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RESUMO 

Neste trabalho será tratado os conceitos de qualidade dos serviços, satisfação do 
cliente, prestação de serviço, processos de atendimento, escala Servqual e escala 
Servperf com o intuito de verificar a satisfação dos clientes com atendimento em 
uma clínica de diagnóstico médico. Este estudo tem como objetivo identificar o nível 
de satisfação dos clientes em relação ao serviço de atendimento prestado em uma 
clínica de diagnóstico médico no município de Porto velho, Estado de Rondônia 
como os clientes observa a qualidade oferecida pela empresa. Assim foi possível 
analisar a satisfação do cliente em relação à qualidade no atendimento prestado. 
Para que tal pesquisa pudesse ser realizada foi desenvolvido um apanhado 
bibliográfico com base em diversos autores, obras, livros e revistas a respeito dos 
conceitos envolvendo a qualidade dos serviços e satisfação dos clientes quanto aos 
serviços prestados. A metodologia da pesquisa teve o tipo quantitativo de natureza 
básica e sua perspectiva descritiva, ainda a pesquisa de campo e o estudo de caso. 
A pesquisa foi realizada em uma clínica de diagnóstico médico cujo seu nome fictício 
é “Clínica Beta” que realiza atendimento em todo o Brasil e possui uma filial na 
cidade. O instrumento para a coleta de dados foi aplicado um questionário fechado, 
os dados foram analisados sob a perspectiva quantitativa. Nos resultados da 
pesquisa, obteve-se por análise comparativa um resultado voltado para a satisfação 
e reconhecimento dos clientes pelo serviço prestado, a tempo que confrontando 
autores utilizados na revisão bibliográfica, onde foi possível identificar que a 
empresa está voltada para a prestação de serviços de qualidade no atendimento a 
seus clientes. 

Palavras-Chave: Qualidade, satisfação no atendimento, escala Servqual e Servperf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
In this paper, the concepts of service quality, customer satisfaction, service provision, 
service processes, scale Servqual and Servperf scale will be addressed in order to 
verify customer satisfaction with care in a medical diagnosis clinic. This study aims to 
identify the level of customer satisfaction in relation to the care service provided in a 
medical diagnosis clinic in the municipality of Porto velho, Rondônia State, as clients 
observe the quality offered by the company. Thus, it was possible to analyze the 
satisfaction of the client in relation to the quality of care provided. In order for such 
research to be carried out, a bibliographic survey was developed based on several 
authors, works, books and journals about the concepts involving the quality of 
services and customer satisfaction regarding the services provided. The 
methodology of the research had the quantitative type of basic nature and its 
descriptive perspective, still the field research and the case study. The research 
participant was held in a medical diagnosis clinic whose fictitious name is "Clínica 
Beta", which operates throughout Brazil and has a branch in the city. The instrument 
for the data collection was applied a closed questionnaire, the data were analyzed 
from a quantitative perspective. In the results of the research, we obtained a 
comparative analysis with a result aimed at the satisfaction and recognition of the 
clients for the service provided, while comparing authors used in the bibliographic 
review, where it was possible to identify that the company is focused on the provision 
of quality in service to its customers. 
 
Key words: Quality, service satisfaction, Scale Servqual and Servperf.  
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1 INTRODUÇÃO  

 A prestação dos serviços de saúde tem passado por diversas mudanças, 

tendo como finalidade fornecer aos usuários um diferencial no atendimento. A saúde 

é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença (Senado, 1988). O governo e 

as organizações que prestam esse tipo de serviço tem o dever constitucional de 

promover novas estratégias para um atendimento humanizado na saúde, buscando 

atender cada vez melhor as necessidades da sua clientela, adotando medidas 

inovadoras na qualidade do atendimento. 

          O que faz os clientes retornarem a uma empresa? O que trará em primeiro 

momento a lembrança da empresa serão os produtos que ela comercializa as 

facilidades adotadas pela empresa para a venda, e é claro, a qualidade do serviço 

oferecido. De nada adianta ter um produto excelente e mil facilidades, se a linha de 

frente não souber oferecê-los aos clientes. Na atual conjuntura do mercado, efeitos 

como a globalização e a concorrência fizeram com que a qualidade dos produtos 

não fosse mais um diferencial e sim uma obrigação. O que de fato transformou-se 

em diferencial foi à qualidade do serviço prestado. Mas, o que podemos chamar de 

qualidade?  

         Para Lobos (1991, p.14), “qualidade tem a ver, primordialmente, com o 

processo pelo qual os produtos ou serviços são materializados. Se o processo for 

bem realizado, um bom produto final advirá naturalmente. A Qualidade reside no que 

se faz – aliás – em tudo o que se faz – e não apenas no que se tem como 

consequência disso”.  

        Para Cobra (2000, p.57), “o que é qualidade para um cliente poderá não ser 

para outro. As situações de atendimento são infinitas, então é preciso verificar, em 

cada tipo de negócio, o que os clientes valorizam como qualidade de atendimento”. 

         Hoje, o setor de serviços, além de ser responsável pela maior parcela do PIB 

mundial, apresenta-se, talvez, como a parcela mais dinâmica da economia, pois sua 

participação no PIB e o número de empregos no setor crescem a taxas mais 

elevadas do que nos demais setores econômicos (CORRÊA e CAON, 2008). 

 Segundo Oliveira (2004), o cliente é a figura em todo o processo 

organizacional, sendo necessárias que todas as decisões levem em consideração as 

suas expectativas como consumidor.  Desta forma, pode-se dizer que o cliente é a 
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existência da organização, pois ela esta no mercado para atendê-lo de forma 

humanizada. 

Kotler (2000) afirma que a venda se inicia antes do momento da transação e 

termina bem depois. Não se pode limitar o conceito de venda, tão somente aos 

poucos minutos que o cliente se encontra em seu estabelecimento ou está em 

contato com os atendentes. Também integram a venda as etapas de prospecção, 

pré-venda, e o pós-venda.  

As organizações necessitam a cada dia conhecer os usuários que utilizam 

os serviços por ela oferecidos. Quando o cliente se sente bem com a qualidade do 

atendimento, sempre repassará para outras pessoas a sua satisfação em relação ao 

atendimento percebido naquela organização. 

Segundo Oliveira (2004), a percepção do cliente interage com o ambiente 

organizacional, formará uma opinião sobre a transação comercial, e fará uma 

concepção sobre a experiência recebida. Quando se fala em qualidade de 

atendimento é necessário que as organizações, estudem e analisem os 

comportamentos e as opiniões dos seus clientes, almejando oferecer condições 

diferenciadas nos serviços ofertados, minimizando as insatisfações e alcançando 

níveis excelentes de satisfação.  

Para Kotler (2002), manter clientes satisfeitos é uma tarefa difícil, pois, 

mesmo que os profissionais da organização prestem um serviço de qualidade, 

muitas vezes para fidelizar o cliente é necessário, superar as suas expectativas. 

Dentro desse processo é necessário que as empresas planejem, analisem e 

avaliem as, oportunidade, para receber o feedback sobre os serviços prestados aos 

clientes, sobre a qualidade do atendimento prestado é percebido por eles. Levanta-

se nesta pesquisa a seguinte indagação: Qual o nível de satisfação dos clientes em 

relação ao serviço de atendimento prestado em uma clínica de diagnóstico médico 

no município de Porto Velho, estado de Rondônia? 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral: 

 

Identificar o nível de satisfação dos clientes em relação ao serviço de 

atendimento prestado em uma clínica de diagnóstico médico no município de Porto 

Velho, estado de Rondônia. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

  Descrever o processo de atendimento realizado na clínica de diagnóstico 

médico no município de Porto Velho, estado de Rondônia; 

  Identificar através da Escala Servqual, adaptada para a servprerv o nível de 

satisfação dos clientes em relação ao serviço recebido na clínica de diagnóstico 

médico no município de Porto Velho, estado de Rondônia; 

  Apresentar sugestões de melhorias com base nos resultados da análise da 

percepção dos clientes para a clínica de diagnóstico médico no município de Porto 

Velho, estado de Rondônia. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Com o passar dos anos e o avanço tecnológico, as organizações estão 

mudando as formas de atender os seus clientes. Com isso há uma necessidade 

mútua das empresas em formular estratégias diferentes para diversificar forma de 

atendimento dos seus usuários, tratando-os de uma forma diferenciada e buscando 

métodos inovadores para uma melhoria contínua do atendimento oferecido no 

serviço de saúde.  

Segundo Rech (2003, p. 37), humanizar “é tratar as pessoas levando em 

conta seus valores e vivências como únicos, evitando quaisquer formas de 

discriminação negativa, de perda de autonomia, enfim, é preservar a dignidade do 

ser humano”. Quando se fala em atendimento de qualidade na área de saúde no 

Brasil, estão dando mais condições para que haja, de forma digna, o processo de 

humanização neste setor.  
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Gimenez (2012) enfatiza que qualidade está intimamente, ligada a satisfação 

do consumidor, pois um cliente satisfeito com os serviços estará transmitindo e 

repassando como serviço de qualidade, ou seja, a sua necessidade e a sua 

expectativa esta sendo satisfeita.  

Dessa forma, esta pesquisa pretende contribuir para o melhoramento 

contínuo das empresas, beneficiando especificamente os gestores de recursos 

humanos, a fim de subsidiar o treinamento e desenvolvimento de seus 

colaboradores. Serve ainda, como suporte para toda comunidade acadêmica, já que 

é um tema muito explanado, mas tão pouco praticado nas organizações. Os 

resultados desse trabalho poderão auxiliar a empresa em estudo a entender melhor 

as necessidades de seus clientes, a fim de implantar ações voltadas ao processo de 

qualificação do atendimento prestado. 
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2 REVISÃO TEÓRICA  

O presente estudo tem como base a teoria dos sistemas que segundo 

Maximiano (2015) sistema é um conjunto de pedaços formando um todo onde as 

partes se interagem e funcionam como todo em um sistema e se organizam em três 

partes: entradas, processos e saídas. Para melhor compreensão, inicialmente, serão 

discutidos os principais conceitos relacionados à qualidade no atendimento e na 

prestação de serviço com base em autores que contribuam na compreensão destes 

conceitos.  

 

2.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E A SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

 

  Durante muito tempo, associou-se o termo qualidade, exclusivamente, a bens 

e produtos manufaturados, entretanto, nas últimas décadas, o avanço do setor e 

serviços tem estimado o surgimento de obras técnicas enfocando conceitos e 

metodologias de gerenciamento da qualidade na área de serviços. Deming (1998) 

define qualidade como sendo "um grau previsível de uniformidade e dependência, a 

baixo custo, adequada ao mercado". Em outras palavras, qualidade é qualquer coisa 

que o cliente necessita ou deseja e satisfaz a sua necessidade.  

Na visão de Crosby (1992) qualidade é definida como "conformidade com os 

requisitos". Para o autor: ou há conformidade (qualidade) ou há não conformidade 

(não qualidade). Usando esta abordagem, Crosby desenvolveu, em 1961, o conceito 

de "defeito zero", enfatizando que todas as pessoas da companhia são capazes de 

desenvolver um trabalho de maneira correta, na primeira e em todas às vezes.  

  A qualidade de serviços deixa de ser um diferencial competitivo e passa a ser 

uma das formas de sobrevivências das organizações. Diante disto, Campos (1999, 

p.52) mostra que a qualidade dos serviços é medida pela satisfação do consumidor, 

nos seus aspectos de qualidade intrínseca, custo e atendimento. O interesse pela 

qualidade, no setor de serviço, vem aumentando desde os anos 80, justificado pelas 

características peculiares do setor.  

Em geral, os conhecimentos sobre qualidade em serviços confundem-se com 

o de qualidade total. A diferença básica está no fato de que a qualidade de serviço 

teve origem em alguns países europeus, como Suécia e Inglaterra, carecendo ainda 

de um conjunto coerente de métodos próprios de trabalho, enquanto que a 

qualidade total provém do Japão e possui metodologia definida.  
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  Através de Literatura, constata-se que não existe um conceito sobre 

qualidade de serviço aceito universalmente, porém pode-se constatar que há uma 

unanimidade de pensamentos no que se refere a satisfação do cliente. Como 

ressalva Corwin apud Garvin (1992.p.49) “qualidade consiste na capacidade de 

satisfazer desejos”  

Ou como diz Lobos (1993, p. 38) “Qualidade é a condição de perfeição ou se 

preferir, do exato atendimento das expectativas do cliente. Pode ser atribuída a 

qualquer coisa ou ação, integrante ou resultante de um processo. O autor conceitua 

a qualidade em serviços, como sendo uma abordagem organizacional abrangente 

que a faz tal como percebida pelos direitos, a principal força propulsora dos 

negócios da organização”.  

Gianesi (1996) avalia que qualidade dos serviços deve levar em consideração 

tanto as expectativas como as necessidades de seus clientes como também 

apresentem um sistema de operação de serviço apto, em curto e longo prazo, para 

atender as expectativas dos clientes, pois é baseado nelas que o serviço será 

avaliado. Observa-se que a maioria dos conceitos tem um forte componente 

humano, por isso reforça-se que o comprometimento dos funcionários no processo 

de qualidade é um pré-requisito básico para se atingir a excelência.    

Na visão de Paladini (1997) a área de prestação de serviços envolve a 

produção de serviços propriamente dita e a estruturação de métodos. Ao contrário 

do caso da industrial, não há possibilidade de separar o processo produtivo da 

prestação de serviços de forma clara. Portanto a gestão da qualidade no ambiente 

de prestação de serviços centra-se na interação com o usuário, logo é através deste 

processo de interação que a qualidade aparece. Segundo Kotler (2001, p.549) os 

princípios da qualidade de serviços são o Acesso, a Comunicação, a competência 

dos seus funcionários, a credibilidade da empresa, a confiança nos serviços 

prestados, a receptividade, a segurança nos serviços, a tangibilidade, a 

compreensão e o conhecimento do cliente.  

            A satisfação dos clientes, devido à competitividade do atual mercado, passou 

a ser um dos principais fatores para que as empresas busquem cada vez mais um 

enfoque no interesse e desejos dos seus clientes. A satisfação do cliente é o 

sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparação do 

desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em relação às expectativas da 

pessoa.  
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           Segundo Juran (1992) “satisfação do cliente é um resultado alcançado 

quando as características do produto correspondem às necessidades do cliente.”.         

Observa-se entre os autores um consenso no que se refere à necessidade de se 

manter uma relação próxima com o cliente. A satisfação das expectativas do cliente 

e o conhecimento de suas percepções com relação à qualidade dos serviços que a 

organização fornece devem ser monitorados a fim de favorecer o alcance da 

excelência no setor de serviço.  

          O crescimento da empresa com rentabilidade dependerá de a empresa 

oferecer um serviço diferenciado que atenta a satisfação dos seus clientes. Cliente 

satisfeito é aquele cujas expectativas foram alcançadas. Para preenchê-las é 

necessário conhecer quais são suas expectativas, onde, porque e como elas mudam 

ao longo do tempo.  

           De acordo com Paladini (1997) satisfação do consumidor, pode ser encarada 

pela empresa, como um processo de contínua melhoria de processo, visando ao 

constante aperfeiçoamento do produto. Satisfazer o consumidor é uma ação que 

concorre para o alcance do objetivo básico da empresa. 

 

2.1.1 Prestação de serviços  

 

Gianesi & Correa (1994), apontam que nos últimos anos muitos serviços que 

foram criados para o auxilio do processo comercialização, vem se transformando em 

atividades geradoras de lucros para as organizações. Sem duvidas aliada a uma 

melhoria continua das empresas, esses serviços faz uma diferenciação competitiva 

no mercado. Segundo, Kotler e Armstrong (2003, p 204), serviços são um tipo de 

produto essencialmente intangível, que consiste em atividades benefícios e 

satisfação, oferecidos a venda, não resultando em propriedade. 

Para Grönroos (1995, p.36) 

 
O serviço é uma atividade ou uma série de atividades de natureza mais ou 
menos intangível, que normalmente, mas não necessariamente, acontece 
durante as interações entre clientes e empregados de serviços e ou 
recursos físicos ou bens e ou sistemas do fornecedor de serviços, fornecida 
como solução aos problemas dos clientes.  

 

Povo (2002) descreve que serviços é desempenho no tempo e espaço que 

geram um valor ao cliente, retrata que é uma execução impalpável, que resulta na 
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posse de algo, podendo esta ou não ligada a um produto físico. Assim, não tocam 

mais recebem esse atendimento.  

Segundo Povo (2002, p. 21) 

 
Quando alguém vai ao cabeleireiro, ele não fica proprietário do corte do 
cabelo, ele sofre, o mesmo acontece numa aula, o aluno, não se torna dono 
da aula ele sofre, recebe, aquela experiência da aula, que deve gerar uma 
transformação, gerando valor, O mesmo ocorre num consultório medico, 
num restaurante, numa oficina mecânica, o cliente não se torna o dono do 
serviço. O serviço é desempenho transformador intangível, em essência, 
mesmo quando ligado a um produto físico.  

 

 Segundo Nobrega (1997 p. 8), a contribuição ao cliente, ou prestação do 

serviço, se dará na medida em que a empresa forneça ao cliente um meio de 

satisfazer a sua necessidade específica. Com isso veem neste procedimento que a 

alegria de receber aquele serviço, abster-se ou não de inclusão de bens.  A 

qualidade do serviço depende das pessoas que fornecem e consomem e o segredo 

do serviço é conseguir, respeitando a variabilidade e estabelecendo padrões 

mínimos que garantam um desempenho adequado ao serviço (Povo, 2002). 

Para Nobrega, (2006), as modificações de postura diante do cliente, 

enfatizada por uma gestão de qualidade total, promove um novo diferencial no 

conceito de prestação de serviço. Segundo Povo (2002, p. 21), um serviço também 

precisa ser percebido por suas características, conforme resumido no Quadro 1. 

Quadro 1 – Características dos serviços 

Característica Descrição 

Inseparabilidade 
Característica que descreve que todo serviço tem um momento em que a 
produção e consumos, são simultâneos e inseparáveis. 

Variabilidade 
Serviços são variáveis, variam e podem variar conforme o prestador do 
serviço e o cliente. Esta qualidade tanto pode ser vista sob um aspecto 
positivo quanto negativo. 

Intangibilidade O serviço é em sua essência intangível, essa é a sua principal característica. 

Perecibilidade 
O serviço é perecível, não pode ser estocado, assim são temporais 
prestados no tempo e prestados num tempo e local precisos. 

Fonte: elaborado pelo autor adaptado de Povo (2002). 

 

Povo (2002) considera a característica inseparabilidade, essencial para o 

marketing de serviços, com isso ele destaca algumas particularidades, sendo elas: 
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(1) o prestador de serviços é a fábrica do serviço; (2) Cliente interfere na produção 

do serviço com sua participação. Ele coproduz o serviço, pois o ambiente de 

produção do serviço não é controlado e depende e precisa da interação do cliente, 

assim ele precisa ser educado sobre o serviço oferecido e precisa minimamente 

aprender sobre ele; (3) Não há uma segunda chance para o prestador, pois o 

serviço tem que ser adequado no momento em que o cliente necessita; (4) Como 

agravantes muitos serviços, se não forem prestados adequadamente pela primeira 

vez podem causar danos.  

Gimenez (2012, p. 37, apud Webster, 1997), diz que, de todas as funções de 

gerenciamento, o marketing encontra a sua maior dificuldade em definir seu 

posicionamento na organização, porque ele é simultaneamente cultura, estratégia e 

tática. Conforme abaixo no Quadro 2. 

Quadro 2 – Marketing.  

Marketing  Definição 

Cultura Organizacional 

Marketing pode ser expresso como o conceito de mercado, isto é, 
um conjunto de crenças e valores que motivam a organização por 
meio de um compromisso fundamental em atender às necessidades 
do cliente através de um caminho lucrativo; 
 

Estratégia 

No sentido que estratégia de marketing procura desenvolver 
respostas eficientes à ambientes de mercado em transição ao definir 
segmentos de mercado, e desenvolver e posicionar produtos 
àqueles públicos-alvo; 
 

Táticas 

Marketing como tática é preocupado com as atividades do dia a dia 
como o gerenciamento de produtos, preço, distribuição e 
comunicação, tais como propaganda, vendas diretas, merchandising, 
relações públicas e promoção de vendas. 
 

Fonte: Adaptado de Gimenez 2012, p. 37, apud Webster, 1997. 

 

Assim as organizações que fornecem esses serviços devem seguir uma linha 

de estratégia possibilitando mais benefícios claros e bem definidos para os clientes, 

para isso é necessário conhecimento diferente por parte dos administradores 

Gimenes (2012). Para Grönroos (1995, p.39), serviço não é uma coisa, mais uma 

serie de atividades ou processos, que são produzidos e consumidos 

simultaneamente, é o que chamamos de característica da inseparabilidade. 

 Gimenes (2012, p. 34, apud Albrecht e Zemke, 2002), falam que os serviços 

se classificam por grupos de atividades segundo os autores os serviços se 

classificam por grupos de atividades, conforme abaixo no Quadro 3. 
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Quadro 3 – classificação de serviços  

Classificação  Definição 

1 Serviços de consumo 
São os prestados diretamente ao consumidor final. Nesta 
categoria eles subdividem-se em 

 
1.1 De conveniência 

Ocorre quando o consumidor não quer perder tempo em 
procurar a empresa prestadora de serviços por não haver 
diferenças perceptíveis entre elas 

1.2 De escolha 

Caracteriza-se quando alguns serviços têm custos 
diferenciados de acordo com a qualidade e tipo de serviços 
prestados, prestígio da empresa etc. Neste caso 
compensará ao consumidor visitar diversas empresas na 
busca de melhores negócios.  

1.3 De especialidade 

São os altamente técnicos e especializados. O consumidor 
neste caso fará todo o esforço possível para obter serviços 
de especialistas, tais como médicos, advogados, técnicos 
etc. 

2 Serviços industriais 
São aqueles prestados às organizações industriais, 
comerciais ou institucionais. Podendo ser. 

2.1 De equipamentos 
São serviços relacionados com a instalação, montagem de 
equipamentos ou manutenção. 

2.2 De facilidade 
Nesse caso, estão incluídos os serviços financeiros, de 
seguros etc., pois facilitam as operações da empresa. 

2.3  De consultoria/orientação 
São os que auxiliam nas tomadas de decisão e incluem 
serviços de consultoria, pesquisa e educação. 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Gimenes (2012, p. 34, apud Albrecht e Zemke, 2002) 

 

 Para Las Casas, (2012), serviço é considerado uma transação realizada, por 

indivíduos ou empresas, cuja finalidade, não é a transferência de um bem, mais sim 

a realização de um ato, um esforço ou uma ação. 

 

2.1.2 A satisfação dos clientes 

 

A Satisfação é função da diferença entre o desempenho percebido e as 

expectativas se o desempenho ficar abaixo das expectativas, o consumidor ficará 

insatisfeito, se atender, ficará insatisfeito, se exceder, ficará altamente satisfeito, 

gratificado ou encantado. (Kotler, 1996).  

Ângelo e Giangrande (1999), afirmam que satisfação e insatisfação não 

fazem parte da mesma dimensão de avaliação. Pertencem a duas dimensões 

independentes, se bem que inter-relacionadas.  

Portanto, não basta fornecer um pacote que satisfaça o cliente e não basta 

trabalhar para eliminar a insatisfação do cliente (isto é, para eliminar expectativas 

não satisfeitas, tendo o cliente reclamado ou não). É necessário trabalhar ambos: 

satisfazer o cliente e eliminar pontos de insatisfação. Embora a satisfação do cliente 

não seja suficiente para que ele se torne leal à empresa, a insatisfação tende a 
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afastar clientes da empresa. Sabe-se que a satisfação dos clientes se dar a partir de 

um bom atendimento, quando esse atendimento é prestado com qualidade há 

satisfação dos mesmos.  

 Segundo KOTLER (2000, p.53) 

A satisfação é função do desempenho percebido e das expectativas. Se o 
desempenho ficar longe das expectativas, o consumidor estará insatisfeito. 
Se o desempenho atender as expectativas, o consumidor estará satisfeito e 
se excede-las estará altamente satisfeito ou encantado. 

 

Nesse viés, percebe-se que se houver um atendimento qualificado, 

consequentemente terá a satisfação do cliente, uma vez que, vai difundindo se a 

“satisfação” ou “insatisfação” quanto ao serviço utilizado. A satisfação do cliente foi 

sempre considerada a chave para o sucesso do negócio, pois representa o ponto de 

partida para a fidelização do cliente (Souza 2011, p. 7 apud. Johnston, 2001), com 

isso vemos que para conquista definitivamente o cliente é preciso deixa-lo satisfeito 

com serviços de qualidades. Para Gronroos (1995), o serviço é uma série de 

atividades que interagem entre clientes e estruturas, recursos humanos, bens e 

sistemas do fornecedor, para atender a necessidade do cliente. 

A preocupação em compreender este fenómeno, os seus antecedentes e a 
sua relação com comportamentos posteriores, manifesta-se mais 
visivelmente na década de oitenta, apesar de terem aparecido inúmeros 
estudos na literatura ao longo dos anos setenta sobre satisfação, mas foi 
efetivamente a partir dos anos oitenta que as pesquisas sobre satisfação 
aumentaram manifestamente (Souza 2011, p. 7 apud. Hunt, 1983). 

 

Segundo Souza (2011, p. 70), ao longo dos anos setenta, o interesse no 

estudo da satisfação centra-se no desenvolvimento das abordagens da década 

anterior, investigando-se principalmente os antecedentes da satisfação, no intuito de 

definir as bases teóricas de abordagem às consequências da satisfação.  Souza 

(2011, p. 10), destaca alguns autores, que abordam esses conceitos da satisfação. 

Conforme abaixo no Quadro 4.  

Quadro 4- Conceitos de Satisfação dos clientes  

Autores  Conceitos 

Czepiel e Rosenberg (1973) Diz que é um termo complexo e um conceito difícil. 

Dufer e Setton 1976 
Afirmavam que ainda não tinha sido apresentada nenhuma 

definição clara da noção de satisfação. 

Evrard (1993) e Aurier e 

Evrard (1998) 

A satisfação corresponde a um estado psicológico relativo, 

posterior à compra/aquisição 

Woodruff, 1997; Jones et al., 

2000 

Satisfação do cliente é definida como a avaliação total da 

performance baseada em todas as experiências (positivas e 

negativas) anteriores com a empresa, com isso percebemos que 

não haverá satisfação sem uma compra ou um serviço recebido 

Fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Souza (2011, p. 10) 
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Para (Kotler 2006), algumas investigações já realizadas, vem comprovando, 

uma agregação da satisfação dos clientes a fidelidade e um comportamento da 

compra repetida, dessa forma o cliente contente com o serviço retornam ao 

estabelecimento.  

A satisfação em relação a um produto ou serviço é gerada pela avaliação 

que o cliente faz das características deste produto ou serviço, As causas percebidas 

pelos clientes, como responsáveis pelo sucesso ou pelo fracasso dos serviços, 

também influenciam as percepções da satisfação, (Aguiar, 2007 p. 56 apud. Oliver 

1997). O mesmo autor traz alguns conceitos de autores e dele próprio sobre o que 

seria satisfação. Conforme abaixo no Quadro 5. 

 

Quadro 5- Conceitos de satisfação                                                      

Autores Conceitos 

 
Kotler 2001, p. 53 

Define a satisfação como o sentimento de prazer ou de 
desapontamento, resultante da comparação do desempenho 
esperado pelo produto ou resultado, em relação às expectativas 
da pessoa. 

 
Hunt (1977) 

A satisfação seria o resultado de uma avaliação feita acerca de 
uma experiência que tenha sido, no mínimo, tão boa quanto se 
esperava.  

 
Aguiar, 2007 p. 57 

A satisfação do cliente se forma a partir da comparação entre o 
que ele viu (percepção) e o que ele esperava ver 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor adaptado de Aguiar. 

 

As definições, acima propostas, envolvem três elementos característicos do 

conceito de satisfação: (1) Trata-se de um estado de natureza psicológica, que 

sugere um julgamento baseado na experiência resultante de um processo cognitivo 

(racional), juntamente com elementos afetivos (emocional); (2) Provém de uma 

experiência de consumo, ou seja, surge de uma avaliação posterior à compra e; (3) 

Possui uma característica relativa, pois provém de um processo comparativo entre a 

experiência de consumo subjetiva, vivida pelo consumidor, e uma base referencial 

anterior à compra. 

Aguiar (2007), diz que para entender o desenvolvimento da construção do 

processo de formação da satisfação, é preciso apreciar três condições essenciais e 

determinantes para a satisfação do consumidor. Conforme Quadro 6 abaixo. 
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Quadro 6- Condições para satisfação.  

Formação da satisfação  Definição 

 

 

Qualidade percebida 

É o execução das atividades da empresa, influindo  positivamente 
na satisfação total do cliente em relação ao serviço. Ele avaliada 
através do grau de customização da oferta da empresa em 
relação às necessidades do cliente, e da credibilidade dessa 
oferta em sua consistência.  

 

Valor percebido 

Expressa a comparação que o consumidor faz de preço e 
qualidade;  
 

 

Expectativas 

Que se refere ao conhecimento prévio sobre a qualidade das 
ofertas de um fornecedor, ou seja, a partir das suas experiências 
anteriores, os consumidores formam suas expectativas, que 
também são desenvolvidas baseadas na qualidade atual e 
servem de críticas para sua satisfação. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor adaptado de Aguiar, (2007) 

 

Aguiar (2007 p. 57) destaca alguns pontos que devem ser citados quando 

estiver falando de satisfação ao cliente. Conforme Quadro 7 abaixo: 

Quadro 7 – Pontos para satisfação 

Satisfação dos clientes  

Tornar a satisfação o ponto focal em nível corporativo 

Monitorar as necessidades, os desejos e as atitudes dos clientes; 

Envolver a alta administração no monitoramento e no melhor 

entendimento sobre o cliente 

Selecionar e contratar pessoas capazes e que gostem de produzir 

serviços de qualidade 

Direcionar esforços para o treinamento e a motivação dos 

fornecedores de serviços na linha e nas gerências, de modo que eles 

saibam como e por que fornecer serviços de qualidade. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor adaptado de Aguiar. (2007) 

 

Segundo Las Casas (2000), A satisfação só poder ser obtida, quando os 

integrantes da empresa estiverem engajados e motivados, para atender com 

excelência aos clientes, sem isso de nada adianta um excelente nível de marketing 

dentro da organização. Percebe-se que todas as pessoas que trabalham na 

empresa são peças importantes para alcançar a satisfação do cliente. Para que 

aconteça esse fenômeno as pessoas precisam estar sempre bem capacitadas, 

motivadas e comprometidas com o seu papel dentro da organização, tendo a 

certeza que na falta de alguns desses ingredientes, fica comprometido à satisfação 

do cliente final (Aguiar, 2007). 
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2.3 Qualidade e atendimento  

Segundo Maximiano (2011, p. 51), a qualidade, entre os gregos, era o ideal 

da excelência, ou aretê. Excelência é a característica que distingue algo pela 

superioridade em relação aos semelhantes. 

 

No Brasil, o termo qualidade tem mudado seguidamente de sentido. Ainda 
persiste a ideia de que a qualidade é o esforço para minimizar defeitos. 
Como também permanece a visão de que a qualidade está restrita às 
melhorias localizadas. Ou até mesmo a uma maior qualificação das 
pessoas. Mas hoje muita gente já vê a qualidade como um diferencial. Ou 
até mesmo como um item básico de manutenção da empresa viva. 
“Principalmente nesses tempos de concorrência acirrada” (Paladini, 2005, 
p.32). 

 

Assim como Grönroos (1993), outros autores definem a qualidade em 

serviços como à comparação entre as expectativas de um indivíduo, antes da 

prestação do serviço, com o resultado obtido. Las Casas (1999) complementa que a 

qualidade do serviço vai variar de acordo com o tipo de pessoa, pois cada indivíduo 

difere um do outro com relação às suas expectativas. “Por falta de meios 

significativos para distinguir entre bons produtos, os clientes decidiram fazer 

negócios com base no modo com o são tratados. [...] Os clientes esperam - e - 

exigem não apenas um serviço satisfatório, mas superior” (Unruh, 1998, p. 11). 

Neste caso, o produto ao qual o autor de refere é o serviço. 

Qualidade refere-se ao conjunto de características que delineiam a essência, 

a natureza de um ser ou de uma coisa. Indica que algo ou alguém pode se 

sobressair em relação a outros, sendo a qualidade, portanto, uma virtude. (Gobe, 

et.al 2004, p.71).  

Os conceitos da qualidade sofreram mudanças consideráveis ao longo do 
tempo. De simples conjunto de ações operacionais, centradas e localizadas 
em pequenas melhorias do processo produtivo, a qualidade passou a ser 
vista como um dos elementos fundamentais no gerenciamento das 
organizações, tornando-se o fator crítico para a sobrevivência não só das 
empresas, mas, também, de produtos, processos e pessoas. Esta nova 
perspectiva do conceito e da função básica da qualidade decorre, 
diretamente, da crescente concorrência que envolve os ambientes em que 
atuam pessoas e organizações. Como se percebe, a perspectiva estratégica 
da qualidade não apenas cria uma visão ampla da questão, mas, 
principalmente, atribui a ela um papel de extrema relevância no processo 

gerencial das organizações. (Paladini 2005, p. 26) 

 

Segundo (Gimenes 2012) a característica do serviço ofertada aos usuários da 

área organizacional tem um grande efeito na desistência dos clientes, onde estes 

não voltarão mais, e (Gimenes 2012, p. 42, apud Rust e Oliver 1994, p. 72) definem 
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qualidade de serviço como “a impressão geral do cliente sobre a 

inferioridade/superioridade relativa da organização e de seus serviços”. 

Segundo (Cordeiro, 2002), o conceito de qualidade progrediu ao longo do 

século, mudando de uma atividade de inspeção e seleção para um foco de corretivo 

para o uso de para o uso de métodos estatísticos que garantem a qualidade de 

produto de forma preventiva. Desta forma veem um grande avanço num conceito 

que de forma evolutiva ajuda as organizações a fidelizar o seu publico alvo.  

 Os principais atributos sobre a característica de um serviço é atender as 

expectativas que necessitas ser recebidas pelos clientes, com um nível de 

especificação (Dias et al, 2003). Sabemos que o atendimento ao público é a função 

que demanda maior envolvimento com a informação. ABDALA (2008), afirma que a 

qualidade no atendimento é mais importante que o preço do produto, e muitas vezes 

o cliente não se importa com o preço do produto, pois ele já decidiu que é aquele 

serviço ou produto que quer adquirir e para a realização desta compra vai depender 

somente da qualidade no atendimento que ele irá receber ao ser abordado pelo 

funcionário e toda a equipe da empresa. 

 Milet (1997) relata que os clientes utilizam alguns critérios para avaliar os 

serviços de atendimento com qualidade. Conforme Quadro 8 abaixo. 

Quadro 8 – critérios de avaliação 

Critérios Definições 

Tangíveis Confiabilidade e a habilidade para cumprir o prometido 

Presteza Desejo e disposição de ajudar, dando rapidez no atendimento. 

Competência 
Colaboradores preparados e com perfiz adequados e com os 
conhecimentos necessários. 

Cortesia Educação, Respeito, Consideração, Atenção e Cordialidade. 

Credibilidade Transmissão de confiança para o cliente 

Segurança 
Diminuição ou eliminação de risco, perigo, ou atuações equivocadas 
contra as pessoas e informações. 

Acessibilidade Facilidade de contato com as pessoas na organização.  

Comunicação 
Manter sempre o cliente avisado através de linguagem acessível, 
clara e precisa. 

Entendimento do cliente 
Esforço feito para conhecer o cliente e seus reais problemas e 
necessidades. 
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Preço 
Valor pago pelo cliente para obter o produto ou serviço. Esse não é 
tão valorizado como um bom atendimento. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor adaptado de Milet. (1997) 

  

Percebe-se que o atendimento ao público não é apenas fornecer informações 

ou encaminhar as pessoas a determinados departamentos, é entender as 

necessidades do usuário como um todo, ser solidário e tentar ajudar ao público de 

forma ágil demostrando presteza no serviço publico.  

  Kotler e Keller (2006, p.138) explicam que o comportamento do consumidor 

é influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos, sendo que os 

fatores culturais são aqueles que exercem a maior e mais profunda influência.  

Assim a empresa pode verificar através de observações, como os seus clientes 

estão se portam dentro da organização e como podemos melhorar o ambiente para 

que se tenha um a eficiência mais ampla na qualidade total do seu atendimento. 

A qualidade de um produto ou serviço pode ser olhada de duas 
óticas: a do produtor e a do cliente. Do ponto de vista do produtor, 
a qualidade se associa à concepção e produção de um produto 
que vá ao encontro das necessidades do cliente. Do ponto de vista 
do cliente, a qualidade está associada ao valor e à utilidade 
reconhecida ao produto, estando em alguns casos ligada ao 
preço. (KOTLER; KELLER, 2006). 
 

Assim percebe-se dois viés nesse conceito fundamental para as 

organizações. (Paladini 2000) trás o conceito de gestão da qualidade, onde foca no 

processo de conceber, controlar e melhorar os processos da empresa quer sejam 

processos de gestão, de produção, de marketing, de gestão de pessoal, de 

faturação, de cobrança ou outros.  

Segundo (Carvalho, 2008, p.19), no início da década de 80 diversos 

investigadores analisavam a qualidade dos serviços com base na comparação entre 

o desempenho e as expectativas. Sendo assim podemos dizer que conceito de 

qualidade do tem que ser observado nas mais diversas dimensões dentro da 

organização. 

 

2.3.1 Atendimento e processos de atendimento 

            O atendimento é uma ação de acolher alguém e envolvem diversos 

aspectos, (01) Agilidade, (02) a conveniência, (03) ambiente físico, (04) qualidade 
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nos produtos, (05) Preços Convenientes (06) atendentes bem treinados, estes item 

estão diretamente ligados aos interesses de uma empresa. Assim é estabelecido um 

vinculo de dependência entre o atendente, a organização e o cliente (CARVALHO, 

1999).  

 Segundo Kotler (2005, p. 49)  

Cliente não depende de nós... Somos nós que dependemos dele. Um 
Cliente não interrompe nosso trabalho... Ele é a finalidade dele. Não 
estamos fazendo um favor ao atendê-lo... Ele é que está nos fazendo um 
favor dando-nos a oportunidade de fazê-lo. Um Cliente não é alguém com 
quem discutir ou debater. Ninguém jamais venceu uma discussão com um 
cliente. Um Cliente é uma pessoa que nos traz seus desejos. É nossa 
obrigação lidar com esses desejos de maneira lucrativa para ele e para nós.  
 

 Para Dantas (2014), a organização que não dispõem de uma politica interna 

bem definida para o atendimento, será deficiente, portanto, gerará insatisfação aos 

seus clientes, ela precisa oferecer boas condições ao ambiente de trabalho. 

Conforme Paladini (2013) a equipe de atendimento deve entender que ela 

representa a imagem da empresa e está em suas mãos o bom andamento dessa 

imagem, a qualidade no atendimento que o consumidor percebe. Para o autor a 

qualidade no atendimento envolve dois aspectos, conforme abaixo Quadro 9. 

Quadro 9 – Aspectos na qualidade de um atendimento 

Aspectos técnicos Aspectos Comportamentais 

Normas técnicas (vigilância sanitária) 
Ser educado e discreto e cuidadoso com a 
aparência  

Normas de Qualidade (ISO) 
Falar com tom calmo e moderado e ouvir o 
consumidor com atenção  

Normas de segurança (pessoal ou 
patrimonial) 

Ter boa comunicação, ser paciente e simpático.  

Padrões da Empresa 
Ser discreto, não demonstrando surpresa com 
cenas, pessoais e objetos estranhos dos 
consumidores. 

 Ter sempre um sorriso amigável e deixar o celular 
em modo silencioso 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor adaptado de Paladini (2013) 

 

 A teoria de dois fatores de Herzberg, que são os satisfatores e os 

insatisfatores, dizem que: ”a ausência de insatisfatores não basta; os satisfatores 

devem estar claramente presentes para motivar uma compra.” Na teoria, duas 

implicações são destacadas, a primeira que os vendedores precisam evitar os 
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insatisfatores, e a segunda, os fabricantes devem agregar satisfatores e motivadores 

em seus produtos, comentam Kotler e Keller (2006, p. 184). A teoria de Maslow 

propõe que os fatores de satisfação do ser humano dividem-se em cinco níveis 

dispostos em forma de pirâmide, compreendendo as necessidades de nível baixo, 

necessidades fisiológicas e de segurança; o topo da pirâmide é constituído pelas 

necessidades de nível alto, que são de estima e de auto realização, onde a medida 

um nível de necessidade é atendido, o próximo torna-se dominante. Robbins (2002), 

conforme Quadro 10 abaixo. 

Quadro 10– Teoria das necessidades. 

 

 

1. Fisiológicas: fome, sede, abrigo sexo e 

outras necessidades corporais.  

2. Segurança: inclui segurança e proteção 

contra danos físicos e emocionais.  

3. Sociais: Incluem afeição, aceitação, 

amizade e sensação de pertencer a um 

grupo. 

 4. Estima: Inclui fatores internos de estima, 

como respeito próprio, realização e 

autonomia; e fatores externos de estima, 

como status, reconhecimento e atenção. 

 5. Auto realização: a intenção de tornar-se 

tudo aquilo que a pessoa é capaz de ser; 

inclui crescimento, autodesenvolvimento e 

alcance do próprio potencial. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor adaptado de Robbins (2002) 

 

 Segundo Dantas (2014, p. 52 apud, Herrington, 1999), ele reestabelece uma 

hierarquia de necessidades de satisfação do cliente consumidor, equivalente á 

hierarquia de necessidades de Maslow (1943), conforme Quadro 11 abaixo. 

Quadro 11 – Necessidades de Maslow 

Necessidades Correspondem  

Fisiológicas Produtos essenciais que funcionam 

Segurança Serviços básicos essenciais  

Participação Interação humana que facilite a seleção e o uso dos produtos 

Estima Novas soluções comerciais desenvolvidas pelo fornecedor 

Auto Realização Associação que o cliente faz entre o produto esperado e o recebido 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir de Dantas (2014). 
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 Assim percebe-se que sendo atendidas todas as necessidades do cliente, 

ocorrerá uma satisfação com o atendimento recebido daquele estabelecimento. Para 

Dantas (2014), o usuário contente é aquele que percebe ao consumir um produto ou 

serviço, que não foi enganado, ou seja, suas perspectivas, constituídas previamente, 

se concretizaram na ação de usufruir o serviço e o mais importante foi atendido 

conforme esperava, percebendo um serviço com valor, o mais extraordinário ele 

constatou.  

 

2.4 ESCALA SERVQUAL 

Segundo Reis (2001, p 52) o ponto de partida para as conclusões da fase 

qualitativa de seus estudos, os autores Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1988), 

desenvolveram uma segunda fase da pesquisa, na qual foi criado, através de 

procedimentos estatísticos, o instrumento de mensuração da qualidade de 52 

serviços percebida pelo usuário, a qual denominou Escala SERVQUAL. 

Essa escala consiste num questionário elaborado em duas seções: uma 
correspondente as expectativas, com 22 afirmativas que procuram delinear 
as expectativas gerais do respondente em relação ao serviço a ser 
investigado e outra seção busca medir o julgamento do usuário sobre o 
serviço prestado pela empresa específica que está sendo avaliada. Cada 
afirmativa em cada seção é seguida de uma escala, onde o respondente 
assinala seu grau de concordância ou discordância acerca da afirmação 
feita. A escala vai desde "discordo totalmente", associada ao número 1, até 
"concordo totalmente", associada ao número 7, não havendo nenhuma 
palavra associada aos números 2 a 6, que ficam entre os extremos da 
escala (Reis, 2001, p 53). 

  

A escala serve para medir a qualidade percebida pelo cliente e após 

sucessivas analises a escala foi aprimorada, e engloba cinco dimensões: a 

Tangibilidade, a Confiabilidade, capacidade de resposta, Empatia e segurança 

(Parasuraman, Zeithaml e Berry, 1985).  

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), independente do tipo 

de serviço, os consumidores utilizam basicamente os mesmos critérios para avaliar 

sua qualidade,. 

Assim a qualidade do serviço é uma opinião geral do cliente sobre a sua 

entrega, que é constituída por uma série de experiências bem ou mal sucedidas. 

Gerenciar as lacunas no serviço ajudará a empresa a melhorar sua qualidade.  
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Oliveira e Ferreira, (2008) explicam as cinco dimensões da escala Servqual. 

Conforme Quadro 12 a seguir: 

Quadro 12– Dimensões da escala servqual. 

Dimensões Definições 

Confiabilidade 

A empresa mostra-se confiável no fornecimento do serviço? Fornece-o 
conforme o prometido? A confiabilidade reflete a consistência e a certeza 
do desempenho de uma empresa e é a dimensão mais importante para o 
consumidor de serviços; 

Tangibilidade 

São as instalações físicas, equipamentos, pessoas e material de 
comunicação do fornecedor do serviço? Como em serviços não há um 
elemento físico para ser avaliado, os clientes, muitas vezes, confiam na 
evidência tangível que o cerca ao formar a avaliação 

Presteza 
Os funcionários da empresa são prestativos e capazes de fornecer pronto 
atendimento? Ela é responsável por mensurar a receptividade da empresa 
e seus funcionários para com seus clientes; 

Segurança 
Os funcionários são bem informados, educados, competentes e dignos de 
confiança? Esta dimensão abrange a competência, cortesia e precisão da 
empresa.  

Garantia 
Significa a capacidade de uma pessoa vivenciar os sentimentos de outra. 
A empresa de serviço fornece atenção cuidadosa e personalizada. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor adaptado de Oliveira e Ferreira. (2008) 

 

Vários autores ressaltam que, embora a Escala SERVQUAL tenha sido 

desenvolvida a partir de alguns setores específicos, ela é uma escala padronizada, 

podendo ser aplicada em qualquer organização que preste serviço, bastando 

promover as necessárias adaptações na redação das afirmativas, para que reflitam 

melhor a realidade de cada investigação.  (Reis, 2001, p 53).  

Conforme (Branbati, 2017), medir a percepção da qualidade em serviços por 

meio desta escala contribuirá para entender melhor o que os clientes apreciam na 

empresa e em que aspectos estão descontentes ou acreditam que a empresa 

poderia melhorar. Assim consequentemente através das análises necessárias a 

empresa pode tomar decisões melhores, melhorando sua prestação de serviços.  

Para (Gloria 2011, p 138), geralmente são usados 22 atributos para 

descrever as cinco dimensões e solicita-se aos entrevistados que classifiquem, em 

uma escala que vai de “Forte Discordância” a “Forte Concordância”, as expectativas 

e a percepção do serviço prestado. 
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2.4.1 Escala Servperf 

 

 Cronin e Taylor (1992) afirmam que existe pouca evidência, quer teórica quer 

empírica, que suporte a noção de que a diferença entre as expectativas e a 

qualidade percepcionada seja a base para a medição da qualidade de serviço. Com 

base apenas na percepção de desempenho dos serviços estes autores 

desenvolvem um instrumento denominado Servperf. Para ajustar o modelo, Cronin e 

Taylor (1992) ressaltam que a qualidade é avaliada mais como uma atitude do 

cliente com relação às dimensões da qualidade, e que não deve ser medida por 

meio das diferenças entre Expectativa e desempenho, e sim como uma percepção 

de desempenho. Os autores propõem, então que a escala Servperf,  seja como uma 

alternativa ao instrumento SERVQUAL. Esta escala foi desenvolvida nos mesmos 

itens que a escala SERVQUAL, mas com a exclusão das Expectativas e 

concentrada na performance, sendo composta pelos mesmos 22 itens da escala do 

SERVQUAL. 

 Segundo Cronin e Taylor (1992) o instrumento SERVPERF é mais sensível 

em retratar as variações de qualidade em relação às outras escalas testadas 

concluindo que o desempenho deste instrumento é melhor que qualquer outro, 

nomeadamente que o SERVQUAL, em termos de fiabilidade e validade. 
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3 METODOLOGIA 

 Para Prodanov e Freitas (2013), a metodologia se propõe em, examinar 

compreender e avaliar as técnicas disponíveis para a realização de uma pesquisa. 

Visando a resolução de um problema, e possibilitando a realização de investigação e 

coletando dados que resultam na resolução de problemas. Para Siena (2007) a 

metodologia, pode ser entendida como etapas onde são esclarecidos as abordagens 

e os procedimentos que serão adotados na realização da pesquisa, buscando 

sempre atingir de forma eficaz os resultados pretendidos. 

 Do ponto de vista de sua natureza, a pesquisa está caracterizada como 

básica. Para Prodanov e Freitas (2013 p. 51), o objetivo é gerar conhecimentos para 

aplicação dirigidos à solução de problemas específicos. Quanto à perspectiva de 

seus objetivos, a pesquisa está classificada como descritiva. Este tipo de pesquisa 

visa proporcionar uma maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a construir hipóteses. Esse tipo de estudo envolve: levantamento 

bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado, visitas no estabelecimento. (Farias 2015). 

 Esta investigação possui uma abordagem do tipo quantitativa. Segundo 

Farias (2015), essa abordagem consiste que tudo pode ser quantificável, o que 

significa traduzir em números, opiniões e informações para classificá-las e analisá-

las e requer o uso de recursos e de técnicas estatísticas. Os procedimentos técnicos 

utilizados no estudo foi pesquisa bibliográfica que segundo Farias (2015, p. 64), é 

elaborada a partir de materiais já publicado, constituído principalmente de livros 

artigos periódicos e conteúdos disponibilizados pela internet. 

Segundo Izequias (2015, p. 184) a pesquisa bibliográfica é feita com base 

em documentos já elaborados, tais como livros, dicionários enciclopédias jornais e 

revistas, além de publicações de artigos científicos e resenhas. Esse tipo é muito 

parecido com um estudo exploratório.  

 Além disso, a pesquisa está classificada com um Estudo de Caso. De 

acordo com Farias (2015), consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. Para 

Izequias (2015) estudo de caso, incide em analisar com profundidade um ou poucos 
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fatos, com vistas á alcançar um grande conhecimento com riqueza de detalhes do 

objeto examinado.  

3.1 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

  

A coleta dos dados foi realizada através de uma entrevista com a gestora da 

empresa e aplicação de questionário, tanto para a gestora no interesse de conhecer 

a estrutura da organização e para os clientes, seguindo com base na escala 

Servqual, utilizando os seus 22 itens, dentro das 5 dimensões propostas, porém 

utilizando a escala Servperf, para fazer as analises dos dados. 

Para Farias (2015) o questionário é uma serie ordenada de perguntas que se 

caracteriza por conjunto de itens bem ordenados e bem apresentados, se 

caracteriza por questionários abertos ou fechados. Nessa pesquisa foram utilizados 

um questionário aberto e outro fechado, para a gestora da empresa foi utilizado 

aberto e fechado, já para os clientes foi utilizado apenas questionários fechados. 

 

3.2 ESTUDO DE CASO  

 

 Este trabalho frisa na satisfação dos clientes em numa empresa. O 

estabelecimento pesquisado é uma clinica de diagnostico médico, situado na cidade 

de Porto Velho, zona Leste, denominada de forma fictícia “Clinica Beta”, no intuito de 

manter o sigilo, sobre a identidade real da empresa. Essa organização é uma filial de 

uma rede de clinicas espalhadas pelo Brasil, encontra- se no município há (06) seis 

anos, ofertando a população os seus serviços e trazendo a missão de satisfazer aos 

seus clientes. Está situada dentro de um hospital de pronto atendimento e segue os 

princípios e regras da matriz, situada na cidade de Brasília. 

 

3.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E PROCESSOS DE ATENDIMENTO  

 

 A organização possui uma estrutura organizacional de vinte e três, 

profissionais sendo distribuídos em (01) Uma Gestora; (01) auxiliar Administrativo; 

(01) Um supervisor técnico dos exames; (04) Quatro recepcionistas/atendentes; (02) 

Dois Profissionais de apoio/limpeza; (12) Doze técnicos de Radiologia; (02) Dois 

técnicos de Enfermagem (02) dois Médicos Radiologistas, distribuídos conforme 

organograma abaixo:  



36 
 

 
 

Figura 1 – Organograma da Empresa 

  
Fonte: Elaborado pelo autor com base na entrevista formal. 

  

 A Empresa oferece diversos procedimentos de exames, com uma estrutura 

totalmente inovadora e tecnologias de ultima geração, possui politicas de avaliação, 

para os funcionários e os clientes, no intuito de a cada dia melhorar a satisfação do 

seu publico. São realizados os seguintes exames na organização: (1) Ressonância 

Magnética; (02) Tomografia computadorizada; (03) Mamografia; (04) Densitometria 

Óssea; (05) ultrassonografia; e (06) Raio-X. Após a realização dos exames são 

encaminhados para os médicos laudadores, via internet.  

 

3.4 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 A clinica atende mensalmente em torno de uma media de (2000) duas mil 

pessoas, com isso foi retirada uma amostra de 0,5% (confiabilidade na pesquisa, ou 

seja, cem (100) pacientes, porém foi respondido (107) cento e sete questionários. A 

amostra foi feita de forma aleatória, junto aos clientes/pacientes que estiveram 

utilizando os serviços da clínica, indagados colocados a disposição dos 

clientes/pacientes no período de duas semanas do mês de novembro, entre 13 a 24 

de novembro de 2017 no período vespertino. 
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3.5 PROCEDIMENTO E INSTRUMENTO 

 

Foi aplicado questionário fechado contendo um total de 07(sete) perguntas no 

campo demográfico, e 22 (vinte duas) questões, segundo a escala servqual, mais 

utilizando apenas a escala servperf, obedecendo 5 dimensões e 3 questões voltadas 

para a satisfação.  O objetivo era saber a percepção final do cliente em relação ao 

atendimento recebido, por isso optou-se em utilizar a escala servperf, aplicando o 

questionário apenas uma vez.  Cada item analisado percorre uma escala de 1 a 7, 

onde, (01) medíocre (02) fraco (03) pouco satisfatório, (04) satisfatório, (05) bom, 

(06) muito bom e (07) excelente, esses foram os critérios utilizados para avaliação 

feita pelos clientes.    

           A finalidade dessa pesquisa foi conhecer o índice de satisfação dos clientes 

com relação ao atendimento e estrutura da clínica de diagnóstico por imagem 

pesquisada. O perfil dos entrevistados são através das variáveis sexos, idade, 

escolaridade e renda. Junto a isso foram analisados os tópicos da escala que 

envolve as cinco dimensões e as 22 perguntas. Com os resultados da pesquisa, 

levantou-se uma série de informações que serviram para avaliar o real índice de 

satisfação dos clientes com relação ao atendimento recebido, além de perceber os 

fatores que mais precisam ser trabalhados dentro da empresa. 

 O processo de atendimento que ocorre na empresa é demonstrado de forma 

detalhada pela Figura 2, delineando cada passo de como ocorre, quando as 

pessoas procuram o serviço da organização.  
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Figura 2 – Fluxograma do Processo de Atendimento 

 
 Fonte: Elaborado pelo autor a partir da entrevista formal. 

 

 Para elaboração do organograma e fluxograma, foi realizada entrevista 

formal com a gestora da empresa, onde forneceu informações para a preparação 

desse fluxograma de atendimento. Abaixo o Quadro 13, será descrito as etapas 

desse processo. 

Quadro 13 – Processos de atendimento da Empresa. 

Etapas Descrição 

Atendimento 
Telefone/ Balcão 

O cliente liga ou se desloca até a clínica, para solicitar informações sobre os 
exames que são oferecidos no estabelecimento. 

Agendamento do 
exame 

Nessa etapa o cliente deixa marcado na clinica o dia e o horário que será 
realizado o seu exame. 

Recepção do 
paciente 

O paciente vai a clinica para fazer o exame, é recepcionado. 

Encaminhado ao 
guichê 

O funcionário encaminha o paciente até o guichê de atendimento 
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Sala de exame  
Depois de atendido o paciente é encaminhado para a sala de exame, onde 
numa anti sala ele espera chegar a sua vez, para realização do exame.  

Realização do 
exame 

O técnico de radiografia chama e recepciona o paciente, lhe interroga sobre 
algumas questões, necessárias para poder fazer o exame e lhe orienta como 
será feito o procedimento, depois de realizado o exame o usuário, aguarda, 
uns 15 minutos, onde o técnico verifica se o exame está perfeito, se o exame 
não saia a contento, é realizado novo exame.  

Entrega do exame  

O sistema da clinica é todo informatizado, isso permite uma agilidade por 
parte da equipe que faz e entrega os resultados, normalmente é entregue 
depois de 5 dias uteis, o cliente volta ao estabelecimento para receber o 
resultado. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir da entrevista formal. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste item são abordados os resultados da pesquisa de modo a resgatar o 

propósito da mesma. Cada subitem corresponde a um dos objetivos da pesquisa de 

modo a realizar uma análise e promover a discussão teórica diante dos resultados 

encontrados.  

 

4.1 O PROCESSO DE ATENDIMENTO REALIZADO NA CLÍNICA DE 
DIAGNÓSTICO MÉDICO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, ESTADO DE 
RONDÔNIA; 
 

           Os dados coletados foram analisados, confrontando os dados primários da 

empresa estudada, com os dados secundários de forma lógica e funcional. Ou seja, 

o formulário e a percepção do pesquisador são confrontados com os coletados 

através de fontes de pesquisa bibliográfica, internet e informações da clínica, o 

objetivo será avaliar os problemas propostos, para que possa ser estudada uma 

possível melhoria no processo de atendimento que ocorre na empresa pesquisada 

aos clientes/pacientes. 
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Gráfico I – Distribuição dos pesquisados por “sexo”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 
 

         No Gráfico I trata-se da questão que de gênero prevaleceu o sexo feminino 

com 54,2% dos entrevistados na pesquisa. 

 

 

Gráfico II – Distribuição dos pesquisados por “idade”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

        No Gráfico II na questão que trata da idade houve empate entre os que 

declararam ter entre 36 a 45 anos e 46 a 60 anos, representando 25,5% dos 

entrevistados em cada faixa etária e totalizando 51% dos entrevistados. Aos que se 

declararam entre 26 e 35 anos ocupou a segunda posição com 19,8% dos 

entrevistados. Em terceira posição com 16% dos entrevistados que representam a 

faixa etária entre 18 e 25 anos e em quarta posição com 13,2% dos entrevistados 

que possuem a faixa etária acima de 61 anos. 
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Gráfico III – Distribuição dos pesquisados por “estado civil”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

         O Gráfico III na questão que trata do Estado Civil dos entrevistados 39,6% se 

declararam casados perfazendo a primeira posição. Em segunda posição temos os 

solteiros com 29,2% dos entrevistados. Em terceira posição temos os que se 

declararam em união estável com 13,2% e em última colocação temos os 

divorciados que representam 11,3% dos entrevistados na pesquisa. 

 

Gráfico IV – Distribuição dos pesquisados por “escolaridade”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

        No Gráfico IV na questão que trata da Escolaridade do total de entrevistados 

37,1% se declarara possuir nível médio completo perfazendo a primeira posição na 

pesquisa. Em segunda posição temos os que se declararam com superior completo 

que representam 21% dos entrevistados. Em terceira posição temos os que se 

declararam com nível fundamental completo que representam 16,2% dos 
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entrevistados e por fim na última posição temos os que se declararam com superior 

incompleto representando 10,5% dos entrevistados. 

 

Gráfico V – Distribuição dos pesquisados por “renda”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

       No gráfico V na questão que trata da Renda em primeira posição com 44,9% 

dos entrevistados se declararam perfazer renda entre 1,1 a 3,0 salários mínimos. 

Em segunda posição com 28% dos entrevistados perfazem renda de até 1 salário 

mínimo. Em terceira posição com 14% dos entrevistados os que se declararam 

perfazer renda entre 3,1 a 5,0 salários mínimos. Em quarta posição com 7,5 % dos 

entrevistados os que se declararam sem renda. Em última posição entre os 

entrevistados com 5,6% se declararam com renda acima de 5,1 salários mínimos. 

 

Gráfico VI – Distribuição dos pesquisados por “ocupação”. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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         No Gráfico VI na questão que trata sobre Ocupação em primeira posição com 

38,2% são funcionários privados. Em segunda posição com 17,8% são autônomos. 

Em terceira posição com 14% são aposentados. Em quarta posição com 12,1% são 

funcionários públicos. Em quinta posição com 11,2% dos entrevistados se declaram 

em outras ocupações. 

Gráfico VII – Distribuição dos pesquisados por “clientes ou não da clínica”. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

          No Gráfico VII na questão que trata sobre ser Cliente da clínica a maioria com 

77,4% dos entrevistados se declararam serem clientes enquanto a minoria 22,6% se 

declara não serem clientes, porem essa minoria são acompanhantes dos pacientes, 

eles não fizeram nenhum procedimento, mais participaram de todo o processo de 

atendimento na condição de acompanhante. 

 

4.2 NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS CLIENTES EM RELAÇÃO AO SERVIÇO 
RECEBIDO NA CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO NO MUNICÍPIO DE PORTO 
VELHO 
 

          A necessidade de conhecer através de um estudo de caso a satisfação dos 

clientes na qualidade do atendimento foi o foco principal desse trabalho. Todas as 

áreas de atividade estão contempladas com elogios, críticas e sugestões para 

assegurar a melhor qualidade do produto ou serviço. A razão de ser de uma 

empresa são os seus clientes. Portanto, toda sua administração deve estar voltada 

para a qualidade, que é a busca contínua da satisfação das necessidades dos 

clientes.  

Ângelo e Giangrande (1999), afirmam que satisfação e insatisfação não 

fazem parte da mesma dimensão de avaliação. Pertencem a duas dimensões 
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independentes, mais inter-relacionadas. Portanto, não basta fornecer um pacote que 

satisfaça o cliente e não basta trabalhar para eliminar a insatisfação do cliente, é 

preciso eliminar, tudo que deixa a prestação do serviço inadequado ao usuário, 

tendo o cliente reclamado ou não, assim é necessário trabalhar ambos: satisfazer o 

cliente e eliminar pontos de insatisfação.      

            Este processo de inovação contínua tem como referência o cliente, os 

concorrentes se constituem na garantia da própria sobrevivência da empresa. O 

atendimento de qualidade é fator fundamental para garantir imagem positiva de uma 

organização e a conquista permanente de clientes. Para que o cliente supere suas 

expectativas, os colaboradores precisam de certa contribuição da empresa, para o 

desempenho e aprimoramento profissional, e assim estar apto a atender com 

qualidade. Quando há superação de expectativas e respostas às perguntas, significa 

que o objetivo foi atingido. 

           Mello (2011, p. 4) comenta que a qualidade é associada a aquilo que é bom, 

e está ligado diretamente a três fatores: redução de custos; aumento de 

produtividade; satisfação dos clientes; ou seja, “fazer melhor, com menor custo, 

entregando ao cliente produtos que correspondam a suas expectativas ou as 

superem, sempre destacando a premissa do relacionamento ético entre os 

elementos envolvidos”. Afirma ainda que outros fatores, muito considerado nas 

últimas duas décadas, são o meio ambiente e a responsabilidade social, onde as 

relações entre os colaboradores da organização e a comunidade ao seu redor são 

levados em consideração no quesito qualidade. A qualidade começa a acontecer 

antes da produção, e deve ser bem planejada, possibilitando assim a detecção de 

defeitos caso eles ocorram.  

        Atender o cliente com qualidade ou satisfazê-lo, é uma filosofia empresarial 

baseada na parceria. É fundamental compreender que atender o cliente com 

qualidade não se resume a tratá-lo bem, com cortesia. Mais do que isso, hoje 

significa acrescentar benefícios a produtos e serviços objetivando superar as suas 

expectativas. Ao final do trabalho e de posse da análise dos resultados obtidos, 

pode-se inferir que os clientes da clínica estão parcialmente satisfeitos com os 

serviços prestados pela empresa. As hipóteses que nortearam a pesquisa foram 

confirmadas e de fato comprovou-se com a pesquisa de campo, que a empresa 

investe numa qualidade dos seus serviços e vem ao longo do tempo buscar 

ininterruptamente a qualidade na prestação de serviços, investindo cada vez mais na 
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qualificação dos seus funcionários para ter uma maior produtividade com menores 

custos.  

           Além disso, a empresa deve utilizar a qualidade no atendimento ao cliente 

como uma ferramenta em constante aprimoramento para manter-se competitiva no 

mercado. Faz-se necessário reforçar que a empresa treina e capacita os seus 

funcionários e identificar seus pontos fortes e fracos, quais os seus acertos e 

maiores erros, para corrigi-los e então satisfazer os clientes. A implementação da 

qualidade no atendimento foi uma forma encontrada para redefinir uma nova cultura 

de relacionamento, da empresa com o cliente. Como se pôde observar o modelo 

simplista de servir o cliente, como oferecer um bom atendimento é o know-how 

necessário para a conquista do cliente. 

            Blackwell, Minard e Engel (2009) comentam que as empresas se preocupam 

com a satisfação do consumidor porque é esse fator que irá determinar se o 

consumidor irá comprar ou utilizar novamente os produtos ou serviços da empresa, 

se for uma avaliação positiva pós-consumo normalmente mantém o cliente que se 

tornarão um valioso mensageiro, se for negativa, dificilmente comprarão novamente. 

Afirmam ainda que um determinante crítico de satisfação é a percepção dos 

consumidores sobre o desempenho do produto durante sua utilização.  

          É importante ressaltar que, hoje o grande diferencial está no contato e 

relacionamento com o cliente. Abordar sobre fidelização tornou-se algo polêmico já 

que a arte de fidelizar requer verdadeiros malabarismos para atrair novos clientes e 

fidelizar os existentes, pois a cada momento as empresas são surpreendidas com 

um verdadeiro arsenal de estratégias da concorrência. Por isso, a Clínica de 

Diagnóstico e Imagem deve primar por um atendimento de qualidade, procurando 

atender às necessidades e excedendo às expectativas dos clientes com benefícios e 

promoções e melhorando as oportunidades de negócios, assim, conquistando e 

mantendo cliente.  

             Para Bressane (2009), a imagem da organização é totalmente dependente 

dos seus processos comunicativos, e para alcançar seus objetivos necessitam ter 

uma boa imagem perante seus públicos de interesse, e complementa que mantendo 

essa boa imagem até crises podem ser evitadas. Essa comunicação inicia-se com 

os clientes internos, pois são eles os principais informantes da empresa, toda 

novidade, boa ou ruim, que ocorra na organização, é por meio deles que surgem as 
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opiniões, por isso, todo cuidado deve ser tomado com o fluxo de informação dados 

aos funcionários para que nada chegue sem ser explicado anteriormente.  

           Quando se tem um bom atendimento, percebe-se que o cliente está disposto 

a pagar, até um pouco mais por serviços e produtos que lhe ofereçam comodidade, 

segurança, eficiência e credibilidade no mercado. No entanto, ainda há inúmeras 

empresas que não possuem um atendimento de qualidade, como os clientes 

gostariam de ter, outras empresas julgam não ser necessário investir em 

treinamentos do pessoal, por achar que o treinamento é uma despesa 

desnecessária ou as mais otimistas, um investimento alto com resultado a longo 

prazo.  

         As empresas estão muito mais preocupadas com a concorrência do que 

propriamente com seus clientes. Embora a maioria das empresas fale em retenção 

de clientes, o que se percebe é que elas querem mesmo é ganhar o território dos 

concorrentes. Geralmente, o discurso comum nas empresas é de orientação para o 

cliente, com a ressalva de que, antes de se tomarem as decisões, as ações que as 

embasam devem passar por uma apreciação rigorosa de viabilidade financeira. 

Assim como Grönroos (1993), outros autores definem a qualidade em 

serviços como à comparação entre as expectativas de um indivíduo, antes da 

prestação do serviço, com o resultado obtido. Las Casas (1999) complementa que a 

qualidade do serviço vai variar de acordo com o tipo de pessoa, pois cada indivíduo 

difere um do outro com relação às suas expectativas. Por falta de meios 

significativos para distinguir entre bons produtos, os clientes decidiram fazer 

negócios com base no modo com o são tratados, os clientes esperam e exigem não 

apenas um serviço satisfatório, mas superior, (UNRUH, 1998, p. 11). Neste caso, o 

produto ao qual o autor de refere é o serviço. 

Oliveira e Ferreira (2008) versão que a aspectos tangíveis estão relacionados 

com as instalações físicas, equipamentos, pessoas e material de comunicação do 

fornecedor do serviço. Como em serviços não há um elemento físico para ser 

avaliado, os clientes, muitas vezes, confiam na evidência tangível que o cerca ao 

formar a avaliação. O Gráfico VIII refere-se quanto a modernidade das instalações e 

equipamentos obtidos pelo instrumento de pesquisa. 
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Gráfico VIII – Instalação e Equipamentos modernos 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

          De acordo com o Gráfico os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 8,4% dos entrevistados, o nível 5 representou 18,7% dos 

entrevistados, o nível 6 representou 26,2% dos entrevistados e o nível 7 representou 

46,7% dos entrevistados.  

 

Gráfico VIX – Instalação visualmente limpas e 
organizada

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

         De acordo com o gráfico VIX os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 6,5% dos entrevistados, o nível 5 representou 11,2% dos 

entrevistados, o nível 6 representou 17,8% dos entrevistados e o nível 7 representou 

64,5% dos entrevistados. 
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Gráfico X – Instalação visualmente limpas e organizadas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

          De acordo com o Gráfico X os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 3,7% dos entrevistados, o nível 5 representou 19,6% dos 

entrevistados, o nível 6 representou também 19,6 % dos entrevistados e o nível 7 

representou 57% dos entrevistados. 

Gráfico XI – Materiais relacionados da empresa visualmente atrativos 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

          De acordo com o Gráfico XI os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1 e 2 representaram 0%, 

o nível 3 representou 1% dos entrevistados, o nível 4 representou 5,7 % dos 

entrevistados, o nível 5 representou 21 % dos entrevistados, o nível 6 representou 

39% dos entrevistados e o nível 7 representou 33,3 % dos entrevistados. 
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Oliveira e Ferreira (2008) versão sobre a dimensão de confiabilidade estão 

relacionados com a confiança no fornecimento dos serviços, se está sendo realizado 

conforme o combinado a confiabilidade reflete a consistência e a certeza do 

desempenho de uma empresa e é a dimensão mais importante para o consumidor 

de serviços. O Gráfico XII refere-se quanto a modernidade das instalações e 

equipamentos obtidos pelo instrumento de pesquisa. 

Gráfico XII – Cumprimento dos prazos na realização dos serviços. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

              De acordo com o gráfico os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1 e 2 representaram 0%, 

o nível 3 representou 3,8% dos entrevistados, o nível 4 representou 14,2 % dos 

entrevistados, o nível 5 representou 16 % dos entrevistados, o nível 6 representou 

33% dos entrevistados e o nível 7 representou também 33% dos entrevistados. 

 

Gráfico XIII – Cumprimento na solução dos problemas na entrega dos resultados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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          De acordo com o Gráfico XIII os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1 e 2 representaram 0%, 

o nível 3 representou 3,7% dos entrevistados, o nível 4 representou 11,2% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 25,2% dos entrevistados, o nível 6 representou 

30,8% dos entrevistados e o nível 7 representou 29 % dos entrevistados. 

Gráfico XIV – Confiança nos serviços prestados. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

          De acordo com o Gráfico XIV os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1 e 2 representaram 0%, 

o nível 3 representou 0,9% dos entrevistados, o nível 4 representou 7,5% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 18,9% dos entrevistados, o nível 6 representou 

41,5% dos entrevistados e o nível 7 representou 31,3% dos entrevistados. 

 

Gráfico XV – Cumprimento nos prazos de realização dos serviços. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

          De acordo com o Gráfico XV os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1 e 2 representaram 0%, 
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o nível 3 representou 3,9% dos entrevistados, o nível 4 representou 11,7% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 19,4% dos entrevistados, o nível 6 representou 

23,3% dos entrevistados e o nível 7 representou 41,7% dos entrevistados. 

 Oliveira e Ferreira (2008) versão sobre a dimensão da presteza estão 

relacionados com o modo como os funcionários da empresa são prestativos e 

capazes de fornecer pronto atendimento e quanto a responsabilidade por mensurar 

a receptividade da empresa e seus funcionários para com seus clientes. O Gráfico 

XII refere-se quanto a modernidade das instalações e equipamentos obtidos pelo 

instrumento de pesquisa. 

Gráfico XVI – Disponibilidade imediata para atender chamados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

          De acordo com o Gráfico XVI os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1 e 2 representaram 0%, 

o nível 3 representou 0,9% dos entrevistados, o nível 4 representou 8,5 % dos 

entrevistados, o nível 5 representou 17,9 % dos entrevistados, o nível 6 representou 

36,8% dos entrevistados e o nível 7 representou 35,8 % dos entrevistados. 

 

Gráfico XVII – Funcionários solícitos quando chamados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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          De acordo com o Gráfico XVII os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 9,3% dos entrevistados, o nível 5 representou 18,7% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 34,6% dos entrevistados e o nível 7 representou 

37,4% dos entrevistados. 

 

Gráfico XVIII – Colaboradores prontos a esclarecer dúvidas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

          De acordo com o Gráfico XVII os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 8,4% dos entrevistados, o nível 5 representou 19,6% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 36,4% dos entrevistados e o nível 7 representou 

35,5% dos entrevistados. 

Gráfico XIX – Funcionários solícitos quanto aos esclarecimentos de dúvidas. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

          De acordo com o Gráfico XVII os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 7,5% dos entrevistados, o nível 5 representou 20,6% dos 
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entrevistados, o nível 5 representou 30,8% dos entrevistados e o nível 7 representou 

41,1% dos entrevistados. 

 Oliveira e Ferreira (2008) versão sobre a dimensão da segurança estão 

relacionados com o grau de informação, educação, competência e confiança dos 

funcionários esta dimensão abrange a competência, cortesia e precisão da empresa.  O Gráfico 

XVIII refere-se quanto a confiança expressa no comportamento dos funcionários 

obtidas pelo instrumento de pesquisa. 

Gráfico XX – Confiança expressa no comportamento dos funcionários. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

          De acordo com o Gráfico XVIII os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1 e 3 representaram 0%, 

o nível 2 representou 0,9% dos entrevistados, o nível 4 representou 6,6% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 21,7% dos entrevistados, o nível 6 representou 

30,2% dos entrevistados e o nível 7 representou 40,6% dos entrevistados. 

 

Gráfico XXI – Segurança em relação à instituição. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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          De acordo com o Gráfico XIX os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1 e 2 representaram 0%, 

o nível 3 representou 1,9% dos entrevistados, o nível 4 representou 6,5% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 17,8% dos entrevistados, o nível 6 representou 

30,8% dos entrevistados e o nível 7 representou 43% dos entrevistados. 

 

Gráfico XXII – Cordialidade no atendimento com os clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

           De acordo com o Gráfico XX os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 6,5% dos entrevistados, o nível 5 representou 17,8% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 33,6% dos entrevistados e o nível 7 representou 

42,1% dos entrevistados. 

 

Gráfico XXIII – Conhecimento dos funcionários para desemprenhas suas funções 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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         De acordo com o Gráfico XXI os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 3,7% dos entrevistados, o nível 5 representou 18,7% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 38,3% dos entrevistados e o nível 7 representou 

39,3% dos entrevistados. 

 Oliveira e Ferreira (2008) versão sobre a dimensão da empatia estão 

relacionados com a capacidade que uma pessoa possuí em vivenciar os 

sentimentos de outara. E como a empresa que realiza os serviços fornece atenção 

cuidadosa e personalizada para seus clientes. O Gráfico XXII refere-se quanto a 

modernidade das instalações e equipamentos obtidos pelo instrumento de pesquisa. 

 
Gráfico XXIV – Como a atenção é realizada pelos funcionários aos clientes 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

           De acordo com o gráfico os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 8,5% dos entrevistados, o nível 5 representou 19,8% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 33% dos entrevistados e o nível 7 representou 

38,7% dos entrevistados. 
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Gráfico XXV – Horário de trabalho atende a necessidade dos clientes. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

         De acordo com o Gráfico XXIII os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 5,6% dos entrevistados, o nível 5 representou 14% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 43,9% dos entrevistados e o nível 7 representou 

36,4% dos entrevistados. 

Gráfico XXVI – Foco na prestação de serviço aos clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

          De acordo com o Gráfico XXIV os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 4,8% dos entrevistados, o nível 5 representou 22,1% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 41,3% dos entrevistados e o nível 7 representou 

31,7% dos entrevistados. 
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Gráfico XXVII – Realização dos serviços atendendo ao interesse dos clientes 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

           De acordo com o Gráfico XXV os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 8,6% dos entrevistados, o nível 5 representou 21,9% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 30,5% dos entrevistados e o nível 7 representou 

39% dos entrevistados. 

Gráfico XXVIII – Qualidade no atendimento dos clientes 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

         De acordo com o Gráfico XXVI os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 7,5% dos entrevistados, o nível 5 representou 16,8% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 37,4% dos entrevistados e o nível 7 representou 

38,3% dos entrevistados. 
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Gráfico XXIX – Atendimento a necessidades específicas dos clientes 

 Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

          De acordo com o Gráfico XXVII os níveis de tangibilidade foram demonstrados 

durante a realização da pesquisa na seguinte forma: Níveis 1, 2 e 3 representaram 

0%, o nível 4 representou 5,6% dos entrevistados, o nível 5 representou 19,6% dos 

entrevistados, o nível 5 representou 31,8% dos entrevistados e o nível 7 representou 

43% dos entrevistados. 

 

Gráfico XXX – Grau de indicação dos clientes para familiares ou amigos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

          Na questão que trata sobre Indicação da Empresa a totalidade dos 

entrevistados responderam que sim, indicariam a empresa para amigos e familiares 

perfazendo 100% dos entrevistados na pesquisa. 
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Gráfico XXXI – Grau de satisfação com os serviços prestados. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

       Na questão que trata sobre Satisfação da Empresa a maioria de 98,1% dos 

entrevistados responderam que sim enquanto 1,9% responderam que não estão 

satisfeitos com os serviços da clínica. 

 

 

Gráfico XXXII – Opinião dos entrevistados quanto a existência de políticas de 
qualidade na empresa. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

         Na questão que trata sobre Políticas de Qualidade a maioria dos entrevistados 

respondeu que sim perfazendo um total de 90,7% dos entrevistados enquanto a 
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minoria respondeu que não perfazendo um total de 9,3% dos entrevistados na 

pesquisa. 

 

4.3 SUGESTÕES DE MELHORIAS COM BASE NOS RESULTADOS DA ANÁLISE 

DA PERCEPÇÃO DOS CLIENTES PARA A CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO MÉDICO 

NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO 

 

 Após identificação do nível de satisfação dos clientes, percebe-se que a 

empresa estudada apresenta um bom padrão de qualidade, precisando apenas 

ajustar algumas condutas cotidianas para se tornar referência no mercado. Dentre 

os aspectos analisados, algumas sugestões de melhorias podem ser elencadas: 1) 

Comunicação Visual; 2) Prazo de realização de exames; 3) Prazo de entrega de 

resultados; 4) Segurança em relação a empresa. 

 De acordo com pesquisa in loco foi verificado que alguns clientes não acham 

tão atrativos os materiais gráficos utilizados pela empresa, como também citam a 

ausência de identificação dos setores da empresa. Sugere-se que a empresa instale 

placas de sinalização dos setores e utilize materiais gráficos itens como: folders 

atrativos; totens para automatização de impressão de senhas; e vídeos informativos 

indoor para esclarecimentos dos pacientes a respeito dos procedimentos realizados 

na clínica. 

 Observa-se alguns questionamentos a respeito da demora no atendimento 

para realização de exames. Neste caso, é importante fazer um estudo minucioso a 

respeito do tempo médio de espera e atendimento de cada procedimento realizado 

na clínica e tabular isso em gráficos e planilhas. Após isso, sugere-se implantar 

através do “totem” sugerido acima, a impressão de senhas com tempo médio de 

atendimento para cada tipo de procedimento, lembrando de sempre levar em 

consideração um tempo de espera superior ao que será de fato atendido, a fim de 

encantar o cliente quando o mesmo receber o atendimento antes do horário previsto. 

 Ao mesmo tempo, constata-se que há uma correlação da demora no 

atendimento e na entrega dos resultados dos exames. Alguns clientes relatam que 

quando compareceram para buscar o resultado do exame, o mesmo não estava 

disponível. Dessa forma, é preciso verificar como é o processo de emissão dos 

laudos dos exames, a fim de aferir onde está ocorrendo a falha. Caso seja 

necessário, orienta-se a rever o prazo de entrega dos resultados. 
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 Por fim, nota-se que alguns clientes demonstram-se inseguros com algo 

relacionado à empresa estudada. Entende-se que esta insegurança deve estar 

relacionada aos aspectos levantados acima, pois quando a empresa não se 

compromete a realizar os serviços em tempos satisfatórios e entregar os resultados 

dentro dos prazos previstos pode gerar uma sensação de incerteza dos clientes em 

relação à qualidade dos serviços da empresa. Acredita-se que haverá uma maior 

sensação de segurança por parte dos clientes se a empresa analisar com cautela e 

seriedade as sugestões aqui apresentadas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

           Por meio da pesquisa realizada tanto no universo bibliográfico quanto de 

campo, constatou-se que a empresa que atua no ramo de diagnóstico por imagem 

busca atender bem seus clientes detectando suas necessidades, desejos, hábitos e 

tendo um know-how agregado para isso.    Tendo em vista como resultado a reunião 

de informações, o desafio é manter os clientes sempre satisfeitos dentro do 

panorama e desafios da concorrência acirrada do mercado. 

            Na primeira parte da pesquisa de natureza bibliográfica, procurou-se 

debruçar em autores com grandes relevâncias acadêmicas. Para que atingíssemos 

a meta esperada consultamos autores selecionados em artigos que tratam da 

temática aqui apresentada. 

            Conforme apresentado na revisão literária a conquista do cliente depende 

primeiramente de sua satisfação aliada à uma qualidade no atendimento e nos 

serviços prestados pela organização ou empresa. Diante da análise dos autores 

citados na primeira parte desse estudo (pesquisa bibliográfica), constatou-se que a 

empresa apresenta na sua maioria respostas positivas, porém, podem ser realizadas 

melhorias, para isso algumas sugestões e recomendações foram propostas, que 

poderão sanar ou reduzir a relativa satisfação apresentada em alguns pontos. 

Beneficiando assim, os clientes, a empresa e possibilitando qualificação e 

crescimento profissional aos seus funcionários.  

              Na segunda parte da pesquisa que foi de Estudo de Caso aplicado 

questionário a cento e sete entrevistados e selecionados aleatoriamente, observou-

se que a maioria atendeu às expectativas que traçam os autores na literatura 

proposta. A importância da satisfação agregada à qualidade voltada para o 

atendimento. Principalmente, em decorrência da alta competitividade em que as 

empresas se encontram atualmente. A qualidade do atendimento deve ser entendida 

como uma forma de diferenciação capaz de ganhar a preferência dos consumidores, 

principalmente, em relação à prestação de serviços, onde a qualidade é percebida.  

             Este trabalho de pesquisa analisou o grau de satisfação em níveis prestado 

pela Clínica Diagnóstico por Imagem em Porto Velho, na percepção dos clientes. 

Pôde-se concluir que a empresa em estudo, busca atender as necessidades e 

expectativas dos seus clientes que é percebida pelos colaboradores demonstrando a 
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grande preocupação que a mesma tem em oferecer serviços de qualidade e a boa 

qualificação dos seus profissionais.  

        A pesquisa revelou-nos que os seus clientes estão satisfeitos com os serviços 

prestados pela clínica e o atendimento oferecido. O bom atendimento ao cliente 

precisa acontecer, fazendo a diferença. A clínica está adequada às novas exigências 

e ainda dispõem em promover da melhor qualificação do seu pessoal para se 

manter competitivas no mercado e oferecer serviços de qualidade. 

Assim, a empresa poderá usar as informações coletadas no estudo, para 

compreender melhor a satisfação dos seus clientes, e não poderá deixar de 

investigar e fazer melhorias contínuas para alcançar os seus objetivos. Acredita-se 

que este estudo tem uma contribuição relevante para a organização. É notória que a 

temática abordada está distante de ter sido totalmente explorada, a elaboração de 

trabalhos futuros, fará com que a organização avalie cada vez mais o índice de 

satisfação dos seus clientes. Além disso, torna-se necessário um aprofundamento 

maior em termos de investigação científica.  
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APÊNDICE - Questionário aplicado aos clientes da clinica de Diagnóstico 

médico BETA. 
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA – UNIR 

NUCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – NUCSA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Questionário para Avaliação, Sobre a Satisfação do cliente em relação á 

Qualidade do Atendimento ao Publico Ofertado na Clinica Médica na Área da 

Saúde na cidade de Porto Velho.  

   Caro Respondente 

 Sou, JOSÈ DELCIAS MOURA DOS SANTOS, Acadêmico do curso de administração da 

Universidade Federal de Rondônia, estou fazendo um Trabalho de Pesquisa, sobre a 

percepção do cliente em relação a qualidade recebida no atendimento, ofertado pela clinica. 

Esta pesquisa é puramente acadêmica e os resultados servirão como base para elaboração 

da minha monografia. Gostaria de contar com a sua participação na pesquisa, esclareço que 

de forma alguma essas informações serão divulgadas. 

   

a. Dados Sócios Demográficos  
 

1. Gênero  

 (    ) Masculino (  ) Feminino  

2. Idade 

 (   ) 18 a 25 anos    (   ) 26 e 35 anos      (   )  36 e 45 anos (    )  46 e 60 anos (   ) Mais de 60 

anos 

3. Estado civil  

(     )  solteiro(a)    (    ) casado(a)     (     ) união estável    (     ) divorciado(a)   (    ) viúvo(a)  

 

4. Escolaridade 

(      ) Fundamental                (      ) Médio Incompleto        (      ) Médio completo 

(      ) Superior Incompleto  (      ) Superior completo  

 

5. Renda 

(     ) Sem renda        (     ) Até 1 salário mínimo              (    ) De 1,1 a 3,0 salários mínimos                        

(     ) De ,3,0 a 05 salários mínimos         (      )  acima de 5,1 salários mínimos. 

 

6. Ocupação  

(     ) estudante        (      ) autônomo   (     ) funcionário publico  (     ) funcionário Privado 

 

(     ) Aposentado     (      ) outros   

 

7. Você é cliente da clinica  

(      )  Sim              (       )   Não  
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Responda as Questões abaixo atribuindo grau de importância, de 7 A 1 
Marque a alternativa que melhor condiz na Questão. 

7 6 5 4 3 2 1 

 
Excelente 

 

 
Muito 
Bom 

 
Bom 

 
Satisfatório 

Pouco 
Satisfatório 

 
Fraco 

 
Medíocre 

Em relação aos serviços prestados pela empresa que oferece serviços de diagnósticos, 

gostaria que o Sr. (o) ou a Sr. (a) avaliasse os aspectos que irei perguntar. 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
 
 
 
 
 

1. A empresa tem instalação e equipamentos 
modernos. 

       

2. A instituição possui instalações visualmente 
limpas e organizadas. 

       

3. Os funcionários da empresa se vestem bem e 
estão de aparência limpa 

       

4. Os materiais relacionados da empresa (folhetos, 
folder, etc.) são visualmente atrativos.  

       

 
 
 
 
 
 
 
 

5. A empresa cumpre os prazos na realização dos 
serviços. 

       

6. Quando surge algum problema quanto a entrega 
dos resultados dos serviços, a empresa se 
compromete em solucionar os problemas. 

       

7. Os serviços prestados pela empresa passam 
confiança 

       

8. A empresa cumpre os prazos na realização dos 
serviços. 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Os funcionários sempre demonstram 
disponibilidade imediata para atender quando 
são chamados. 

       

10.  Os funcionários sempre são solícitos quando 
são chamados 

       

11.   Os colaboradores sempre estão prontos a 
esclarecer todas às duvidas. 

       

12. Na clinica funcionários, esclarecem ao paciente 
quando os serviços serão executados. (vai 
demorar, quanto tempo é o exame) 

       

 
 
 
 
 

13. O comportamento dos colaboradores inspira 
confiança 

       

14. Vocês se sentem seguro em relação a 
instituição 
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15. Os funcionários sempre são cortes com os 
clientes 

       

16. Os funcionários têm conhecimento técnico para 
desempenha as suas funções com qualidade 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Os funcionários dar atenção individualizada aos 
seus clientes 

       

18. A empresa em horário de trabalho conveniente 
aos clientes 

       

19. A empresa esta focadas na prestação de serviço 
aos clientes 

       

20. Os funcionários têm como objetivo cumprir os 
seus serviços, segundo o melhor interesse dos 
clientes. 

       

21. Os colaboradores estão focados numa 
prestação de serviço de qualidade aos seus 
clientes 

       

22. A empresa como um todo compreende as 
necessidades especificas dos seus clientes 

 

       

 

a. Você indicaria esta empresa para seus amigos e familiares 
            Sim                                               Não  

              O                                                  O 

      

b. Você esta satisfeito com os serviços da clinica  
            Sim                                               Não  

              O                                                  O 

 

c. Em sua opinião existe politicas de qualidade na empresa  
            Sim                                               Não  

              O                                                  O 

 

 

                                                                                                                                         

                                                               Obrigado por ter Participado da Pesquisa!  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA – UNIR 

NUCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – NUCSA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

Questionário para Avaliação, Sobre a satisfação do cliente em relação á 

Qualidade do Atendimento ao Publico Ofertado na Clinica Médica na Área da 

Saúde, na cidade de Porto Velho.  

   Caro Gestor 

 Sou JOSÈ DELCIAS MOURA DOS SANTOS, Acadêmico do curso de administração, 

inscrito sob.  O N° 201110649,  da Universidade Federal de Rondônia, estou fazendo um 

Trabalho de Pesquisa, sobre a percepção do cliente em relação à qualidade recebida no 

atendimento, ofertado pela sua Empresa.  

Esta pesquisa é puramente acadêmica e os resultados servirão como base de estudo 

para elaboração do meu trabalho de conclusão de curso. Gostaria de contar com a sua 

participação, para responder as questões, abaixo descritas. Esclareço que de forma alguma 

essas informações serão divulgadas. 

     

a. Dados da Empresa  
 
8. Razão Social 

 

9. Endereço  

 

  

10. Ramos da Atividade  

 

11. Quanto tempo a Empresa atua no Mercado  

(    ) menos de  01 ano   (     )  01 a 02 anos     (     )    02 a 05 anos    (    )mais de   05 anos   

 

12. Como acontece o processo de atendimento na empresa. 

 

 

 

13. Como é a Estrutura organizacional. 
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14. A empresa investe em politicas de qualidade, para atender de Humanizada o Cliente.  

(      ) sim                (      ) não         (      ) em fase de implantação 

 

15. A empresa oferece estruturas físicas confortáveis para os Clientes 

 (     )  sim       (     ) Não  

 

16. A empresa possui tecnologia de ultima geração, para atender de forma eficiente os seus 

clientes. 

(     ) Sim          (      ) Não 

 

 

17. Qual o grau de importância que os Gestores da organização dar para a qualidade no 

atendimento ao publico dentro da empresa. Numa escala de 1 a 7. 

5 4 3 2 1 

 
Importantíssimo  

 
Muito 

Importante  

 
Importante 

 
Pouco 

importante  

 
Nada importante 

                 5                  4             3              2               1 

                 O                 O             O            O               O 

 

18. Existe alguma ferramentas de avaliação da qualidade dentro da organização.  

(      )  Sim              (       )   Não  

Se sim Quais:  

 

 

19. A organização oferece treinamento regularmente aos seus Colaboradores  

  (      )  Sim              (       )   Não  

 

20. Quando existe reclamações sobre a qualidade  do atendimento, a empresa investiga a 

causa daquela reclamação.  

(      )  Sim              (       )   Não 

Porto velho ____/____/____ 

Obrigado por ter Participado da Pesquisa!  
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Anexo A 

 

 

Formato clássico escala servqual. 

 

 Versão apresentada a seguir a em português no formato original 

proposto por Zeithaml, Parasuraman e Berry (1990, p. 180-6), onde foi 

adptada para a realidade da empresa pesquisada.  Composta por 22 itens, 

dentro de 05 dimensões.  

 

 

01 02 03 04 05 06 07 

01 Excelentes empresas de terão equipamentos 

modernos 

       

02 As instalações físicas de excelentes empresas de 

serão visualmente atrativas. 

       

03 Empregados de excelentes empresas de terão 

boa apresentação 

       

04 Materiais associados ao serviço (como panfletos 

ou relatórios) serão visualmente atrativos em 

excelentes empresas 

       

05 Excelentes empresas de realizam o serviço 

exatamente como prometido 

       

06 Excelentes empresas de  são confiáveis quando o 

cliente tem problemas com o serviço. 

       

07 Excelentes empresas farão o serviço 

corretamente da primeira vez. 

       

08 Excelentes empresas de fornecerão os serviços 

no momento em que prometem fazê-lo. 

       

09 Excelentes empresas de insistirão em registros 

livres de erro 
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10 Empregados de excelentes empresas de dirão 

aos clientes exatamente quando eles serão 

realizados 

       

11 Empregados de excelentes empresas de 

fornecerão um serviço ágil aos clientes 

       

12 Empregados de excelentes empresas de  estarão 

sempre dispostos a ajudar os clientes 

       

13 Empregados de excelentes empresas de nunca 

estarão muito ocupados para responder aos 

pedidos dos clientes 

       

14 O comportamento de empregados de excelentes 

empresas de inspirará confiança aos clientes 

       

15 . Clientes de excelentes empresas de se sentirão 

seguros nas suas transações 

       

16 Empregados de excelentes empresas de serão 

consistentemente atenciosos com os clientes 

       

17 Empregados de excelentes empresas de 

terão o conhecimento para responder às 

questões dos clientes 

       

18 Excelentes empresas de darão aos clientes 

atenção individualizadas 

       

19 Excelentes empresas de terão horários de 

funcionamento adequados a todos os clientes 

       

20 Excelentes empresas de terão empregados que 

lidam com os clientes de forma atenciosa 

       

21 Excelentes empresas de serão focadas nos 

maiores interesses dos clientes 

       

22 Os empregados de excelentes empresas de 

compreenderão as necessidades específicas dos 

clientes 

       

 


