaliar se os resultados obtidos são confiáveis, dando maior robustez ao estudo, decidiu-

se realizar a aplicação do coeficiente Alfa de Cronbach. 

4. Análise dos Dados 

Foram analisados 22 itens referentes ao questionário elaborado para avaliar o nível de 

satisfação dos usuários referente ao serviço de transporte urbano por ônibus em Campos dos 

Goytacazes-RJ. O questionário foi aplicado em 50 usuários que usufruem deste serviço. Os 

itens avaliados na pesquisa estão presentes na tabela 3: 

Itens avaliados pela 

pesquisa 

Rapidez nas viagens, limpeza dos veículos, conforto, ventilação, temperatura 

dentro do veículo, horário, pontualidade, barulho, habilidade do motorista, 

disponibilidade dos serviços, valor da passagem, cordialidade dos 

funcionários, número de veículos, número de veículos em horário crítico, 

segurança dentro veículo, assentos de espera, identificação das paradas, 

segurança no terminal rodoviário, segurança ponto, fiscalização dos serviços, 

estética dos veículos, terminal rodoviário. 

Tabela 3. Os 22 itens avaliados na pesquisa 

Foram descartados 3 questionários e se utilizou o pacote SPSS para auxiliar os cálculos. A 

pesquisa com coleta de dados foi realizada nos dias 12 e 13 de dezembro de 2011. 

 
Tabela 4. Resultado do SPSS sobre a confiabilidade total do questionário 

Os itens do questionário foram avaliados pelo programa SPSS e mostrou que o item com 

maior média foi “valor” referente ao valor cobrado pela tarifa. O item com menor média foi 

de “segurança no terminal” e “segurança no ponto”. Esses itens tiveram a menor nota na 

avaliação dos 50 usuários, demonstrando a insatisfação em relação à qualidade dos serviços 

prestados neste segmento do setor. 
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Tabela 5. Resultado do SPSS mostrando a média geral por item 

 O programa SPSS gerou a média total do questionário referente aos 50 usuários que foi de 

4,97 referente aos 22 itens; com valores mínimos de 3,362 e máximos de 9,085 referente aos 

itens. A variância total do formulário foi de 2,279. 

 

Tabela 6. Classificação Estatística dos Resultados 

Segundo Litwin (1995) o teste de confiabilidade é imperativo e mede o desempenho de um 

instrumento em uma dada população evitando o agrupamento de questões aparentemente 

relevantes. Ainda segundo Freitas e Rodrigues (2005) a validade e a confiabilidade são 

requisitos essenciais para uma medição. Os seguintes resultados foram obtidos: 
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Tabela 7. Confiabilidade de Alfa de Cronbach gerado pelo SPSS para exclusão de cada item 

 A validade do constructo foi avaliada pela análise fatorial. Foi utilizado o software estatístico 

SPSS versão 13.0.  

A análise feita pelo programa SPSS mostrou que os itens que elevaram a confiabilidade do 

formulário para mais do que 0,90 em caso de exclusão, foram “assentos de espera” e 

“identificação das paradas”. O item que baixou a confiabilidade do questionário foi 

“disponibilidade dos serviços”, que em caso de exclusão foi para 0,88. Os demais itens do 

formulário ficaram com pequenas variações de 0,89. Como o nível de alteração do coeficiente 

alfa foi muito pequeno entre os itens de maior e menor valor em caso de exclusão, optou-se 

por manter todos os itens no questionário. O questionário mostrou-se eficiente para a 

pesquisa, sendo portanto de aplicação futura a 300 usuários do serviço de transporte urbano 

por ônibus. 

5. Considerações Finais 

A consistência interna das respostas obtidas por meio da aplicação de um questionário aos 

usuários no setor de transporte urbano por ônibus na cidade de Campos dos Goytacazes-RJ 

revelou que tal instrumento de medição apresentou alta confiabilidade no espaço onde foi 

aplicado.  

O valor de alfa de Cronbach foi de 0,898 atendendo a preferência estabelecida por Streiner 

(2003), que sugere que os valores do coeficiente estejam entre 0,80 e 0,90. Como a alteração 

da confiabilidade em relação à exclusão dos itens foi pequena, todos os itens serão mantidos e 

aplicados na continuação da pesquisa que irá abranger 300 usuários. 



 

XXXII ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Desenvolvimento Sustentável e Responsabilidade Social: As Contribuições da Engenharia de Produção 

Bento Gonçalves, RS, Brasil, 15 a 18 de outubro de 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

10 

Assim, verificando-se a confiabilidade dos resultados obtidos, é possível dar maior relevância 

e robustez à pesquisa feita no setor de transporte urbano por ônibus em Campos dos 

Goytacazes-RJ. Essa pesquisa é parte de uma dissertação de mestrado que também abrange a 

ótica do gestor e das empresas que atuam no setor. 
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