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RESUMO 

 

O setor de serviços tem ganhado grande importância no cenário econômico mundial. Diante 

desta perspectiva, os gestores estão cada vez mais comprometidos no alcance da qualidade na 

prestação de serviços, em virtude do caráter inovador e diferenciador que a qualidade atribui 

às operações. O presente trabalho tem o objetivo de propor um modelo capaz de avaliar a 

qualidade de serviços no setor de saúde suplementar. Para tanto, será realizada a integração da 

Escala SERVQUAL e a metodologia de Desdobramento da Função Qualidade (QFD), a fim 

de identificar as lacunas entre as expectativas e percepções dos clientes e, elucidar os 

domínios propostos pela Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS), correlacionando-os 

com os princípios de gestão da qualidade propostos na Norma ISO 9000:2005, com a 

finalidade de identificar os principais requisitos exigidos pelos consumidores e transformá-los 

em requisitos do projeto. Desde modo, a aplicação do modelo viabilizou observar os 

principais requisitos exigidos pelos clientes do segmento de fisioterapia considerados como 

prioritário para o alcance de sua satisfação, viabilizando um arcabouço relevante para nortear 

o gestor na construção de suas estratégias e, consequentemente, alcance da satisfação dos 

clientes. 

Palavras-Chave: Qualidade em Serviço; Setor de Saúde; SERVQUAL; Desdobramento da 

Função Qualidade; Satisfação do Cliente. 
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ABSTRACT 

 

The service sector has gained great importance in the global economic scenario. Managers are 

increasingly committed to the attainment of the quality of services, due the innovative 

character and distinctive quality that is related to operations. This paper aims to propose a 

model capable of evaluating the quality of services in the private health care. For this purpose, 

it will be performed the integration of the SERVQUAL Scale and the Quality Function 

Deployment (QFD) methodology, in order to identify gaps between expectation on services 

and perceptions of costumers and debate the domains proposed by the National Health 

Agency (ANS), correlating them the principles of quality management proposed in ISO 

9000:2005, to identify the main requirements demanded by consumers and turn them into 

design requirements. Thus, the model enable us to observe the main requirements demanded 

by customers in physiotherapy segment considered as a priority for achieving their 

satisfaction, enabling relevant framework to guide the manager in building their strategies. 

Keys-words: Service Quality; Health Sector; Customer Satisfaction; Quality Fuction 

Deployment. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o aumento dos índices de competitividade, observa-se que as organizações têm 

buscado desenvolver estratégias que as diferenciem no mercado, através, sobretudo, da 

internalização do conceito e das práticas direcionadas para o alcance da qualidade na 

prestação de serviços, de modo a se adaptarem à era da qualidade, cujo foco é o atendimento 

das expectativas dos consumidores. Em serviços de saúde e,  especificamente no segmento de 

saúde suplementar, não é diferente.  

A constante evolução do segmento de saúde suplementar, ocasionada pela insuficiência 

e precariedade na prestação dos serviços públicos de saúde, demanda maior atenção dos 

gestores para a avaliação dos serviços prestados, a fim de que as expectativas dos pacientes 

sejam atendidas e estes se tornem fiéis à  organização. Nesse cenário, a qualidade tem se 

transformado em um critério essencial durante a aquisição de um serviço, tornando-se peça 

fundamental para o cliente e, por conseguinte, mecanismo promotor de competitividade 

(FEIGENBAUM, 1990; GARVIN, 2002; LAS CASAS, 2008; PALADINI, 2010; 

TARABOULSI, 2006; IVLÃSCEANU et al., 2004). 

Conforme Ryding (2011), a Qualidade em Serviço tem sido definida como resultado do 

alcance das expectativas dos consumidores, geradas durante a aquisição de um serviço.  

De acordo com Donabedian (1979), a qualidade no segmento de saúde está relacionada  

à obtenção dos maiores  benefícios, com os menores riscos para o paciente, benficios estes 

que, por sua vez, definem-se em função da disponibilidade de recursos e dos valores sociais 

existentes. 

Nesse cenário, diversos instrumentos foram criados com o objetivo de mensurar a 

qualidade na prestação de serviços, ou seja, quantificar a satisfação dos clientes. Dentre os 

principais instrumentos utilizados, tem destaque a Escala SERVQUAL, cujo objetivo é 

permitir a visualização da discrepância entre a expectativa e a percepção do cliente  em 

relação ao serviço prestado. Embora seja uma ferramenta bastante utilizada, o SERVQUAL 

permite apenas a visualização das lacunas, ou seja, dos pontos fracos da empresa em relação  

à avaliação do serviço. Entretanto, não são produzidas alternativas para sanar as deficiências 

encontradas (BABAKUS & MANGOLD, 1992; FINN & LAMB, 1991; CRONIN & 

TAYLOR, 1992; BUSACCA & PADULA, 2005). 

No que tange à metodologia de Desdobramento da Função Qualidade (QFD), esta 

traduz as necessidades dos consumidores em partes integrantes no processo de produção, 

através das correlações realizadas na matriz da qualidade, todavia, não fornece os requisitos 

exigidos pelos clientes, nem tão pouco, os atributos que devem ser considerados para o 
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alcance da satisfação do consumidor. Desse modo, justifica-se a integração entre a Escala 

SERVQUAL e a metodologia QFD, pois a primeira irá alimentar a segunda com as exigências 

apontadas pelos consumidores. 

Esta pesquisa tem por objetivo propor um modelo capaz de avaliar o nível de satisfação 

dos consumidores do segmento de saúde suplementar em relação à qualidade dos serviços de 

saúde. Para tanto, o modelo se propõe a identificar o gaps, ou lacunas, na prestação de 

serviço, e elencar os meios para minimizar as deficiências encontradas, através da realização 

de uma análise de correção entre os atributos que expressam os desejos dos clientes, de forma 

direta, por intermédio do SERVQUAL e, indiretamente, através da Resolução Normativa nº 

275 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que versa sobre o monitoramento da 

qualidade nos prestadores de serviços de saúde suplementar. Estes serão correlacionados com 

os oito Princípios para Gestão da Qualidade, propostos pela Norma ISO 9000:2005, para 

serem adotados como parte do modelo de gestão que é reconhecido internacionalmente. 

 

1.1 Justificativa 

A última década do século XX evidenciou uma substancial mudança da economia 

(AZAM et al., 2012; FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2005; LOVELOCK & WIRTZ, 

2007). Conforme Correa et al. (2006), o setor de serviços tem ganhado grande relevância no 

contexto econômico atual, principalmente por representar uma parcela significativa  na 

formação do PIB da economia dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como 

pelo percentual de empregos gerados pelo setor (IBGE, 2012). 

No Brasil, de acordo com os dados obtidos através da Pesquisa Anual de Serviços 

(PAS), realizada pelo IBGE nos anos de 2006 a 2009, percebe-se uma evolução dos 

indicadores associados ao setor de serviços. O número de empresas vinculadas ao setor 

evoluiu de 958 no ano de 2006 para 918.200 em 2009. Referente à receita operacional líquida, 

tem-se os seguintes montantes para os anos de 2006 a 2009, medidos em bilhões de reais: 

501,1; 580,6; 680,1 e 745,4, respectivamente. 

No Brasil, o setor de serviços despendeu o equivalente a 95,1 bilhões em 2006; nos anos 

de 2007 e 2009 os montantes foram 106,8 e 128,1 bilhões, assim como 143,6 bilhões em 

2009. No que diz respeito ao número de pessoas ocupadas, os dados apresentados mostram 

que em 2006 este número era de 8.152 pessoas; no ano de 2007 e 2008 este número subiu 

para 8.704 e 9.232 mil pessoas, respectivamente, e no ano de 2009 foi registrado um número 

de 9.682 trabalhadores (IBGE, 2012). 
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Em termos de valor adicionado, em 2006 o setor de serviços brasileiro teve o montante 

de 278,2 bilhões; em 2007 o valor atingiu 326,2 bilhões; e nos anos de 2008 e 2009 a quantia 

foi de 376,5 e 418,1 bilhões, respectivamente (IBGE, 2012). 

Até meados de setembro de 2006, o setor de serviços foi o maior receptor dos ingressos 

brutos de Investimento Externo Direto (IED) e isso aconteceu até setembro de 2007, 

absorvendo 47,3% do total direcionado ao país, que foi de US$ 11,2 bilhões. Esse resultado 

refletiu a elevação registrada nos segmentos intermediação financeira, serviços prestados a 

empresas, comércio, construção, transportes, correios e telecomunicações, e atividades de 

informática. O IED destinado ao setor industrial totalizou US$ 9,4 bilhões, 39,5% do total, 

segundo dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. 

No que tange ao setor de saúde, objeto de estudo deste trabalho, o comportamento segue 

a mesma trajetória. No ano de 2008, o Brasil investiu 1,08% do seu PIB no setor de saúde. 

Com relação ao número de serviços  neste setor, cadastrados pelo Ministério da Saúde, até 

outubro de 2012 o valor total aproximado foi de 247.352, sendo que 178.413 foram privados, 

e os públicos tiveram 68.939 serviços cadastrados (IBGE, 2012). No que tange aos serviços 

complementares de fisioterapia, o valor alcançou o número de 18.224. 

 Em Pernambuco, até 2007, o setor de saúde empregava aproximadamente 120 mil 

pessoas, com maior concentração na Região Metropolitana, e o valor registrado foi o 

equivalente a 72 mil pessoas (LIMA  et al.,2007). 

No que diz respeito ao setor de saúde suplementar, o número de operadoras com 

registro na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em nível regional, apresentou o 

seguinte comportamento: Região Norte – 46 operadoras cadastradas; Região Nordeste – 213; 

Região Centro-Oeste – 103; Região Sudeste – 972; Região Sul – 237 operadoras cadastradas 

(ANS, 2012). O número de estabelecimentos de plano de saúde privado no Brasil, até abril de 

2012, foi equivalente a 97.388; no Nordeste, este número foi de 13.425, e em Pernambuco, 

2.487 estabelecimentos foram detectados. No que tange ao número de usuários, ou seja, 

àqueles que têm vínculos com planos de saúde, até junho de 2012 registrados os seguintes 

índices: nos municípios do Brasil o número de usuários foi, aproximadamente, 66.259.299; no 

Nordeste do país o número foi de 9.496.944 usuários; no Estado de Pernambuco e na sua 

capital, Recife, tem-se os números de usuários de planos de saúde e 1.986.688 e 919.080, 

respectivamente (ANS, 2012). 

  Desse modo, o crescimento exponencial do setor de serviços tem evidenciado a 

importância das organizações dedicarem maior atenção à qualidade com que seus serviços são 

prestados, considerando como principal estratégia a busca pela plena satisfação do cliente, 
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uma vez que este é peça fundamental para a manutenção de uma organização no mercado 

(CHAUDHA et al., 2011).  No que se refere ao setor de serviços de saúde, esta hipótese 

torna-se ainda mais contundente, uma vez que a prestação do serviço envolve o risco de morte 

do cliente/paciente, aumentando a exigência por serviços eficazes e de qualidade garantida. 

No cenário atual dos serviços de saúde suplementar, no qual um percentual significativo 

das operadoras de planos de saúde está sendo punido pela ausência de qualidade no 

atendimento ao cliente, resultando em perdas de parcelas significativas de mercado, bem 

como na deterioração da imagem coorporativa das empresas, faz-se necessária a realização de 

um estudo voltado para esta área, de modo a permitir maior visualização dos reais atributos 

exigidos pelos consumidores, confrontando-os com os critérios estabelecidos pela entidade 

responsável pelo gerenciamento do setor, a Agência Nacional de Saúde Suplementar.  É 

importante elucidar que este setor tem ganhado grande relevância no contexto de saúde no 

Brasil, em virtude, sobretudo, da precariedade e insuficiência da oferta de serviços públicos 

de saúde. Assim, esta pesquisa propõe a elaboração de um modelo de avaliação da qualidade 

em serviços de saúde suplementar, o qual seja baseado na integração entre a Escala 

SERVQUAL e o Desdobramento da Função Qualidade (QFD).  

 

1.2 Objetivos  

Este trabalho propõe desenvolver um modelo para avaliar a satisfação de clientes de 

serviços de saúde suplementar. Isto será feito a partir da identificação de relações entre 

determinantes da satisfação (variáveis latentes) e da inclusão de atributos que determinam as 

percepções de qualidade (variáveis operacionais), através da integração entre as ferramentas 

QFD, SERVQUAL, princípios contidos na Norma ISO 9000:2005, e das dimensões da 

qualidade contidas na Resolução Normativa nº 275/2011 da ANS. 

Como decorrência do objetivo principal, pretende-se, adicionalmente, alcançar os 

seguintes objetivos específicos: 

 Aplicar a Escala SERVQUAL para determinar a discrepância entre as expectativas 

e a percepção dos usuários de serviços de saúde sobre a qualidade do serviço 

prestado. 

 Identificar os gaps de maior prioridade através da realização da análise de quartil; 

 Alimentar a metodologia QFD com as informações referentes aos gaps prioritários. 

 Integrar a Escala SERVQUAL, os Princípios de Gestão da Qualidade da Norma 

ISO 9000:2005 e os Domínios para o Monitoramento da Qualidade da ANS com a 

metodologia QFD. 
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 Traduzir a “voz do cliente” em especificações. 

1.3 Metodologia 

Conforme Gil (2002), o método científico é definido como um conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos utilizados para o alcance do conhecimento.  

Há diversos critérios a serem considerados quando o objetivo é classificar uma pesquisa 

(GIL, 2002). Entretanto, o presente trabalho será classificado em relação a sua natureza, a 

seus objetivos, à abordagem do problema e aos procedimentos técnicos. É importante elucidar 

que, geralmente, uma pesquisa pode envolver mais de um método ou técnica, e que estas 

podem existir concomitantemente (OLIVEIRA, 2004). 

Em relação à natureza, considera-se esta uma pesquisa aplicada, pois objetiva gerar 

conhecimentos para a aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos, 

envolvendo verdades e interesses locais (GIL, 2002, OLIVEIRA, 2004). 

No que diz respeito aos objetivos, esta pesquisa pode ser classificada como exploratória, 

uma vez que ela tem por finalidade proporcionar maiores informações acerca da temática 

abordada, observando a existência de relações entre elementos. Ela pode, ainda, ser 

classificada como descritiva, pois sua realização é pautada nos processos de observação, 

registro e análise dos fatos, a fim de conhecer a realidade estudada, sem que haja qualquer 

tipo de manipulação dos fatos analisados (CERVO et al.,2007, BARROS & LEHFELD, 

2000). 

No que tange à abordagem do problema, tem-se uma pesquisa de caráter quantitativo, 

uma vez que se baseia nos registros e na análise de todos os dados numéricos que se referem 

às atitudes e comportamentos do objeto de pesquisa, isso acontecendo por intermédio de 

amostras que o representem de forma estatisticamente comprovada. Todavia, em um primeiro 

momento, ela não deixa de ser uma pesquisa qualitativa, na qual é realizada uma vasta 

investigação acerca de estudos que já foram realizados abordando a temática proposta  no 

trabalho. 

Quanto aos procedimentos técnicos, o estudo se caracteriza como sendo bibliográfico do 

tipo levantamento, uma vez que tem a finalidade de colocar o pesquisador em contato direto 

com o que já foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, possibilitando o exame 

de um tema sob um novo enfoque ou abordagem, resultando em conclusões inovadoras 

(MARCONI & LAKATOS, 2009). 
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1.3.1 Abordagem e Procedimentos Técnicos 

Os requisitos a serem desenvolvidos nesta dissertação serão construídos a partir das 

principais necessidades e expectativas apresentadas pelos clientes em relação à qualidade na 

prestação de serviços no segmento de saúde suplementar. 

Conforme Cervo et al. (2007), é importante que cada etapa realizada em um estudo, 

cujo objetivo  constitua-se em viabilizar um resultado que será utilizado posteriormente, seja 

descrita de forma simples e objetiva. Os autores supracitados consideram que a descrição 

possibilita que um indivíduo externo à pesquisa tenha capacidade de entender e aplicar seus 

resultados. Deste modo, a Figura 1.1 tem a função de descrever metodologicamente a 

sequência de etapas realizadas para a concretização da presente pesquisa, como demonstrado 

abaixo. 

 

 

Figura 1.1 – Procedimentos Técnicos de Pesquisa 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 

De acordo com a Figura 1.1, a primeira etapa para a realização do trabalho consiste na 

revisão bibliográfica, a qual teve como foco a discussão acerca dos principais temas que 

norteiam a pesquisa, a saber: evolução da qualidade, as características peculiares dos serviços, 

qualidade em serviços de um modo geral e, especificamente, no segmento de saúde. Para 

tanto, foram consultadas fontes secundárias, tais como livros, artigos, periódicos, dissertações 

e teses que versavam sobre o tema e que contribuíram, dando maior suporte à pesquisa 

(CERVO et al., 2007). 

Posteriormente, foram selecionadas as ferramentas metodológicas que seriam utilizadas 

para a construção de um modelo de mensuração da qualidade em serviço no setor de saúde 

suplementar, o qual foi aplicado a clientes de serviços de fisioterapia da cidade do Recife – 

PE.  

Desse modo, foram construídos questionários com base na Escala SERVQUAL, 

utilizando-se uma adaptação da escala Likert de 5 pontos, variando de “ discordo totalmente” 

a “concordo totalmente”. Esses questionários foram submetidos a um pré-teste, para averiguar 

se os mesmos forneciam dados satisfatórios para o alcance do propósito do trabalho. Outros 

instrumentos selecionados foram os  seguintes: a metodologia de Desdobramento da Função 
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Qualidade – QFD; os Princípios de Gestão da Qualidade da ISO 9000; e a Resolução 

Normativa 275/2011 da ANS sobre monitoramento da qualidade dos operadores de planos de 

saúde. 

Depois que os questionários foram validados, sua aplicação se deu junto aos clientes de 

serviços de saúde do segmento de fisioterapia, entretanto, cabe ressaltar que a amostra não 

representa a população. A amostra, composta por acessibilidade, foi feita para ilustrar a 

aplicação do modelo, e a única restrição para que um cliente entrasse no grupo estudado foi já 

ter utilizado algum tipo de serviço de fisioterapia em organizações que possuíssem convênio 

com operadoras de planos de saúde. Vale ressaltar, ainda, que não foram delimitados os 

clientes de uma clínica específica, nem tão pouco de um especialista ou de um grupo limitado 

de especialistas em serviços fisioterapêuticos. A abordagem dos respondentes ocorreu 

mediante contato direto, uma vez que estes foram abordados e convidados a participar da 

pesquisa, desde que atendessem à única restrição imposta: ter utilizado serviços de fisioterapia 

em clínicas que possuíssem convênio com operadoras de planos de saúde.   

Na sequência, são apresentados e analisados os resultados finais e feitas as 

considerações acerca do trabalho realizado. A Figura 2.1 delineia cada etapa desenvolvida 

para o alcance do objetivo proposto por esta dissertação, resultando na elaboração do modelo 

proposto. 
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Figura 1.2 – Etapas da Pesquisa e Construção do Modelo Proposto 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

1.3.2 População e Amostra 

A amostragem foi feita por conveniência, caracteriza-se como não probabilística e seus 

elementos são selecionados em virtude do fácil acesso.  

A presente pesquisa teve uma amostra composta por 77 entrevistados, sendo esse 

número avaliado como suficiente, pois o objetivo é ilustrar a aplicação do modelo, para 

comprovar que ele é factível. Deste modo, os dados e os resultados não apresentam a 

realidade concreta da população, não podendo ser estendidos para a mesma. Portanto, 

observa-se que uma alteração na amostra provocará uma mudança nos resultados, no que diz 

respeito à satisfação dos clientes. 

1.3.3 Instrumento para a coleta de dados  

É importante enfatizar que os critérios avaliados para a escolha dos instrumentos 

metodológicos utilizados na pesquisa tiveram como pressuposto a abordagem realizada na 
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fundamentação teórica deste trabalho, uma vez que foram apresentados e discutidos temas de 

grande relevância, os quais nortearam e deram suporte à dissertação. 

Nesse sentido, utilizaram-se como dados primários as informações viabilizadas através 

da aplicação dos questionários aplicados a clientes de serviço de fisioterapia de organizações 

que têm convênios com operadoras de planos de saúde da cidade do Recife – PE.  

O questionário é um instrumento usado para a obtenção de informações de modo que o 

próprio entrevistado possa preencher, esboçando sua opinião e contribuindo para a coleta de 

informações (CERVO et al., 2007; MARCONI & LAKATOS, 2009). É necessário salientar 

que essa ferramenta viabiliza a obtenção de um número significativo de dados, e seu objetivo 

é a obtenção de informações válidas que possam ajudar a atingir os objetivos, tanto o geral 

quanto os específicos. 

Desse modo, os questionários utilizados na pesquisa foram elaborados na escala 

SERVQUAL, sendo que a primeira parte deles teve o objetivo de traçar um perfil da amostra. 

Já a segunda parte buscou observar os principais critérios, elencados pelos respondentes, os 

quais, por sua vez, influenciam a percepção da qualidade em serviços fisioterapêuticos. A 

terceira parte teve como propósito verificar as expectativas dos clientes em relação ao serviço, 

cujos atributos lhes possibilitem maior nível de satisfação. Concluindo, a quarta parte expõe 

as expectativas dos consumidores em relação ao serviço que lhes foi entregue.  

Com base nos dados obtidos com a terceira e a quarta partes do questionário, foi 

possível delimitar as lacunas entre o que o cliente esperava do serviço e o que ele realmente 

recebeu. Estes dados alimentaram o QFD, juntamente com a Resolução Normativa 275/:2011 

– Monitoramento das Operadoras do Segmento de Saúde Suplementar, os quais foram 

relacionados com os Princípios de Gestão da Qualidade propostos pela ISO 9000. 

No que concerne aos dados secundários, o destaque é para a utilização de artigos atuais 

publicados em periódicos nacionais e internacionais, bem como livros clássicos da temática 

estudada, além de dissertações e teses. 

Logo, através da aplicação dos questionários, bem como da metodologia QFD, e feita a 

correlação entre as normas utilizadas, o alcance dos objetivos gerais desta dissertação foram 

viabilizados. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

O presente Estudo é composto por 5 capítulos. 
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O capítulo inicial apresenta a introdução da temática a ser abordada; a justificativa para 

a realização do estudo; os objetivos aos quais o trabalho se propõe a atender; e o método de 

pesquisa utilizado para esta finalidade. 

O capítulo seguinte compreende a fundamentação teórica, cujo objetivo é proporcionar 

o embasamento para a realização do estudo, de modo que haja o suporte sólido para a 

elaboração e aplicação do método. Entre os principais tópicos apresentados no decorrer da 

pesquisa, os mais relevantes são: o setor de serviços, com destaque para o segmento de 

serviços de saúde suplementar e sua regulamentação; a qualidade no setor de serviços de 

saúde; a Escala SERVQUAL; os oito Princípios de Gestão da Qualidade conforme a Norma 

ISO 9000:2005; e a metodologia de Desdobramento da Função da Qualidade – QFD. 

O terceiro capítulo apresenta a proposta do modelo de integração entre as metodologias 

de mensuração da qualidade em serviços, estes associados a regimes normativos do segmento 

de qualidade em serviços. 

O quarto capítulo apresenta a aplicação do modelo proposto, e o quinto capítulo  aborda 

as conclusões e as limitações deste estudo, bem como as recomendações para trabalhos 

futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo contempla os principais conceitos que nortearam a pesquisa da dissertação 

e, em paralelo, servirão como suporte para o alcance dos objetivos anteriormente descritos. 

Dentre as principais temáticas que serão aqui abordadas, tem-se os aspectos gerais 

relacionados ao setor de serviços, a qualidade em serviços, o modelo SERVQUAL, a Norma 

ISO 9000:2005 e a metodologia de Desdobramento da Função Qualidade – QFD. 

2.1 Serviços 

2.1.1 Conceitos e Características dos Serviços 

Diversos autores têm abordado e analisado a gestão de serviços, desenvolvendo 

diferentes interpretações para seu conceito. Todavia, esta não é uma tarefa simples, uma vez 

que há uma variabilidade conceitual na tentativa de adequá-los aos mais variados contextos 

(ALBRECHT, 1998; BUYUKOZKAN et al., 2011; DAGGER et al., 2007; FREITAS, 2005; 

IVAN et al.,2012;  JONSTON & CLARK, 2002; LADHARI, 2009; LIN et al. 2011; 

MEHRJERDI, 2010).  

Berry (1989) considera serviço como sendo um desempenho ou esforço, onde o que 

caracteriza é a intangibilidade. 

De acordo com Lehtinen et al. (1982), o serviço deve proporcionar a satisfação ao 

cliente por intermédio de uma atividade, ou de uma série de atividades, que devem promover 

interação com uma  pessoa ou uma máquina. 

Conforme Kotler (2000), serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode 

ofertar a outra, que seja essencialmente intangível, que não resulte na propriedade de nada e 

que sua produção possa ou não estar associada a um bem físico.  

Lovelock & Wright (2001) apresentam as seguintes definições: “Serviços são atividades 

econômicas que criam valor e fornecem benefícios para clientes [...] como decorrência da 

realização de uma mudança desejada no – ou em nome do – destinatário do serviço”; e 

“Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra. Embora o processo possa 

estar ligado a um produto físico, o desempenho é essencialmente intangível e normalmente 

não resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produção”.  

Para Zeithaml & Bithner (2003), os serviços podem ser traduzidos em ações, 

processos e execuções, que são realizados com o objetivo de apoiar o desempenho dos 

produtos básicos de uma organização.  
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De acordo com Fitsimmons & Fitsimmons (2005), os serviços podem ser, ainda, 

definidos como ideias e conceitos. Assim, para assegurar os benefícios de um conceito 

original em serviços, as empresas devem expandi-lo rapidamente, de modo que seja utilizada 

a vantagem da precedência para superar os competidores. 

Schmenner (1999) afirma que uma operação de serviço é definida de forma mais precisa 

em termos residuais, ou seja, o que ela não é em vez do que ela é. Nesse sentido, é importante 

elucidar que as operações de serviços possuem características peculiares, o que as distingue 

dos produtos tangíveis (COBRA, 2001; FITSIMMONS & FITSIMMONS, 2005, 

GRONROOS, 2003). A Tabela 2.1 apresenta as diferenças existentes entre bens e serviços. 

 

Tabela 2.1 – Diferença entre Bens e Serviços 

Bens Serviços 

Tangíveis. Intangíveis. 

Homogêneos. Heterogêneos 

Produção e distribuição separadas do consumo. Produção, distribuição e consumo simultâneos. 

Uma coisa. Uma atividade ou processo. 

Valor principal produzido em instalações físicas. Principal valor produzido nas interações 

interpessoais. 

O cliente, normalmente, não participa do 

processo produtivo. 

Cliente participa do processo de produção 

Podem ser armazenados. Não podem ser armazenados 

A propriedade pode ser transferida Não há transferência de propriedade. 

Fonte: Adaptado de Gronroos (1995) 

Embora haja divergências, diversos autores como Schmenner (1999), Lovelock e 

Wright (2001) concordam que existem algumas características comuns à maioria dos setores 

de serviços, tais como: a intangibilidade, a heterogeneidade, a simultaneidade entre a 

produção e o consumo e a impossibilidade de estocagem.  

Com relação à intangibilidade, esta é justificada porque a realização de um serviço 

implica uma ação. Assim, serviços não podem ser tocados, embora possam estar associados a 

algo físico (SCHMENNER, 1999).  

Nesse sentido, a natureza intangível dos serviços pode ser analisada como um 

problema, tanto para as organizações quanto para os clientes. Para estes últimos, 

diferentemente do que ocorre na escolha de um bem físico, no qual o consumidor é capaz de 

ver, sentir e testar o desempenho do produto, em serviços é inviável que isto ocorra, pois o 
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único mecanismo capaz de oferecer algum nível de segurança e satisfação a priori é a 

reputação da empresa.  Com relação à empresa, essa característica reforça a ideia de que, 

garantir a satisfação do consumidor na prestação de serviço é uma tarefa complexa em 

virtude, sobretudo, da impossibilidade de garantir que todas as expectativas individuais de 

cada cliente sejam supridas essencialmente. Isso acontece diferentemente do que ocorre 

durante a produção de bem físico, uma vez que há maior facilidade de padronização, a qual 

possibilita ao consumidor ter a exatidão de que estará adquirindo justamente o bem que 

atenda às suas necessidades e expectativas (FITSIMMONS & FITSIMMONS, 2005).  

Outra característica que deve ser considerada é a heterogeneidade, que pode ser 

caracterizada pela diferenciação dos serviços de um cliente para o outro. Percebemos, aqui, 

uma interação entre a natureza intangível dos serviços e o cliente, como participante ativo no 

processo de prestação de serviço (FITSIMMONS & FITSIMMONS, 2005). 

No que tange à simultaneidade, é válido enfatizar que os serviços são criados e 

consumidos ao mesmo tempo e, desta forma, não podem ser estocados (FITSIMMONS & 

FITSIMMONS, 2005). Partindo deste pressuposto, podemos afirmar que eles podem ser 

caracterizados como sistemas abertos, uma vez que estão sujeitos a impactos resultantes das 

variações de sua demanda. Neste segmento, o processo é o próprio produto, logo, a presença 

do cliente no processo anula a perspectiva de um sistema fechado. Em contrapartida, a 

produção de bens tangíveis opera como um sistema fechado, pois os estoques possibilitam 

que o sistema se adapte às constantes mudanças da demanda de seus consumidores. 

Vale salientar que a simultaneidade da produção e do consumo elimina várias 

oportunidades de intervenção para o controle da qualidade. Um produto pode ser 

inspecionado antes que chegue ao consumidor final, mas um serviço não permite que sua 

qualidade seja testada antes de sua realização (FITSIMMONS & FITSIMMONS, 2005). 

De acordo com Parasuraman  et al. (1985), estas características peculiares dos serviços 

resultam em algumas consequências importantes. São elas: 

 A qualidade em serviços é mais difícil de avaliar do que em bens tangíveis. 

 A natureza do serviço conduz a uma maior variabilidade na sua qualidade e, 

consequentemente, a um risco percebido mais elevado por parte do cliente,  se comparado 

ao associado a bens tangíveis. 

 A atribuição do valor da qualidade do serviço, por parte do cliente, tem como base a 

comparação entre as expectativas e os resultados. 

 As avaliações da qualidade têm como referência tanto os resultados como os processos de 

prestação de serviços. 
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Como se pode perceber, embora não haja uma definição única e absoluta para serviços, os 

conceitos não diferem muito. Como exposto anteriormente, existe uma convergência de ideias 

com relação a alguns aspectos deste setor.  

2.1.2 Classificação dos Serviços 

A forma mais tradicional de se classificar o setor de serviços é por ramo de atividades: 

serviços empresariais (consultorias, finanças, bancos), serviços comerciais (varejo, 

manutenção, consertos), serviços de infraestrutura (comunicação, transporte), serviços 

sociais/pessoais (restaurantes, saúde) e administração pública (educação, governo).  

Todavia, os serviços podem ainda ser classificados conforme a natureza de seus 

processos. Nesse sentido, Schmenner (1999) propôs a Matriz de Processos de Serviços, na 

qual estes são classificados segundo duas dimensões, representadas na figura 2.1, na qual o 

eixo vertical mede o grau de intensidade de mão de obra, e o eixo horizontal mensura o grau 

de interação e customização. Esta matriz será tomada como base para justificar a escolha pelo 

setor analisado no presente trabalho, setor de serviços de saúde, em específico, clínica de 

fisioterapia do município do Recife – PE. 

Conforme o autor supracitado, os processos de atendimento em serviços podem 

divergir significativamente, pois, à medida que se passa a graus mais altos dessa matriz, maior 

é o grau de incerteza sobre o processo, conforme pode ser observado na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Matriz dos processos de serviços 

Fonte: Adaptado de Schmenner (1999) 

No eixo vertical é medido o grau de intensidade de trabalho, que é definido como a 

proporção entre o custo do trabalho e o custo do capital. Assim, serviços que exigem muito 
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capital, como hospitais, aparecem no alto da tabela, em virtude dos altos investimentos em 

instalações e equipamentos e em relação aos custos de trabalho. Serviços com intensa 

utilização no fator trabalho, como escolas, figuram nas linhas de baixo, porque seus custos de 

trabalho são altos em relação às suas necessidades de capital. 

No eixo horizontal é dimensionado o grau de interação do cliente e de personalização, 

uma variável que descreve a capacidade do consumidor de interferir pessoalmente na natureza 

do serviço que está sendo prestado. Uma pequena interação entre o consumidor e o prestador 

de serviços é necessária quando o serviço é padronizado ao invés de personalizado. Desta 

forma, com base nas dimensões mão de obra, interação e customização, pode-se classificar os 

serviços nos seguintes casos: fábricas de serviços, serviços profissionais, serviços de massa e 

lojas de serviços. 

 Fábricas de Serviços: são características o baixo grau de intensidade de mão de obra 

e o baixo grau de interação e de personalização (empresas aéreas, transportes de 

cargas, hotéis). 

 Serviços Profissionais: caracterizam-se por possuir alto grau de intensidade de mão 

de obra e alto grau de interação e de personalização (advogados, médicos, contadores). 

 Serviços de Massa: possuem baixo grau de interação e de personalização, mas alto 

grau de intensidade de mão de obra (varejistas, vendas em atacado, escolas).  

  Lojas de Serviços: são classificados por terem um alto grau de interação e de 

personalização, mas um baixo grau de mão de obra (hospitais, oficinas de veículos). 

Segundo Schmenner (1999), as operações em serviços, de acordo com a posição em 

que a empresa se encontre na matriz, levam a desafios diferentes de gerenciamento para 

algumas e similares para outras, e isso é o que faz algumas dessas empresas apresentarem 

resultados operacionais similares em alguns aspectos do processo, e em outros não. 

As fabricas de serviços produzem serviços padronizados com altos investimentos de 

capital, o que é semelhante a uma linha de produção em uma fábrica. Já as lojas de serviços 

permitem maior personalização, mas fazem isto em um ambiente de alto investimento de 

capital. Clientes de serviços de massa receberão um serviço pouco diferenciado em um 

ambiente de trabalho intenso, mas aqueles que recorrerem a um serviço profissional  

receberão atenção individual de especialistas altamente treinados. 

Deste modo, as clínicas de fisioterapia do município do Recife – PE, setor escolhido 

para a aplicação do modelo proposto neste trabalho, caracterizam-se, de acordo com sua 

natureza, em lojas de serviços, uma vez que possuem um elevado grau de interação e de 

personalização com o cliente/paciente, tendo em vista que este interage totalmente com os 
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fisioterapeutas e especialistas nas fases de diagnóstico e, em determinadas circunstâncias, nas 

fases de tratamento até que seja alcançado um resultado satisfatório. Saliente-se  também que 

os pacientes esperam receber atendimento de acordo com suas necessidades específicas. Em 

relação à intensidade de mão de obra, verifica-se um baixo volume de investimentos 

comparados aos realizados em instalações e equipamentos. 

Percebe-se que existe uma dificuldade em sugerir uma classificação que abranja todos 

os tipos de serviços existentes, em virtude, sobretudo, da dimensão de critérios examinados 

em cada segmento especificamente. Assim, faz-se necessário elucidar que as características 

dos serviços variam muito entre os segmentos e, inclusive, dentro de um mesmo serviço.  

No que tange ao setor da saúde, este, apesar de inserido no setor de serviços, possui 

características específicas e completamente distintas dos outros serviços, em virtude da  

natureza de sua atividade intrinsecamente vinculada à vida humana. Conforme Garvin (2002) 

há três particularidades evidenciadas nas organizações de saúde: 

I - Falta de clareza na conexão entre entradas e saídas, em função do tempo necessário 

para os resultados manifestarem-se.  

II - Os pacientes podem ter dificuldades em avaliar aspectos técnicos.  

III - Os grandes hospitais operam com duas linhas de autoridades distintas, o pessoal 

administrativo e os médicos, em vez da pirâmide de autoridade única predominante nas 

demais organizações.  

Dessa forma, o próximo tópico caracterizará, de forma geral, o setor de serviços de 

saúde com o objetivo de facilitar a compreensão, além de fortalecer a justificativa pela 

escolha do mesmo para a elaboração do modelo proposto nesta pesquisa. 

2.1.3 O Setor de Serviços de Saúde no Brasil: Evolução e Tendências 

Conforme Gadelha e Costa (2010), o setor Saúde tem características, cada vez mais 

evidenciadas, que o colocam como área destacada de um projeto de desenvolvimento nacional 

em outras dimensões, além da social, como por exemplo:  

 A econômica e tecnológica, uma vez que alavanca mais de 8% do Produto Interno Bruto 

(PIB) brasileiro e articula a geração e difusão de tecnologias de futuro. 

 A democrática, por ser um dos campos mais institucionalizados de participação social em 

sua gestão.  

 A territorial e regional, visto que a organização dos serviços de saúde no território 

condiciona o desenvolvimento regional. 
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O espaço econômico e institucional que envolve o setor de saúde tem passado por 

profundas transformações no Brasil, seguindo, tardiamente, a tendência dos países 

desenvolvidos, todavia, apresentando condições estruturais bastante específicas (GADELHA 

et al., 2010). 

Durante a década de 1980, iniciaram-se as mais significativas mudanças no sistema de 

saúde brasileiro, na tentativa de construir um modelo de saúde que refletisse um sistema 

universal, integral e descentralizado (RIGHI et al, 2010).  

Em março de 1986, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, na qual foi gerado um 

relatório que serviu de referência para os constituintes elaborarem a Constituição de 1988 e 

para a aprovação das Leis 8.080 e 8.142, esta a Lei Orgânica da Saúde, em 1990. Somente, a 

partir da universalidade do acesso a serviços de saúde, instituído na Constituição de 1988, no 

artigo 196, foi reconhecido o direito à saúde como direito de cidadania para todos, 

culminando na criação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação da saúde” (BRASIL, 1988). 

 

Deste modo, a concepção do SUS estava pautada na criação de uma rede regionalizada 

e hierarquizada, que constitui um sistema único, cujas diretrizes são: descentralização, com 

direção única em cada esfera do governo; atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas; e participação da comunidade (BRASIL, 1988). 

No que se refere à iniciativa privada, esta atua na assistência de saúde de forma 

complementar ao Sistema Único de Saúde, conforme descrito no primeiro parágrafo do artigo 

199 da Constituição de 1988:  

 “A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. § 1º - As instituições 

privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de 

saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos” 

(BRASIL, 1988). 

 

Deste modo, segundo o Conselho executivo de Secretaria de Saúde (CONASS), o 

sistema de saúde brasileiro está segmentado em duas esferas, sendo elas: pública e privada, 

conforme mostra a Figura 2.2. A esfera pública, tal como proposto na Constituição, é 
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responsável por garantir à população atenção integral, acesso universal e gratuito aos serviços 

de saúde. É importante considerar que esta esfera pode envolver tanto prestadoras públicas 

como privadas. Já o sistema privado é composto pelos sistemas de saúde suplementar 

(operadoras de planos e seguros de saúde) e de desembolso direto (serviços de saúde 

adquiridos em prestadores privados mediante gastos diretos das pessoas ou das famílias). 

 

Figura 2.2 – Sistema de Saúde brasileiro 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

A saúde tem ocupado um patamar bastante significativo no que tange à geração de 

inovação, por ser um dos maiores atrativos de investimento de Pesquisa e Desenvolvimento 

(P&D) no mundo, em um cenário em que a inovação assume o papel de instrumento capaz de 

promover um grande diferencial na capacidade competitiva nacional em ambiente globalizado 

(GUIMARÃES, 2006). Conforme Guimarães (2005), a saúde é responsável por um quarto do 

empenho nacional em pesquisa, o que a coloca em posição privilegiada no que concerne ao 

investimento em P&D para a geração de conhecimento (GADELHA & COSTA, 2007; 

DRAIBE, 2007). 

Conforme dados do IBGE (2009), as ocupações diretas em saúde cresceram 22% no 

período entre 2003 e 2007, alcançando 4,2 milhões, enquanto as ocupações totais da 

economia cresceram 12% no mesmo período. É importante elucidar também que 10% do total 

de empregos qualificados estão sendo ocupados pelo setor.  

Dessa forma, o Setor de Saúde foi o que mais aumentou a oferta de emprego na última 

década, representando 5,9% do total de ocupados (IBGE, 2008). O núcleo do setor referente à 

seção de saúde humana registrou uma razão de 1,5 profissional da saúde para cada “outro 
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trabalhador”, o que evidencia a forte profissionalização do setor. Na Administração Pública 

essa relação é de 2,8 profissionais para cada trabalhador de outra área. 

Segundo os empregos formais registrados na Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS) em dezembro de 2010, o total do setor de saúde representa mais de 11% do mercado 

formal brasileiro, destacando, deste modo, sua importância para o mercado formal brasileiro. 

Até meados do mês de julho de 2009, a carteira de investimento em saúde era de R$ 

2,54 bilhões. Entretanto, os fundos de subvenção canalizaram para as empresas inovadoras em 

saúde o montante de R$ 800 milhões em 2007 e 2008 (IBGE, 2012). 

De acordo com a pesquisa Conta-Satélite de Saúde Brasil 2007-2009, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), O gasto dos brasileiros com o consumo 

de produtos e serviços de saúde chegou a 157,1 bilhões de reais em 2009. O volume total, 

somadas as despesas públicas com saúde (de 123,6 bilhões de reais), chegou a 283,6 bilhões 

de reais no período, esse valor corresponde a 8,8% do Produto Interno Bruto Brasileiro (PIB) 

de 2009. 

De acordo com a pesquisa, a despesa das famílias com o consumo de bens e de serviços 

de saúde teve um crescimento real de 5,3% em 2008 e de 3,5% em 2009. Já os gastos do 

governo com esse setor cresceram 6,3% e 5,2%, respectivamente. Os dados da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares (POF/IBGE) mostram que o gasto privado direto com saúde 

representou quase 6% do orçamento familiar, sendo o quarto item entre os maiores gastos, 

após habitação, alimentação e transporte (IBGE, 2008). 

 Em 2009, 36,3% do total das despesas de saúde das famílias foram com serviços como 

consultas médicas e odontológicas, exames laboratoriais etc. Com relação aos medicamentos, 

os gastos corresponderam a 35,8%. Outro aspecto diz respeito à repartição do gasto per capita 

com os cuidados de saúde, em 2007, estes que eram de R$ 480,00 para os que têm acesso 

exclusivamente ao SUS, contra R$ 1.128,00 para os que também têm cobertura por planos. 

O Brasil, segundo estimativas do IBGE, tem  uma despesa total em saúde, levando em 

consideração as esferas pública e privada, equivalente a 8,4% do PIB (IBGE, 2009). Esse 

percentual é baixo quando comparado com os Estados Unidos (15,7%). Todavia, é muito 

próximo ao de outras nações da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), como Reino Unido (8,4%), Espanha (8,5%), Canadá (10,1%) e Austrália (8,9%), 

que também contam com sistemas universais (WHO, 2010). 
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2.1.3.1 O Setor de Serviços de Saúde Suplementar  

No Brasil, o mercado de planos e de seguros privados de atenção à saúde, denominado 

Setor da Saúde Suplementar, passou quase quarenta anos de funcionamento sem regulação. 

Antes da criação de um órgão regulamentador do segmento, a livre definição da cobertura 

assistencial permitia à operadora excluir determinados eventos do plano de saúde, ou até 

mesmo estabelecer o prazo máximo de diárias hospitalares por ano.  

A Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) com o objetivo de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à 

saúde por meio da regulamentação das operadoras, inclusive quanto a suas relações com 

prestadores e consumidores. “A ANS é a agência reguladora vinculada ao Ministério da 

Saúde responsável pelo setor de planos de saúde no Brasil”. A visão desta agência reguladora 

inclui a produção da saúde observando os princípios de qualidade, integralidade e 

resolutividade (ANS, 2012). 

O regulamento da ANS foi aprovado pelo decreto Nº 3.327 de Janeiro de 2000, que 

relata a natureza e finalidade da ANS, a estrutura organizacional, o contrato de gestão, os 

patrimônios, as receitas e a gestão financeira, a atividade e o controle, e as disposições finais e 

transitórias (ANS, 2012). 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar é definida como uma autarquia sob o regime 

especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - RJ, 

prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território nacional, como órgão de 

regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência 

suplementar à saúde. O art. 5º da Lei 9.961/2000 define o objetivo da ANS como sendo o de 

regular as operadoras setoriais, promovendo a defesa do interesse na assistência suplementar à 

saúde e, assim, contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país. (ANS, 2012). 

O número de operadoras ativas no final do primeiro semestre de 2012 chega a 1.571, 

sendo 1.363 com beneficiários, o que representa 86,8% do total. Em dezembro de 2011, havia 

1.601 operadoras ativas, das quais 1.375 com beneficiários. Enquanto isso, o número de 

beneficiários cresce. Em junho de 2012, foram contabilizados 48,7 milhões de vínculos a 

planos de assistência médica, e 17,6 milhões de vínculos a planos exclusivamente 

odontológicos, o que representa um crescimento de, respectivamente, 1,79% e 4,50%, em 

relação a dezembro do ano anterior (ANS, 2012). 

Por sua vez, a receita de contraprestações das operadoras médico-hospitalares, corrigida 

em relação à edição anterior, chega a R$ 82,4 bilhões em 2011, indicando crescimento de 
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13,1% quando comparado a 2010. No primeiro semestre de 2012, o número já  atingia mais 

de R$ 43,9 bilhões (ANS, 2012). 

Em última análise, é importante ressaltar que a ANS tem como pilar a busca por uma 

gestão organizacional cuja qualidade e os clientes sejam peças fundamentais para o 

desenvolvimento e prestação de serviços de saúde suplementar. Neste sentido, a ANS 

publicou a Resolução Normativa nº 275/2011, que dispõe sobre a implantação de instrumento 

capaz de avaliar o desempenho assistencial dos prestadores de serviço na saúde suplementar, 

a qual será parte integrante do modelo que será proposto na presente pesquisa. Nesse sentido, 

a nova norma permitirá a seleção de indicadores que tenham validade, comparabilidade e 

ajudem na diferenciação das organizações avaliadas. 

O Programa de Monitoramento da Qualidade dos Prestadores de Serviços na Saúde 

Suplementar (QUALISS) irá monitorar os indicadores de qualidade assistencial dos 

prestadores de serviços com o uso de referências mundiais. Estes indicadores proporcionarão 

aos estabelecimentos de saúde parâmetros claros para gestão da qualidade (benchmarking), 

bem como irão fornecer ao poder público e consumidores em geral elementos de apoio à 

tomada de decisão, com foco na qualidade do atendimento (ANS, 2012). 

O desenvolvimento do QUALISS tem como pressupostos fundamentais, os seguintes 

critérios a serem considerados: 

 A qualidade da atenção à saúde necessita ser medida, desta forma é proposta a utilização 

de indicadores que supram a necessidade de informações dos usuários dos sistemas de 

saúde e de suas entidades representativas sobre a qualidade dos cuidados prestados. 

 A padronização pelo órgão regulador desses indicadores tem a intenção de alcançar níveis 

de abrangência e capilaridade maiores do que os programas atuais de monitoramento da 

qualidade da assistência conseguem entregar. 

 Os domínios escolhidos para compor os eixos do QUALISS – efetividade, eficiência, 

equidade, acesso, centralidade no paciente e segurança – são fundamentados nos relatórios 

do Instituto de Medicina dos EUA, instituição que impulsionou a qualidade dos serviços 

de saúde e melhoria do cuidado no processo de reforma do sistema de saúde daquele país; 

 Os prestadores de serviço terão acesso aos resultados de seu desempenho antes da 

divulgação pública, podendo detectar falhas ocorridas no processo de envio das 

informações e de sua avaliação sistemática pela ANS. 

 A rede hospitalar brasileira apresenta uma grande heterogeneidade em relação à estrutura, 

incorporação de tecnologias e disponibilidade de recursos humanos; o programa, ao 

mesmo tempo em que permitirá comparações, levará em consideração essas diferenças. 
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 O QUALISS contará com um comitê gestor, com participação de representantes de 

operadoras de planos de saúde, hospitais, clínicas, laboratórios, médicos e consumidores, 

dando legitimidade e transparência às ações instituídas. A finalidade desse comitê será 

promover o desenvolvimento e o aperfeiçoamento do Programa. 

Assim, a Resolução Normativa nº 275:2011, dispõe sobre a instituição do Programa de 

Monitoramento da Qualidade das Prestadoras de Serviços na Saúde Suplementar – QUALISS, 

que consiste em um sistema de medição para avaliar a qualidade dos prestadores de serviços 

na saúde suplementar, através de indicadores que possuem validade, comparabilidade e 

capacidade de discriminação dos resultados, cujo objetivo é a disseminação de informações 

acerca da qualidade assistencial aos beneficiários, visando ao aumento da capacidade de 

escolha; às prestadoras, a fim de instigar a adoção de estratégias para melhoria de 

desempenho; e às operadoras de planos privados de assistência à saúde, visando a uma melhor 

qualificação de suas redes assistenciais (ANS, 2012). 

Os domínios a serem avaliados, que perpassam os indicadores selecionados e que 

constituem os eixos do QUALISS, com base nas dimensões da qualidade em saúde, são os 

seguintes: 

I - Efetividade - é a medida dos resultados decorrentes da aplicação de uma intervenção 

ou de um conjunto de intervenções (métodos de prevenção ou reabilitação, técnicas 

diagnósticas ou procedimentos terapêuticos), em conformidade com o estado atual do 

conhecimento científico, tendo em consideração comparações com outras alternativas, e da 

capacidade de atingir estes resultados para todos os pacientes que podem se beneficiar destas 

intervenções, indicando o grau em que uma melhoria potencial do cuidado à saúde é na 

prática atingida em situações reais ou habituais em uma unidade de saúde. 

II - Eficiência - é a otimização dos recursos financeiros, tecnológicos e de pessoal para 

obter os melhores resultados de saúde possíveis, pela eliminação da utilização de recursos 

sem benefício para os pacientes, redução de desperdício pelo uso excessivo, insuficiente ou 

inadequado das tecnologias em saúde, e redução dos custos administrativos ou de produção. 

III - Equidade - é o tratamento adequado dos pacientes, incluindo a presteza do 

atendimento e a qualidade dos serviços, e tem base nas necessidades dos pacientes e não em 

função de suas características pessoais como sexo, raça, idade, etnia, renda, educação, 

deficiência, orientação sexual ou local de residência. 

IV - Acesso - é a capacidade de o paciente obter cuidados com a saúde de maneira fácil 

e conveniente, sempre que necessitar, mais especificamente, pode ser entendido como a 
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possibilidade de obter serviços necessários no momento e local adequados, em quantidade 

suficiente e a um custo razoável. 

V - Centralidade no paciente - é o domínio que considera o respeito às pessoas por 

aqueles que ofertam os serviços de saúde, orientando-os para o usuário, incluindo respeito a 

seus valores e expectativas, atendimento com dignidade e cortesia, confidencialidade das 

informações, direito à informação ou autonomia, pronta atenção e conforto, além da escolha 

do provedor do cuidado.  

VI - Segurança - é a capacidade de controlar o risco potencial de uma intervenção, ou 

do ambiente do serviço de saúde, de causar danos ou prejuízos, tanto para o paciente quanto 

para outras pessoas, incluindo os profissionais de saúde. 

Desse modo, o objetivo do programa é disponibilizar ao cliente maior capacidade de 

escolha de seu plano de saúde, uma vez que este poderá avaliar a qualidade da rede associada 

a cada produto disponível no mercado, alterando o foco do preço para a qualidade do serviço 

prestado. Além disso, as informações disponíveis sobre a qualidade dos hospitais ainda são 

muito escassas e a nova resolução promoverá concorrência positiva. 

 

2.2 Qualidade 

Em um ambiente dinâmico, que exige das organizações constantes processos 

inovadores, de modo que sejam produzidos bens e serviços que atendam às exigências do 

mercado, a qualidade emerge como mecanismo promotor de competitividade organizacional e 

como importante conceito gerencial que permite a obtenção de vantagens competitivas de 

mercado (FEIGENBAUM, 1990).  

Desse modo, esta seção elucidará o processo conceitual da qualidade, a fim demonstrar 

como este processo se refletiu na mudança gerencial das organizações ao longo de décadas. 

Enfatizou-se, assim, a criação da série de Normas ISO 9000, que viabilizou o 

desenvolvimento de um modelo para implementação de um sistema de gestão da qualidade 

reconhecido internacionalmente. 

 

2.2.1 Conceito de Qualidade 

Existe uma grande dificuldade em se definir qualidade pelo fato de ser um termo muito 

abrangente e as definições buscarem, de um modo geral, dar-lhe um único sentido. Além 

disso, a maneira como a qualidade é definida e entendida em uma organização reflete a forma 

como é direcionada a produção de bens e de serviços (PALADINI, 2010). Neste sentido, a má 
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compreensão do conceito, resulta na implementação de padrões equivocados, o que pode 

gerar danos às organizações. 

Partindo desse pressuposto, diversos autores têm procurado conceituar qualidade de 

forma simples, precisa e abrangente: simples para ser facilmente assimilável em todos os 

níveis da organização; precisa, para não gerar interpretações dúbias; e abrangente, para 

mostrar sua importância em todas as atividades produtivas (PALADINI, 1995).  

Ao longo do tempo, diversos conceitos foram sendo desenvolvidos, de modo que se 

adequassem ao contexto em que emergiam (BUYUKOZKAN et. al., 2011; KOU & CHANG, 

2012). Dentre os principais pesquisadores que contribuíram para este fenômeno, podemos 

destacar: Feigenbaun (1961), Juran (1974), Crosby (1979), Ishikawa (1985), Deming (1986), 

Albrecht (1992), Garvin (2002), conforme pode ser visualizado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 – Conceitos de Qualidade 

Autor Conceito de Qualidade 

Crosby A qualidade está associada à adequação e conformidade com os requisitos. 

Deming A qualidade é voltada para o uso da estatística em processos. 

Juran Qualidade entendida como adequação ao uso. 

Feigenbaum Controle da Qualidade Total (TQM). 

Ishikawa Compreende a qualidade como inerente ao trabalho, fazendo parte e sendo resultado dele, com a 

construção da qualidade de vida de cada um e da sociedade. 

Taguchi A qualidade deve estar pautada na redução da perda total para o cliente. 

 

 

 

Garvin 

Apresenta cinco abordagens gerais definindo qualidade: 

- Abordagem transcendente; 

- Abordagem baseada no produto; 

- Abordagem baseada no cliente; 

- Abordagem baseada na produção; 

- Abordagem baseada no valor. 

Albrecht Qualidade em serviço é a capacidade que uma experiência ou qualquer outro fator tenha para 

satisfazer uma necessidade de um cliente. 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

Analisando esta multiplicidade de conceitos, Garvin (2002) formulou cinco abordagens 

que contribuem para aplicação da definição da qualidade: 

 Abordagem Transcendente – onde qualidade é sinônimo de excelência inata. 

 Abordagem Baseada no Produto – a qualidade é vista como uma variável precisa e 

mensurável, refletindo diferenças na quantidade de algum ingrediente ou atributo do 

produto. 
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 Abordagem Baseada no Valor – oferece desempenho ou conformidade a um custo 

aceitável. 

 Abordagem Baseada no Usuário – parte do princípio de que a qualidade está nos olhos de 

quem a observa.  

 Abordagem Baseada na Produção – qualidade é conformidade com as especificações. 

Garvin (2002) chama a atenção para que não seja utilizada uma única abordagem. O 

autor aconselha que sejam seguidas as seguintes instruções: inicialmente buscar uma 

abordagem voltada para o usuário, identificando suas características; posteriormente, seguir 

uma orientação com base no produto, a fim de traduzir a voz do cliente em requisitos e 

especificações; e finalmente, utilizar-se de uma abordagem baseada na produção, com o 

objetivo de assegurar que os métodos e equipamentos estejam coerentes para ofertar produtos 

que atendam às especificações dos clientes. 

A partir do processo de evolução do conceito de qualidade, emergiu uma percepção 

referente ao caráter estratégico do mesmo, mostrando o alcance da satisfação do cliente como 

peça-chave para a conquista de competitividade no mercado (MÉLO, 2007). 

Nesse contexto, a qualidade alcança o setor de serviços, gerando a necessidade de 

raciocínios e de práticas adequadas às características deste segmento de atividade. O conceito 

de qualidade, que foi primeiramente associado à definição de conformidade às especificações, 

evoluiu para a visão de satisfação do cliente. 

Assim, a qualidade passa a ser caracterizada pelo esforço em atender padrões 

usualmente aceitos, tendo como foco o processo em andamento na empresa ou o programa 

que foi estabelecido, de modo a considerar a missão da organização e, principalmente, o 

cliente para o qual se destina (IVLÃSCEANU et al., 2004). Desse modo, é necessário 

considerar a qualidade como um conjunto de atributos que compõem o produto ou o serviço 

demandado pelo mercado que se adequa às necessidades do consumidor no horizonte do 

tempo (PALADINI, 2008).  

Nessa conjuntura, o termo qualidade tem se tornado um importante conceito gerencial, 

essencialmente quando imerso em um cenário organizacional extremamente competitivo. Em 

se tratando do segmento de serviços, percebe-se que a qualidade é considerada uma eficaz 

ferramenta estratégica, reconhecida como um fator crítico de sucesso em uma empresa que 

objetiva se diferenciar de seus concorrentes (AZAM et. al., 2012; LADHARI, 2009; KOU & 

CHANG, 2012; ROD & ASHILL, 2010). Nesse sentido, esta pesquisa tomará como base a 

afirmação de que o alcance da qualidade está intimamente relacionado com o atendimento às 

expectativas do consumidor.  
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Desse modo, o presente trabalho tomará como norteador o conceito de qualidade 

desenvolvido por Juran e Gryna (1991), que a definem  como “adequação ao uso”, ou seja, o 

cliente transforma-se em parte integrante e ativa na construção do conceito.  

 Devido à importância atribuída ao alcance da satisfação do cliente, as organizações têm 

adotado sistemas de gestão da qualidade, uma vez que eles fornecem aos clientes uma 

evidência tangível da sua preocupação com a qualidade, essencialmente, no que tange à 

manutenção da mesma. Diante desta perspectiva, é importante conceituar gestão da qualidade 

como sendo um conjunto de atividades coordenadas, cujo propósito é dirigir e controlar uma 

organização no que se refere à qualidade, englobando o planejamento, o controle, a garantia e 

a melhoria contínua (PALADINI, 2010). 

Partindo desse pressuposto, o próximo item elucida aspectos gerais acerca da Norma 

ISO 9000, cujo objetivo é garantir qualidade, ou seja, estabelecer critérios que serão utilizados 

entre os países, a fim de possibilitar que todas as ações sejam planejadas sistematicamente, de 

modo que seja promovida confiança adequada e que, simultaneamente, sejam atendidos os 

requisitos da qualidade exigidos pelos clientes. 

 

2.2.2.1 Série de Normas ISO 9000 

Conforme Drumond (1998), as normas da qualidade datam do início do século XX e 

foram adotadas pela primeira vez por indústrias de defesa na Grã-Bretanha e nos Estados 

Unidos. Seus objetivos iniciais eram fornecer produtos manufaturados de acordo com as 

especificações para facilitar o comércio internacional de produtos e reduzir custos de 

produção. 

A primeira versão da série de normas ISO 9000 foi lançada em 1987, com o objetivo de 

definir mundialmente um padrão para a garantia da qualidade dos produtos das empresas. De 

acordo com Waks e Frank (1999), a série norma ISO 9000 é um nome coletivo para uma série 

de normas internacionais para garantia da qualidade estabelecidas pelo organismo 

internacional International Organization for Standardization (ISO). 

A ISO é a organização que apresenta maior representatividade no âmbito de emissões 

de normas internacionais em esfera global, e foi  criada oficialmente no dia 23 de fevereiro de 

1947, sendo  definida como uma organização não governamental (ONG) que possui uma 

entidade de cada país como representante junto aos comitês. O objetivo da ISO é facilitar a 

coordenação internacional e a unificação de padrões técnicos (CORREIA et al., 2006). Cabe 

ressaltar que as normas ISO 9000 não são de natureza técnica porque não especificam 

critérios ou regulam produtos e serviços. Ao invés disso, requerem documentação particular 
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nos procedimentos operacionais e ações gerenciais usadas para alcançar expectativas dos 

clientes. 

No Brasil, o comitê técnico responsável pelas normas da série NBR-ISO 9000 é o CB 

25, da Associação Brasileira de Normas técnicas – ABNT. Pode-se dividir a série NBR-ISO 

9000 em três normas, com objetivos e propósitos distintos, conforme apresentado a seguir: 

- NBR ISO 9000:2005 Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e Vocabulário: 

Definem os principais conceitos utilizados nas normas da série NBR ISO 9000. 

- NBR ISO 9001:2008 Sistemas de Gestão da Qualidade - Requisitos: Define os 

requisitos básicos para a implantação de um sistema de gestão da qualidade. Essa é a norma 

de certificação. 

- NBR ISO 9004:2010 Sistemas de Gestão da Qualidade - Diretrizes para Melhoria de 

Desempenho: Fornece diretrizes para a melhoria do desempenho de um sistema de gestão da 

qualidade e determina a extensão de cada um de seus elementos. Juntamente com a NBR ISO 

9001, ela forma o par consistente. 

A partir da década de 1990, observa-se um aumento significativo de organizações 

brasileiras que adotam os princípios do sistema de gestão da qualidade proposto pela Norma 

ISO 9000, com o objetivo de tornarem-se competitivas e ofertar dado grau de segurança a 

seus clientes, na tentativa de  torná-los fiéis (CANSANÇÃO et al., 2003). Com a revisão de 

2000, a Norma ISO 9000 evolui de um sistema de garantia da qualidade para um sistema de 

gestão da qualidade, incorporando vários princípios de qualidade, os quais serão tratados ao 

longo deste trabalho. 

As normas NBR ISO série 9000 compõem um conjunto de normas técnicas que tratam 

exclusivamente de gestão da qualidade, na sua expressão mais geral e sistêmica. A presente 

pesquisa utilizará como base os oito princípios contidos na Norma ISO 9000:2005, que trata 

da gestão da qualidade. 

Nesse sentido, para que uma empresa possa operar com sucesso é preciso que haja um 

gerenciamento transparente e sistemático. Partindo deste pressuposto, a implementação e 

manutenção de um sistema de gestão que considera as necessidades de todas as partes 

envolvidas pode ser considerado como um instrumento que permite à organização diferenciar-

se das suas concorrentes. Entretanto, esta implementação pode apresentar vantagens, mas 

também desvantagens e como pontos positivos se tem qualidade altamente percebida; 

vantagem competitiva; redução do custo de auditorias de clientes; melhoria na demanda de 

clientes; aumento na participação do mercado; produto mais rápido para o mercado; melhor 

documentação; maior atenção na qualidade pelos empregados; comunicação interna 
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intensificada e; aumento da eficiência operacional. No que tange aos aspectos negativos, tem-

se o excesso de burocracia e a limitação sobre a responsabilidade pela qualidade a pequenos 

grupos dentro da organização (MARANHÃO, 2001). 

Os princípios de gestão da qualidade podem ser utilizados pela alta direção para 

conduzir a organização à melhoria do seu desempenho. A seguir, esses princípios são 

apresentados: 

– Foco no cliente:organizações dependem de seus clientes, e portanto, é recomendável 

que atendam às necessidades atuais e futuras  deles, a seus requisitos, e que procurem exceder 

as suas expectativas. 

– Liderança: líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da organização. 

Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno no qual as pessoas possam estar 

totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. 

– Envolvimento de pessoas: pessoas de todos os níveis são a essência de uma 

organização, e seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades sejam usadas para o 

benefício da organização. 

– Abordagem de processo: um resultado desejado é alcançado mais eficientemente 

quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo. 

– Abordagem sistêmica para a gestão: identificar, entender e gerenciar os processos 

inter-relacionados sobre como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da 

organização no sentido de esta atingir os seus objetivos. 

– Melhoria contínua: convém que a melhoria contínua do desempenho global da 

organização seja seu objetivo permanente. 

– Abordagem factual para tomada de decisão: decisões eficazes são baseadas na análise 

de dados e informações. 

– Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma organização e seus 

fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade 

de ambos de agregar valor. 

É importante elucidar que a adoção destes princípios passou a ser reconhecida pelo 

mercado como um “atestado de garantia da qualidade”, e o consumidor final, cada vez mais  

atento aos aspectos de qualidade e de segurança, tende a identificar e a privilegiar as 

organizações que dispõem de certificação, por considerar esse fato como um sinônimo de 

seriedade e de confiabilidade. 

Embora possa considerar a afirmação de que uma organização certificada com base na 

NBR ISO 9000 não seja perfeita, sem falhas nem problemas; é possível afirmar que sua 
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implementação permite o controle de seus principais processos, melhor gerência de seus 

recursos e possibilita o alcance da satisfação de seus clientes, uma vez que está totalmente 

direcionada para esses objetivos. Todavia, existem algumas barreiras para sua implementação 

que podem ser observadas, por exemplo, falta de envolvimento e comprometimento da 

direção; excesso de burocracia; falta de habilidade para entender a aplicação dos fatores que 

afetam a seleção da parte apropriada; dificuldade de interpretação de várias seções da norma 

como os requisitos de calibração e a extensão de documentos necessários; e medo de mudar 

para iniciar o projeto. 

Confirmado o desejo de se adotar um sistema de qualidade baseado na norma ISO 9000, 

a organização seguirá várias etapas, dentre as quais se podem citar as seguintes: 

I - Definição da política da qualidade. 

II - Análise do sistema de qualidade da empresa e determinação das mudanças que 

devem ser feitas. 

III - Treinamento e conscientização dos funcionários envolvidos com a implantação. 

IV - Desenvolvimento e implantação dos procedimentos necessários ao sistema da 

qualidade. 

V - Seleção de um órgão certificador. Como exemplo, podemos citar o Bureau Veritas  

Quality International (BVQI) e a Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV). 

VI - Pré-auditoria para avaliar o sistema de qualidade implantado. 

VII - Eliminação das eventuais não-conformidades. 

VIII - Auditoria final e certificação. 

Deste modo, é importante esclarecer que um sistema de gestão da qualidade bem 

estruturado é capaz de promover inúmeros benefícios às organizações que os implementa, de  

modo que estas tornem-se atraentes, não apenas pelo certificado obtido, mas pela 

possibilidade de extrair do sistema os benefícios que lhes garantam maior qualidade a um 

custo reduzido, resultando em um aumento da competitividade. Assim, mantendo o foco no 

controle de gestão da qualidade, a melhoria contínua dos processos e a satisfação dos clientes, 

as normas ISO 9000 impulsionam as organizações para o desenvolvimento de seus negócios. 

 

2.3 Qualidade no Setor de Serviços  

Esta seção tem como objetivo descrever a importância da aplicação da qualidade no 

segmento de serviço, enfatizando seu papel como instrumento inovador e capaz de garantir 

competitividade. 
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2.3.1 Qualidade em Serviços 

Mesmo sendo uma temática bastante abordada entre os pesquisadores, a “Qualidade em 

Serviços” ainda é objeto de estudos e discussões entre pesquisadores, gerentes e 

administradores, sobretudo por envolver dois temas muito significativos no cenário atual, 

“Qualidade” e “Serviços” (FREITAS, 2005; TALIB et. at., 2012).  

Entretanto, segundo Carpinetti (2012) e Paladini (2010), a atividade de mensurar a 

qualidade em serviços é considerada complexa, pois não existem meios de dimensionar 

antecipadamente se o serviço que será prestado atingirá ou não as expectativas dos clientes. 

Além disto, a qualidade em serviços é considerada uma consequência de uma avaliação global 

e está vinculada às predisposições individuais. Entretanto, Brady & Cronin (2001) afirmam a 

possibilidade de elencar os requisitos que os consumidores priorizam.  

Nesse sentido, ao longo das últimas duas décadas, um grande esforço de investigação 

abordou vários aspectos sobre a qualidade em serviços (LADHARI, 2009). Nesse cenário, 

emergiu o conceito de qualidade aplicado ao setor de serviços como instrumento capaz de 

promover diferenciação na prestação do serviço. 

Lovelock e Wright (2001) definem Qualidade do Serviço como uma opinião geral do 

cliente sobre a entrega do serviço, opinião esta constituída de uma série de experiências bem e 

mal sucedidas com o serviço. 

Segundo Corrêa e Caon (2002), dificilmente os serviços podem ser mensurados antes de 

sua prestação, assim os consumidores os avaliam durante ou após o término do processo. De 

acordo com estes autores, a avaliação da qualidade dos serviços se dá pela comparação entre o 

que o cliente esperava do serviço e o que ele percebeu do serviço prestado (GRONROOS, 

1984). 

De acordo com Lovelock e Wright (2001), quando os clientes avaliam a qualidade de 

um serviço, eles o julgam em função de algum padrão interno que existia antes da experiência 

de serviço. Esse padrão interno constitui a base para as expectativas do cliente. Conforme 

Gianesi e Corrêa (1996), os fatores que influenciam a formação das expectativas dos clientes 

são: comunicação boca a boca, necessidades pessoais, experiências anteriores e comunicação 

externa, conforme representado na Figura 2.3. 
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Figura 2.3 - Fatores quem Influenciam as Expectativas dos Clientes 

Fonte: Adaptado Parasuraman et al. (1990) 

O atendimento pleno ao cliente, portanto, envolve expectativas expressas por ele 

durante o próprio processo e requer extrema flexibilidade, criatividade e capacidade de 

adaptação (PALADINI, 2008). Partindo deste pressuposto, um serviço será avaliado como de 

qualidade quando sua experiência com a entrega do mesmo seja, pelo menos, igual à 

expectativa inicial (GIANESI E CORRÊA, 1996). Caso, estas expectativas não sejam 

alcançadas, o serviço é classificado como inaceitável ou insatisfatório conforme a Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 – Avaliação da Qualidade em Serviços 

Fonte: Adaptado de Gianesi e Corrêa (1996) 

Conforme Gronroos (1984), Qualidade em Serviço é resultado de um processo de 

avaliação feita com base na observação da relação entre serviço percebido e serviço esperado. 

Vale salientar que os serviços possuem dois componentes a serem observados no que 

tange à qualidade: o serviço propriamente dito e a forma como ele é percebido pelo 

consumidor. Neste sentido, os consumidores o percebem de maneira distinta, pois a qualidade 

de serviço é variável de acordo com cada tipo de cliente (FITZSIMMONS & 

FITZSIMMONS, 2005; LAS CASAS, 2008; SILVA, 2005). 
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Gronroos (1984) descreve qualidade em serviço como uma variável com diversas 

dimensões formadas a partir de dois componentes principais: dimensão técnica, relacionada 

com a percepção do cliente, e uma dimensão funcional, ligada ao processo do serviço, como 

mostra a Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5 – As Dimensões da Qualidade de Gronroos 

Fonte: Adaptado de Gronroos (1984). 

O modelo proposto por Gronroos (1984) estabelece que a qualidade percebida pelo 

consumidor é a integração entre as dimensões técnica e funcional. Todavia, o autor afirma que 

a avaliação da dimensão funcional não pode ser mensurada de modo objetivo se comparado à 

dimensão técnica, e por isso ele faz alusão à imagem corporativa da organização. Conforme o 

autor supracitado, o cliente sofre influência pelo resultado do serviço, contudo, isso também 

ocorre pelo modo como o recebe. 

Com relação à Percepção, Las Casas (2008) analisa a aplicação de alguns princípios da 

psicologia, e afirma que os mais ilustrativos no estudo da percepção em serviços são o 

princípio da similaridade, o da proximidade e o da continuidade, a saber: 

 De acordo com o princípio da similaridade, as coisas ou fatos similares tendem a ser 

percebidos pelo cliente como parte de um conjunto. 

  Pelo princípio da proximidade, coisas próximas tendem a ser percebidas como parte de 

um conjunto. 

O princípio da continuidade está mais associado ao marketing. 

Logo, a avaliação da qualidade do serviço depende de como os clientes percebem o 

resultado do que foi feito comparado ao que eles esperavam (PARASURAMAN et al., 1985). 

Assim, conforme o mesmo autor (1985; 1988), a qualidade em serviços é dada em função das 

diferenças entre as expectativas prévias do consumo e a percepção do serviço consumido. 

Assim, a avaliação do serviço foi condicionada, inicialmente, às seguintes dimensões: 
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tangibilidade, confiança, sensibilidade, competência, cortesia, credibilidade, segurança, 

acessibilidade, comunicação, compreensão para com o cliente. Ela também está condicionada 

pela comunicação boca a boca, necessidades pessoais,  experiências prévias e comunicação 

externa, conforme demonstrado na Figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6 – Dimensões da Qualidade em Serviços 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al. (1985) 

 Entretanto, o número de dimensões consideradas foi reduzido em decorrência da 

existência de uma importante correlação entre alguns delas. Deste modo, a cortesia, a 

credibilidade, a competência, a acessibilidade e a segurança, transformaram-se na “dimensão 

da garantia”; em  contrapartida, a acessibilidade, a comunicação, a sensibilidade e a 

compreensão com o usuário deram origem à “dimensão de empatia” resultando nas seguintes 

dimensões:  

 Tangibilidade – Aparência das instalações físicas, equipamento, pessoal e materiais de 

comunicação. 

 Confiabilidade – Habilidade de executar o serviço prometido de forma confiável. 

 Presteza – Capacidade de ajudar os clientes e prestar-lhes um serviço rápido. 

 Garantia – Conhecimento e atenção dos empregados e sua habilidade e confiança. 

 Empatia – Demonstração de interesse e nível de atenção individualizada que as 

organizações oferecem a seus clientes. 

Assim, mensurar a qualidade dos serviços é um desafio, uma vez que a satisfação dos 

clientes é determinada por muitos fatores intangíveis (FITZSIMMONS e FITZSIMMONS, 

2000). Caso a organização de serviços pretenda manter-se no mercado competitivo, a 
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melhoria contínua em produtividade e qualidade deve fazer parte de suas estratégias e da 

cultura corporativa. 

 Devido à importância da satisfação do cliente como instrumento de competitividade, 

um modelo de gestão com enfoque na qualidade pressupõe a definição concreta das metas e 

objetivos da organização. Conforme Porter (1996), um programa de qualidade deve apoiar-se 

essencialmente nas estratégias e políticas da empresa, ter formas precisas de medição e 

avaliação de seu desempenho, espelhar-se nos melhores padrões externos, fixar-se nos pontos 

vitais para não perder o foco, e assim alcançar bons resultados. 

Com base no exposto, percebe-se que os autores supracitados afirmam que o alcance da 

Qualidade em Serviço está diretamente relacionada a superação das expectativas do cliente, 

ou seja, a sua satisfação (Brady & Cronin, 2001). Desse modo, a satisfação é o critério 

fundamental para mensurar a qualidade na prestação do serviço (AZAM et al., 2012; 

BUYUKOZKAN et al., 2011; BRADY & CRONIN, 2001; CRONIN & TAYLOR, 1992; 

PARASURAMAN et. al., 1985; TALIB, et. al., 2012). Dessa forma, a Qualidade em Serviços 

pode ser entendida como sendo o grau em que as expectativas dos consumidores são 

satisfeitas, através da percepção acerca do serviço prestado (GIANESI & CORRÊA, 1996).  

 Assim, percebe-se que as empresas estão direcionadas para a valorização de ativos 

intangíveis, os quais possibilitem que elas estejam diretamente vinculadas aos clientes, 

traduzindo as necessidades, segmentando novos mercados, inovando e elevando a qualidade 

do produto. Nesse contexto, a sobrevivência e a permanência de uma empresa no mercado 

dependem, essencialmente, da sua capacidade de ser eficiente e competitiva (TALIB et al., 

2012). 

Nesta  perspectiva, estudos demonstram que a implementação da qualidade no setor de 

serviços tem refletido positivamente no aumento da competitividade das organizações no 

mercado, e dentre os principais motivadores pode-se destacar: a retenção de clientes e a 

atração de novos, redução de custos, melhoria na imagem corporativa da empresa, 

recomendação boca-a-boca, e, em última análise, maior receita (BERRY et al, 1989; 

REICHHELD & SASSER, 1990; RUST & ZAHORIK, 1993; CRONIN et al, 2000;. KANG 

& JAMES, 2004; YOON & SUH, 2004; MIGUEL et al., 2011; ZHAO et al., 2012). Assim, a 

percepção de qualidade em serviços tem sido exaustivamente estudada e um grande esforço 

de investigação abordou vários de seus aspectos (CARPINETTI, 2012; LADHARI, 2009; 

MIGUEL et. al., 2011; POLLACK, 2009; LEE et. al., 2011; ZHAO et. al., 2012). 

Neste contexto, a gestão da qualidade voltada para o setor ganha maior  respaldo, uma 

vez que ela é vista hoje como um fator estratégico para a melhoria da competitividade e 
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produtividade entre as empresas (CARPINETTI, 2012). Desse modo, verifica-se que a as 

organizações prestadoras de serviços estão cada vez mais cientes da importância da satisfação 

de seus clientes para sua sobrevivência no mercado (JOHNSON; GUSTAFSSON, 2000; 

BATESON; HOFFMAN, 2001). No âmbito da saúde, a mudança do comportamento dos 

pacientes, no que tange aos critérios exigência e envolvimento na tomada de decisão relativas 

às suas doenças, fez com que a avaliação dos serviços ficasse mais criteriosa, fazendo emergir 

a necessidade de implementar sistemas de qualidade em serviços de saúde (RODRIGUES, 

2008). Deste modo, esta pesquisa enfoca a necessidade de mensurar a qualidade em serviços 

no segmento de saúde. Partindo deste pressuposto, o próximo item versa acerca da qualidade 

em serviços de saúde. 

 

2.3.2 Qualidade em Serviço de Saúde 

A busca pela qualidade é objetivo de todas as empresas, sejam estas de produtos ou de 

serviços (TARABOULSI, 2006). Em um ambiente globalizado e extremamente competitivo, 

as organizações que objetivam permanecer e ter sucesso em seu segmento de mercado devem 

adotar modelos de gestão que privilegiem as práticas que agregam valor ao cliente e que 

aperfeiçoem o seu próprio desempenho (MEZOMO, 2001). Nesse sentido, é importante 

destacar que a razão de ser em serviços de saúde está pautada no paciente e no atendimento de 

suas necessidades de modo eficaz. 

A prestação de serviços de saúde tem sua legitimidade no respeito aos princípios de 

equidade, qualidade, eficiência, efetividade e aceitabilidade. Pensar a qualidade neste 

segmento é entendê-la como uma extensão da própria missão da organização, expressa através 

do objetivo em “atender e exceder as necessidades e expectativas de seus clientes” 

(MEZOMO, 2001). 

Deste modo, entende-se qualidade em serviços de saúde como sendo um conjunto de 

propriedades de um serviço que o tornam adequado à missão de uma organização, concebida 

como resposta às necessidades e legítimas expectativas de seus consumidores (GILL & 

WHITE, 2009; MEZOMO, 2001). Ela pode ser definida, ainda, a partir de diversas 

perspectivas: técnicos, pessoal (partes detentores / proprietários). e de uma perspectiva do 

público assistido – clientes (AZAM, 2012).  A Qualidade em Saúde é uma propriedade da 

atenção médica que pode ser obtida em diversos níveis, sendo esta capaz de promover os 

benefícios, com os menores riscos para o cliente (SILVA, 2005). Esses benefícios são 

definidos em função do que pode ser alcançado, de acordo com os recursos disponíveis e os 

valores sociais existentes (MEZOMO, 2001). 
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É importante esclarecer que o conceito de qualidade associado à área de saúde implica 

também a explicitação e a incorporação dos direitos fundamentais da pessoa humana, que 

devem ser garantidos e preservados em sua integridade (MEZOMO, 2001). Neste sentido, a 

combinação de uma assistência de boa qualidade à saúde  do paciente com um bom 

desempenho dos serviços de apoio administrativos terá como consequência maior 

possibilidade de sucesso ou, pelo menos, de continuidade em um mercado cada vez mais 

concorrido (CAMACHO, 1998; SILVA, 2005).  

No setor de serviços de saúde, o escopo qualidade na entrega dos serviços vai além dos 

cuidados direcionados ao cliente (paciente), ela deverá incluir a atenção voltada aos familiares 

e à comunidade. A qualidade do serviço depende dos serviços de apoio administrativo, do 

nível tecnológico dos aparelhos e equipamentos, do desempenho da equipe clínica e do estado 

físico e psicológico do paciente (MEZOMO, 2001; SILVA, 2005). 

Neste contexto, a prestação de serviços de saúde é uma tarefa que envolve uma 

complexidade em decorrência de fatores internos e ambientais. O sistema de prestação de 

serviços de saúde pode ser classificado como sendo um sistema aberto, partindo do 

pressuposto de que sofre variadas influências ambientais, socioeconômicas, políticas, que 

podem, por vezes, beneficiar ou dificultar o processo de prestação de serviços (MEZOMO, 

2001). Vale salientar que a importância atribuída a este setor não se caracteriza apenas pelas 

questões econômicas, mas, essencialmente, pelas questões de “cunho social”.  

Conforme Silva (2005), existem cinco características específicas que diferenciam os 

produtos e serviços de saúde de quaisquer outros produtos e serviços. São elas:  

 Possuir um determinado grau de dificuldade na percepção da qualidade pelo cliente.  

  Mostrar predisposição para diferenças consideráveis entre as expectativas do cliente e a 

entrega do serviço.  

 Apresentar uma demanda inviável de se predizer.  

 Envolver o tomador de decisão e o consumidor. 

 Ter um elevado grau de inelasticidade de preço. 

Conforme Goldstein et al.(2000), a satisfação no campo da saúde é percebida por 

intermédio das reações do  paciente aos aspectos do serviço recebido. Assim, a satisfação é 

sempre relacionada às expectativas do paciente, ou seja, é variável de acordo com suas 

mudanças, mesmo que o serviço entregue permaneça constante.  

De acordo com Cobra (2001), embora possa se estabelecer um padrão de atendimento, 

sempre ocorre, em serviço de saúde, a definição “sob medida” às necessidades individuais de 

cada cliente, visto que, em medicina, cada caso é particular. Partindo-se deste pressuposto, 
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emerge a necessidade de se delimitar um equilíbrio entre as necessidades de obtenção de 

padrões gerais de atendimento e, simultaneamente, de personalizar determinados 

atendimentos. 

Nesse sentido, as organizações de serviços de saúde estão exigindo um estilo de gestão 

diferenciado o qual proponha a implementação da melhoria contínua com enfoque no 

atendimento das exigências dos consumidores (pacientes), no conhecimento da concorrência e 

na redução dos custos. 

 

2.3.3 Qualidade em Serviço de Fisioterapia 

A Fisioterapia, como campo de saber na saúde, amplia o seu objeto de estudo no que diz 

respeito à prevenção, ao tratamento e à reabilitação para, assim, promover o  bem-estar 

individual e coletivo do ser humano (MAGALHÃES, 2004). 

Medidas de satisfação refletem opiniões e são subjetivas, sofrendo alterações à medida 

que mudam as expectativas e necessidades dos pacientes, embora o objetivo da avaliação 

permaneça constante (LIMA et al.; 2011). Assim, muitas estratégias para melhorar os serviços 

prestados pela fisioterapia estão baseadas na satisfação dos pacientes (MOREIRA  et al., 

2007).  

É importante lembrar que a satisfação do paciente com o cuidado recebido é diferente 

da satisfação com os resultados obtidos com o tratamento, pois a satisfação do paciente com o 

atendimento reflete a qualidade do serviço recebido durante o cuidado (BEATTIE et al., 

2002). 

Conforme Monnin et al. (2002) e Mendonça & Guerra (2007), a fisioterapia apresenta 

uma série de características que influenciam a satisfação do paciente. São elas:  

 A interação com o paciente sempre leva mais tempo do que uma consulta médica.; 

 A terapia envolve maior contato físico, geralmente requer a participação ativa do paciente. 

 A terapia pode causar dor e ser encarada como uma ameaça física. 

É importante elucidar que no âmbito de fisioterapia, o debate acerca da mensuração da 

qualidade na prestação de serviços é bastante recente. Nos últimos anos, têm sido 

desenvolvidos instrumentos para a coleta de dados de forma padronizada, como o objetivo de 

avaliar o nível de satisfação de pacientes em atendimento fisioterapêutico (GOLDSTEIN et 

al., 2000; BEATTIE  et al., 2002; MOREIRA  et al., 2007). Estudos recentes possibilitaram 

distinguir quatro indicadores prioritários para determinar a qualidade em serviços de 

fisioterapia, através do alcance da satisfação dos pacientes, são eles: localização, custo, 

valorizadores e depreciadores (ROUSCH & SONSTROEM, 1999). 
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Localização e custo referem-se, respectivamente, à facilidade de acesso à clínica e à 

compatibilidade entre o valor percebido do serviço fornecido e seu custo. 

Valorizadores são itens relativos ao ambiente físico do serviço e às interações pessoais 

que enriquecem a experiência terapêutica, levando-a a um nível acima do minimamente 

aceitável. 

Depreciadores são elementos ligados ao reconhecimento das necessidades físicas e 

interpessoais do paciente que, se ausentes, criam sentimentos negativos, mas, quando 

presentes não necessariamente geram sentimentos positivos, como as percepções sobre o 

comportamento do terapeuta. 

Entretanto, na esfera do setor privado, o critério que determina a diferenciação do 

serviço está relacionado à incorporação de equipamentos e à especialização dos profissionais. 

(RODRIGUES, 2008). É importante destacar também o atendimento de qualidade como 

estratégia fundamental para o alcance da satisfação do paciente (SOUZA et al. 2007). 

Observa-se que a satisfação dos clientes de serviços fisioterapêuticos está condicionada, 

em maior proporção, a parâmetros não clínicos. Dessemodo, esta pesquisa utilizará a Escala 

SERVQUAL para mensurar a qualidade em serviços fisioterapêuticos na cidade do Recife, 

uma vez que os principais critérios considerados pelos clientes desses serviços  estão contidos 

nessa escala.  

 

2.4 Instrumentos de Mensuração da Qualidade  

A importância atribuída ao setor de serviços demanda a necessidade de se empreender 

esforços em relação à mensuração da qualidade nos serviços prestados. Nesse sentido, ao 

longo do tempo, diversos pesquisadores têm dedicado esforços nesta área, com o objetivo de 

aprimorar sua conceituação e de desenvolver técnicas de medição eficientes (SOUZA et al., 

2007). 

 

 

2.4.1 Abordagem SERVQUAL – Mensuração da Qualidade em Serviços 

 

A importância atribuída ao setor de serviços demanda a necessidade de se empreender 

esforços em relação à mensuração da qualidade nos serviços prestados. Nesse sentido, ao 

longo do tempo, diversos pesquisadores têm dedicado esforços nesta área, com o objetivo de 

aprimorar sua conceituação e de desenvolver técnicas de medição eficientes (SOUZA et al., 

2007). 
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O primeiro gap desenvolvido foi o 5º, que versa acerca da lacuna entre as expectativas 

do consumidor e de suas percepções (PARASURAMAN et.al., 1985). Posteriormente, foram 

adicionados ao modelo outros quatro gaps. A Figura 2.7 ilustra o “modelo de gaps” do 

SERVQUAL.  

 

Figura 2.7 – Modelo para mensuração da Qualidade em Serviços (gap's) 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al. (1985). 

O gap 1, refere-se à lacuna que versa acerca da diferença entre as expectativas do 

consumidor e a percepção gerencial. Ou seja, situações em que não há clareza entre as reais 

necessidades dos clientes e o que os gerentes entendem como estas necessidades. Tal fato 

ocorre em virtude, sobretudo, do desconhecimento, por parte da gerência, das características 

exigidas pelo consumidor durante a entrega do serviço.  

O segundo gap consiste na diferença entre a percepção gerencial sobre as expectativas 

dos clientes e as especificações da qualidade em serviços, ou seja, a percepção gerencial 

acerca das expectativas do consumidor e as reais especificações estabelecidas para o serviço. 

É importante considerar que, fornecer um serviço que atenda totalmente às exigências do 

cliente requer a realização de uma cadeia de fatores que não dependem unicamente da 

gerência. Essas restrições podem ser visualizadas dentro da organização na forma de escassez 

de recursos, tecnologia disponível, dentre outros, como também aparecem externamente a ela, 
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como reflexo das restrições impostas pelo mercado. Deste modo, pode-se afirmar que 

diversos fatores podem provocar divergências entre a percepção da gerência quanto às 

expectativas do consumidor e as reais especificações presentes no serviço, o que, por sua vez, 

compromete o alcance da qualidade percebida.  

O gap 3 exprime a diferença entre os padrões e especificações da empresa e o que é 

realmente fornecido ao consumidor,ou seja, refere-se à lacuna existente entre o serviço  

entregue e o atendimento às especificações da qualidade. Como as organizações são 

extremamente dependentes do contato interpessoal para o fornecimento de seus serviços, há 

uma necessidade premente de que estas entreguem o que de fato foi anunciado no momento 

em que o cliente optou pela aquisição do serviço, para que não incorram neste gap.  

O gap 4 considera a diferença entre o que é veiculado nos meios de comunicação acerca 

do serviço e o que é realmente fornecido.  Neste sentido, podem ser anunciadas características 

de um serviço que podem não ser cumpridas, ocasionando uma distorção nas expectativas do 

consumidor e tendo como resultado uma diminuição na percepção do nível de qualidade 

atribuído ao serviço.  

Gap 5, este  último  refere-se  à lacuna  existente  entre  a expectativa do cliente e sua 

percepção do serviço, ou seja, à discrepância entre o serviço percebido  e o serviço esperado. 

A percepção da qualidade de um serviço oferecido ocorre quando ele corresponde ou supera 

as expectativas do consumidor. Percebe-se, desse modo, que este gap pode ser expresso como 

função dos demais gaps, uma vez que a percepção do consumidor acerca do nível de 

qualidade do serviço depende da direção e da magnitude dos outros gaps, integrados com o 

projeto, do marketing e da entrega do serviço. Desse modo, uma maneira de alcançar a 

melhoria no desempenho do gap 5 seria minimizar as demais lacunas propostas no modelo. 

Conforme Parasuraman et al. (1985) os consumidores utilizam os mesmos critérios para 

avaliar a qualidade do serviço prestado, independentemente do serviço entregue. Inicialmente, 

estes critérios foram listados em dez categorias: confiabilidade, presteza, competência, 

acessibilidade, cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, entendimento do cliente e 

aspectos tangíveis. Posteriormente, Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), agruparam esses 

critérios em 5 dimensões básicas para avaliação da qualidade em serviços, as quais passaram a 

compor a escala SERVQUAL, conforme pode ser visualizado na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 – Dimensões da Qualidade para Serviços 

Dimensões Descrições 

Tangibilidade Aparência das instalações físicas, equipamento, pessoal e matérias de 

comunicação. 

Credibilidade Habilidade de realizar o serviço prometido confiável e acuradamente. 

Presteza Disposição de atender os clientes e de prestar o serviço rápido. 

Segurança Conhecimento e cortesia dos empregados e habilidade de transmitir 

confiança e segurança. 

Empatia Carinho, atenção personalizada que a empresa oferece aos seus 

clientes. 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al. (1988). 

Entretanto, é importante considerar que os clientes não atribuem o mesmo nível de 

importância para cada dimensão supracitada. Deste modo, cada cliente atribui uma ordem de 

importância conforme o nível de exigência para cada dimensão. 

Parasuraman et. al. (1985), tomando como base as dimensões da qualidade, descritas 

anteriormente, e o “modelo de gaps”, desenvolveram um questionário denominado de Escala 

SERVQUAL. Este, por sua vez, consiste no conjunto de dois blocos constituídos das 

afirmativas que fazem referência à expectativa do serviço e à percepção acerca da qualidade 

da empresa. Estas observações são avaliadas através de uma escala Lickert de 5 a 7 pontos, 

variando de “discordo totalmente” a “concordo totalmente”, a qual contém 22 itens que 

funcionam como mecanismos facilitadores para a mensuração das percepções dos 

consumidores acerca da qualidade nos serviços entregues, por intermédio da escala de Likert, 

bem como a mensuração da qualidade para cada categoria de serviço, conforme uma 

organização representativa (Donnelly  et  al., 2006). Essa escala permite avaliar as lacunas 

entre as expectativas e as percepções sobre a qualidade do serviço, bem como acerca de cada 

uma das dimensões da qualidade (Parasuraman et al. 1988). 

A metodologia SERVQUAL permite avaliar a qualidade dos serviços prestados de 

acordo com a percepção dos clientes e de seus gerentes, como também identificar quais os 

atributos dos serviços que são mais valorizados pelos mesmos podendo, dessa forma, oferecer 

às empresas pesquisadas subsídios para o seu planejamento estratégico e a melhoria contínua 

da qualidade de seus serviços. 
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2.4.2 Desdobramento da Função Qualidade (QFD) – Ferramenta para medir a 

qualidade de bens e serviços 

Atualmente, o aumento desmedido das empresas dificulta a circulação das informações 

entre os diversos setores, gerando situações em que as exigências dos consumidores obtidas 

pelo setor comercial não são repassadas ao setor de projeto e, por conseguinte, não alcançam 

o setor de fabricação. Nesse contexto, o Desdobramento da Função Qualidade tem o papel de 

transmitir o objetivo do projeto para a produção, garantindo de uma forma concreta a 

qualidade exigida pelo consumidor no desenvolvimento do novo produto (VINODH  et al. 

2011). 

 Nesse sentido, observa-se que o fluxo inicia-se no setor comercial, ao qual cabe o 

papel de identificar as reais exigências dos consumidores, de modo que seja estabelecida a 

qualidade planejada. Posteriormente, o setor de projetos, tomando como base a qualidade 

planejada, deverá coordenar a transformação para características da qualidade, de modo a 

estabelecer a qualidade projetada. Finalmente, o setor técnico de produção estabelecerá os 

comandos para a formação daquela qualidade projetada, com base nos propósitos do projeto 

(MEHRJERDI, 2010; VINODH  et al. 2011). 

  Partindo desse pressuposto, o QFD pode ser definido como uma série de atividades que 

envolvem desde a identificação dos desejos dos consumidores até a completa introdução e 

formação destas exigências no produto. Nesse sentido, este tópico tem a finalidade de 

apresentar o conceito do Desdobramento da Função Qualidade (QFD), observando-o como 

uma estratégia organizacional com resultados no curto e longo prazo, e cujo foco principal do 

processo é o cliente. Assim, se identificará o QFD como instrumento capaz de promover 

diferenciais competitivos para as organizações que o executam de modo correto, uma vez que 

estas empresas terão acesso a informações privilegiadas acerca do mercado-alvo, além de se 

analisar sua aplicação no setor de serviços e, em particular, no segmento de saúde. 

 

2.4.2.1 Conceito de QFD 

O QFD emergiu no contexto do Controle da Qualidade Total (TQC) no estilo japonês, 

cujo principal objetivo é garantir a satisfação das partes envolvidas, abrangendo desde o 

consumidor até a comunidade e a sociedade de forma geral. A aplicação do TQC parte de três 

princípios que objetivam promover a sua legítima execução: Garantia da Qualidade pela 

inspeção, Garantia da Qualidade pelo controle do processo e Garantia da Qualidade durante o 

desenvolvimento do produto (CHENG & MELO FILHO, 2007). 
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Conforme o autor supracitado, o Controle da Qualidade através da inspeção é 

caracterizado pela separação do produto defeituoso daquele sem defeito, com base no padrão 

estabelecido a priori.  No que se refere ao Controle da Qualidade com foco no processo, o 

enfoque concentra-se na determinação das causas e efeitos do problema observado ainda 

durante o processo de produção. Todavia, foi no contexto do conceito de Controle da 

Qualidade voltado para o desenvolvimento do produto que emergiu a  ideia de desdobrar a 

função qualidade. 

No que tange ao conceito de garantia da Qualidade centrado no Desenvolvimento do 

Produto, houve a percepção de que não bastava tão somente fazer bem um produto conforme 

as especificações de um projeto pré-definido, mas era necessário conceber, projetar, produzir 

e “entregar bem” os produtos, de modo que atendessem às expectativas do mercado para o 

qual havia sido projetado, ou seja, entregar de acordo com as necessidades e os desejos 

captados dos consumidores-alvos (CHENG & MELO FILHO, 2007). 

 Entretanto, cabe ressaltar que a metodologia proposta pelo QFD ainda não estava contida 

no conjunto de conhecimento do TQC inicialmente. Somente no início da década de 1970 a 

matriz da qualidade foi aplicada ao projeto, mais precisamente a partir da publicação do livro 

dos professores Mizuno e Akao, no ano 1978, que o QFD foi reconhecido como o método que 

operacionalizava a garantia da qualidade durante o desenvolvimento do produto. Sua 

utilização foi motivada pela falta de um método para traduzir os requisitos de qualidade do 

projeto para as linhas de produção. (AKAO, 1995; CHENG & MELO FILHO, 2007; SLACK 

et al., 2009). 

A partir de então, a consolidação da ideia do desdobramento da função qualidade teve 

início e as práticas de garantia da qualidade, anteriormente restritas às fases de produção, 

passaram a ser analisadas desde o começo do processo de desenvolvimento de produtos 

(SLACK et al., 2009). Nesse período, a metodologia QFD passou a ser amplamente utilizada 

na indústria automobilística dos Estados Unidos, sendo difundido para os demais setores 

industriais na década de 1990 (CHENG & MELO FILHO, 2007).  

Ainda conforme Akao (1995), o QFD é uma conversão dos desejos dos clientes em 

atributos da qualidade, de modo que seja desenvolvida uma qualidade de projeto para o 

produto acabado pelos relacionamentos desdobrados sistematicamente entre as demandas e as 

características, iniciando-se com a qualidade de cada componente funcional até chegar ao  

desdobramento para a qualidade de cada parte e processo.  

 Lin (2011) define o QFD como “um método para desenvolver a qualidade exigida 

visando à satisfação do cliente, traduzindo a sua demanda para objetivos do projeto e 
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assegurar que a meta projetada seja efetivada através das etapas de produção”. O autor ainda 

salienta que o QFD se fundamenta na opinião do cliente a respeito da qualidade ideal a ser 

desenvolvida. 

 De acordo com Lai-Kow e Ming-Lu (2002), o QFD pode ser entendido por meio de 

uma definição global que propõe mecanismos para transformar os desejos dos consumidores 

nas exigências técnicas apropriadas a cada fase de desenvolvimento de produto, processo e/ou 

melhoria. Ou seja, ele propõe uma maneira de comunicação sistemática de informações 

envolvidas com a qualidade, a qual relaciona desde a identificação das exigências do cliente 

até a completa introdução destas exigências no produto ou serviço. Nesse sentido, há a 

necessidade de conversão destas reivindicações em dados de características técnicas (AKAO, 

1990; SLACK et al., 2009). 

Nesse contexto, a aplicação do QFD é motivada, sobretudo, pelo estabelecimento da 

qualidade projetada, pela redução dos problemas de qualidade na fase inicial e planejada, pela 

transmissão de itens críticos do projeto para a fabricação, análise e comparação com produtos 

de concorrentes, pelo desenvolvimento de novos produtos de modo a diferenciá-los dos 

demais, pela análise e armazenamento de informação sobre o mercado (CHENG et al., 2007). 

Além de considerar o tipo de cliente e as suas exigências, o método QFD utiliza uma 

metodologia da análise de valor que busca proporcionar à demanda um nível de prioridade e 

de atenção superior, de modo que sejam ofertados a ela os produtos e serviços conforme suas 

necessidades, agregando valor aos mesmos. Desse modo, “todo projeto terá sucesso se, e 

somente se, o cliente estiver satisfeito com o produto ou serviço desenvolvido” (CHENG & 

MELO FILHO, 2007).  

 O fundamental é transformar as informações do mundo dos clientes em informações 

necessárias para a elaboração do projeto. Nesse sentido, a matriz da qualidade é apresentada 

como ferramenta para realizar esta atividade, ou seja, converter a voz do cliente em 

linguagem do projeto através da formulação das características técnicas do produto, as quais 

atendam às exigências do mercado. O próximo tópico abordará de modo simplificado a matriz 

da qualidade e seu papel para o desenvolvimento do QFD (AKAO, 1995). 

 A matriz QFD ou “casa da qualidade” exerce um importante papel no desdobramento 

da qualidade como foco nas necessidades dos consumidores, pois procura relacionar as 

exigências bdestes às características de engenharia. Ela é desdobrada de modo que os 

resultados de uma aplicação são convertidos em entrada para a aplicação seguinte.  A Figura 

2.8 demonstra o modelo básico para a elaboração da casa da qualidade. 
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Figura 2.8 – Componentes do Modelo QFD 

Fonte: Slack et al. (2002) 

 Essa matriz auxilia o desdobramento dos requisitos do cliente em especificações 

técnicas do produto e permite que sejam estipulados os valores-meta para o desempenho 

dessas características. A elaboração da casa da qualidade possui seis estágios:  

1º) Voz do cliente.  

2º) Análise competitiva. 

3º) Voz da organização.  

4º) Metas do projeto.  

5º) Matriz de relacionamento.   

6º) Matriz de correlação.   

Cabe ressaltar que, cada um desses estágios possui atividades-chave que possibilitam 

sua realização.  Para prosseguir para o estágio posterior, é necessário que seja feita uma 

avaliação de resultados, caso os mesmos não sejam satisfatórios, retorna-se para a atividade 

anterior.  A Figura 2.9 mostra o fluxo das etapas que devem ser desempenhadas para a 

construção da Casa da Qualidade e sua inter-relação. 
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Figura 2.9 – Fluxograma de etapas para a construção da Casa da Qualidade. 

Fonte: Han et al. (2001) 

O primeiro estágio, denominado como a voz do cliente, abrange três atividades: a 

primeira trata-se do processo de desenvolvimento dos requisitos críticos do produto ou 

serviço para o cliente, que é a base para o desenvolvimento do QFD; a segunda atividade diz 

respeito à categorização dos requisitos dos clientes, ou seja, realiza-se uma avaliação para que 

sejam organizados conforme seu grau de importância para o consumidor alvo; a terceira e 
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última atividade é priorizar as necessidades do cliente a partir das perspectivas do mesmo, 

organizando-as em ordem crescente de importância. 

O segundo estágio, nomeado como análises competitivas, é composto por duas 

atividades, são elas: a realização de um benchmark de todos os requisitos dos consumidores, 

comparando a empresa com seus concorrentes no que concerne ao desempenho de qualidade 

em cada um dos requisitos; e definir os níveis-alvos para cada um dos requisitos do cliente. 

O terceiro estágio, ou a voz da organização, diz respeito à transformação da voz do 

cliente para a voz da empresa, ou seja, os requisitos dos consumidores são transformados em 

requisitos de projeto. No que tange ao quarto estágio, este que abrange as metas do projeto, 

existem três atividades: a inicial tenta assegurar que os principais requisitos dos consumidores 

estejam estabelecidos precisamente; a segunda refere-se ao estabelecimento de metas para 

cada um dos requisitos de projeto; e a última atividade busca determinar os custos do projeto 

para que este possa viabilizar o cumprimento das metas estabelecidas. 

O quinto estágio, ou matriz de relacionamentos, é responsável pela manutenção da visão 

inter-relacionada entre os requerimentos do projeto e as especificações do produto e os 

requisitos por ele desejados. O último estágio, nomeado como matriz de correlação,  é 

composto por duas atividades: a primeira especifica os possíveis trafe-offs entre os requisitos 

do projeto; a segunda busca selecionar aqueles requisitos do projeto que  mais satisfazem as 

exigências dos consumidores. 

Desse modo, o princípio do QFD está pautado, em sua essência, na busca pela 

identificação das exigências dos consumidores, atribuindo- lhes pesos relativos e  

relacionando-as às caracteristicas de projeto que traduzem tais  exigências na prática (SLACK 

et al., 2009). Assim, esse instrumento fornece uma estrutura para produzir a satisfação do 

cliente em especificações correspondentes, mensuráveis e identificáveis para o desenho do 

bem tangível ou do serviço. Isso, além de contribuir para organizar e fornecer maior 

visibilidade às informações, de modo que seja viável que o projeto básico do produto seja 

estabelecido com ênfase nas exigências dos clientes. Assim, há a relação entre a qualidade 

exigida pelo cliente e os requisitos técnicos necessários para atender a essa qualidade 

(BASTIDAS et al., 2001; FITSIMMONS & FITSIMMONS, 2005).  

 Nos últimos anos, o QFD tem sido direcionado à etapa inicial do ciclo de vida do 

desenvolvimento de produto (Akao, 1995) e planejamento desse mesmo produto dentro de 

uma empresa. Se no passado as aplicações eram, na maioria das vezes, sobre produtos 

tangíveis, ultimamente tem sido crescente o uso sobre os menos tangíveis, como serviços de 

software. Desse modo, o QFD tem como objetivo gerenciar o processo de desenvolvimento de 
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modo a manter o foco sempre voltado para o atendimento das necessidades dos clientes 

(CHENG et al., 2007). 

 Em virtude das diferenças entre os processos no setor de serviços e o desenvolvimento 

e fabricação de bens de consumo, é pertinente a observação de que o modelo conceitual 

desenvolvido para a manufatura seja adaptado para a aplicação em serviços. O modelo de 

Passeto, et al. (1999) considera a aplicação do desdobramento da qualidade através matrizes: 

a matriz dos serviços, que contempla o desdobramento dos serviços prestados; a matriz dos 

recursos, formada a partir do desdobramento dos recursos humanos e de infraestrutura 

(BASTIDAS et al., 2001). 

 

2.5 Conclusões do Capítulo  

 Neste capítulo, o referencial teórico teve como objetivo nortear esta dissertação, 

justificando a relevância do estudo e a escolha pelos instrumentos utilizados. 

 Os principais conceitos discutidos foram acerca da qualidade como instrumento 

necessário para a manutenção das organizações no mercado, os princípios de gestão da 

qualidade propostos pela Norma ISO 9000:2005, e a relevância do estudo sobre da qualidade 

aplicada ao setor de serviços. Para tanto, foi elaborado um tópico com o propósito de 

caracterizar os serviços, apontando suas principais peculiaridades, de modo a permitir melhor 

compreensão acerca das distinções entre bens tangíveis e serviços, a fim de se entender com 

maior clareza a diferença da implementação da qualidade em serviços quando comparada à 

aplicação dos conceitos de qualidade para produtos tangíveis.  

Além desses conceitos, o capítulo caracterizou o setor de saúde suplementar, 

enfatizando a relevância da regulamentação da ANS, para o alcance da satisfação dos usuários 

de planos de saúde, através da aplicação da Norma Resolutiva 275:2011, que trata do 

monitoramento da qualidade nas operadoras de planos de saúde. 

Por fim, foram discutidas as principais características da escala SERVQUAL e da 

metodologia QFD, as quais foram utilizadas de forma integrada para o desenvolvimento de 

um modelo com objetivo de mensurar a qualidade em serviços no setor de saúde suplementar, 

o que será apresentado no capítulo seguinte. 
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3. PROPOSTA DE UM MODELOPARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NO SETOR 

DE SAÚDE SUPLEMENTAR 

No setor de saúde suplementar, a avaliação do serviço prestado está diretamente 

relacionada com a expectativa gerada pelo consumidor, e com a forma como a organização 

prestadora de serviço se comporta diante dela. Nesse contexto, emerge a necessidade de que 

sejam criados mecanismos capazes de nortear a tomada de decisão dos gestores para o alcance 

da qualidade. 

Partindo deste pressuposto, este capítulo apresentará o modelo proposto neste trabalho, 

para a avaliação da qualidade na prestação de serviços de saúde para organizações que 

possuem convênio com operadoras de planos de saúde. Nesse sentido, será proposta a 

integração da Escala SERVQUAL à Metodologia de Desdobramento da Função Qualidade 

(QFD), com o objetivo de mensurar a qualidade, apontando os atributos que devem ser 

priorizados na construção de estratégias para o alcance da satisfação do cliente. 

 

3.1 Modelo para Avaliação da Qualidade no Setor de Saúde Suplementar 

A Escala SERVQUAL e a metodologia QFD são duas ferramentas eficientes para a 

mensuração da qualidade em serviços que possuem objetivos específicos, porém, que se 

complementam (TALIB et al., 2012).  

A SERVQUAL, como definida por Parasuraman et al. (1988), é uma escala de 

múltiplos itens, que permitem maior visualização das expectativas e percepções dos 

consumidores acerca do serviço entregue. Todavia, este instrumento não tem como 

pressuposto proporcionar um caráter inovador, pois sua precisão e credibilidade ao analisar os 

“pontos fracos e fortes” permite, somente, maior visualização do processo de acordo com as 

exigências do cliente. 

Apesar da ampla utilização do SERVQUAL por diversos pesquisadores nos mais 

variados setores, estudos questionam suas bases conceituais e operacionais. De acordo com 

Babakus e Mangold (1992), Finn e Lamb (1991), Cronin e Taylor (1992), e Busacca e Padula 

(2005) a diferença entre a percepção e a expectativa sobre o serviço já pode estar incluída na 

percepção do cliente. Assim, os respondentes dos questionários já podem ter realizado a 

comparação mentalmente entre suas percepções e expectativas, quando são solicitados a 

classificar a sua percepção com relação aos serviços que lhes foram entregues. Outro fator a 

ser considerado diz respeito às dimensões críticas do SERVQUAL. Aplicações em diversas 

indústrias revelam que as cinco dimensões podem não abranger aspectos de atendimento ao 
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cliente presentes em todos os encontros de serviços. Finn e& Lamb (1991) observaram que os 

enfoques são distintos quando se avalia o “produto” e o “serviço”. 

No entanto, diversos autores defendem a importância da aplicação eficaz esse 

instrumento, uma vez que ele é capaz de alertar à administração acerca das percepções da 

gerência e do cliente, direcionando para a elaboração de estratégias (TAN & PAWITRA, 

2001).  

Em suma, a SERVQUAL é uma ferramenta que permite a visualização da discrepância 

entre a expectativa gerada por um cliente durante a prestação de um determinado serviço e sua 

percepção sobre o mesmo. Assim, o objetivo desta ferramenta é identificar os gaps, ou 

lacunas, entre o que o consumidor espera de um serviço e o que ele, de fato, recebe. Desse 

modo, essa ferramenta tem como premissa fundamental o “modelo de falhas ou gaps”, o qual 

possibilita a mensuração da satisfação do cliente, medindo a qualidade do serviço para uma 

característica  específica permitindo que sejam visualizados os pontos fortes e fracos em uma 

organização, isso sendo feito com base na opinião dos clientes (PARASSURAMAN et al., 

1995). 

A Metodologia de Desdobramento da Função Qualidade (QFD) tem como pressuposto 

traduzir a voz do cliente em requisitos para serem inseridos no projeto do serviço, de modo a 

permitir que haja comunicação entre o mercado e o setor de produção, possibilitando que o 

controle da qualidade não fique restrito, tão somente, ao processo de produção, mas que seja 

considerado desde o projeto.  

É válido considerar que, embora a metodologia QFD tenha promovido mudanças no 

sistema de controle da qualidade dos processos industriais, uma vez que estabeleceu o 

controle da qualidade desde a fase do projeto, apenas a determinação dos pontos de controle 

da qualidade podenão ser suficiente para assegurá-la (DIAS et al., 2001). Assim, a utilização 

integrada de sistemas de garantia da qualidade nos moldes dos requisitos normativos deve ser 

ressaltada, uma vez que apenas o sistema de qualidade não assegura a qualidade dos produtos 

ou serviços, mas é condição necessária para obtê-la. Nesse sentido, serão discutidos dois 

regimes normativos que serão utilizados no QFD para dar suporte ao Modelo e caracterizá-lo 

no contexto de saúde suplementar. 

 Ainda seguindo esse raciocínio, importa lembrar que, conforme a Norma ISO 

9000:2005, um sistema de gestão da qualidade é uma estrutura organizacional que engloba as 

responsabilidades, os procedimentos, os processos e os recursos financeiros necessários para 

implementar o controle da qualidade, ou seja, para que uma empresa opere com sucesso, é 

preciso que seja dirigida de maneira transparente e sistemática, levando em consideração, 
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simultaneamente, as necessidades dos clientes e da gerência. Assim, na série de Normas ISO 

9000:2005, os princípios necessários para conduzir a organização à melhoria do seu 

desempenho foram os seguintes: 

 Foco no cliente: empresas dependem de seus clientes e, portanto, convém que entendam 

as necessidades atuais e futuras do consumidor, os seus requisitos e procurem exceder as 

suas expectativas. 

 Liderança: líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da organização. Convém 

que eles criem e mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas possam estar 

totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização. 

 Envolvimento de Pessoas: pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização, 

e seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades sejam utilizadas para o 

benefício da organização. 

 Abordagem de processo: um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando 

as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo. 

 Abordagem sistêmica para a gestão: identificar, entender e gerenciar processos inter-

relacionados como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização no 

sentido desta atingir os seus objetivos. 

 Melhoria contínua: convém que a melhoria contínua do desempenho global da 

organização seja seu objetivo permanente. 

 Abordagem factual: decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. 

 Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores: uma organização e seus 

fornecedores são interdependentes e uma relação de benefícios mútuos aumenta a 

habilidade de ambos em agregar valor. 

Em relação à Resolução Normativa nº 275:2011 da ANS, importa destacar que seu 

objetivo é realizar um monitoramento da qualidade dos prestadores de serviço de saúde no 

segmento de saúde suplementar. Conforme, o art. 4º, os domínios a serem avaliados, que 

perpassam os indicadores selecionados e que constituem os eixos do QUALISS, têm base nas 

dimensões da qualidade elencadas a seguir: 

I - Efetividade: a medida dos resultados da aplicação de uma, ou de um conjunto, de 

intervenções em conformidade com o estado atual de conhecimento. 

II- Eficiência: otimização dos recursos financeiros, tecnológicos e de capital humano, 

bem como redução de desperdício e de custos. 
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III – Equidade: atendimento adequado aos pacientes, com base em suas necessidades, e 

não em função de suas características pessoais. 

IV – Acesso: obtenção de cuidados com a saúde de maneira fácil e conveniente 

(momento e local adequados). 

V – Centralidade do paciente: respeito aos valores e expectativas do cliente. 

VI – Segurança: capacidade de controlar o risco potencial de uma intervenção. 

Assim, é importante considerar que os dois métodos possibilitam realizar uma avaliação 

da qualidade na prestação de serviços. Todavia, a utilização isolada de cada um desses 

instrumentos pode ser insuficiente para assegurar a qualidade fornecida, uma vez que o 

SERVQUAL permite apenas a visualização dos critérios que devem ser melhorados de acordo 

com o que o cliente espera do serviço, entretanto, não propõe meios para sanar tais 

deficiências. No que tange à metodologia QFD, esta traduz as necessidades dos consumidores 

e transforma-as em partes integrantes no processo de produção, através das correlações 

realizadas na matriz da qualidade, todavia, não fornece os requisitos exigidos pelos clientes, 

nem tão pouco os atributos que devem ser considerados para o alcance da satisfação do 

consumidor. Desse modo, justifica-se a integração entre SERVQUAL e QFD, pois a primeira 

irá alimentar a metodologia  da segunda com as exigências apontadas pelos consumidores. 

É valido ressaltar que, como o modelo proposto neste estudo se dirige às empresas 

prestadoras de serviços de saúde que possuem convênio com operadoras de planos de saúde, 

além das informações fornecidas pela SERVQUAL serão utilizados para alimentar o QFD os 

seguintes regimes normativos já descritos anteriormente:  

 A Resolução Normativa nº 275:2011 proposta pela ANS (Agência Nacional de Saúde 

Suplementar), que dispõe sobre a instituição do programa de monitoramento da qualidade 

dos prestadores de serviços de saúde suplementar - QUALISS, cujos reflexos decorrentes 

da implementação de seus princípios (Efetividade, Eficiência, Equidade, Acesso, 

Centralidade no paciente e Segurança) serão sentidos pelas empresas prestadoras de 

serviços vinculadas aos planos monitorados, uma vez que os clientes terão acesso às 

informações vinculadas ao programa e, consequentemente, estas nortearão a escolha por 

qual empresa optar para comprar os serviços. 

 Os Princípios para a Gestão da Qualidade contidos na Norma ISO 9000:2005, cujo 

objetivo é tornar comuns os critérios a serem avaliados como requisitos para a 

organização, produtividade e credibilidade dos mais diversos tipos de empresas, de modo 

que o conjunto de normas técnicas propostas pela Norma ISO possa estabelecer um 

modelo de gestão da qualidade em geral, promovendo a normatização dos produtos e 
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serviços e conferindo às organizações a possibilidade de que a qualidade seja 

permanentemente melhorada, conforme padrões nacionais e internacionais. 

Nesse sentido, este trabalho apresenta uma proposta que considera a integração das 

ferramentas SERVQUAL e QFD com os oito princípios da gestão da qualidade apresentados 

pela Norma ISO 9000:2005 (Foco no cliente, liderança, envolvimento de pessoas, abordagem 

de processo, abordagem sistêmica, melhoria contínua, abordagem factual e benefícios mútuos 

nas relações com fornecedores). Aqui, observa-se, ainda, o grau de relacionamento existente 

entre as expectativas dos clientes de serviços de saúde de empresas que possuem convênio 

com planos de saúde e os critérios adotados pela Resolução Normativa nº 275:2011 da ANS, 

sobre o monitoramento da qualidade no segmento de saúde suplementar com os oito 

princípios propostos pela Norma ISO 9000:2005, como pode ser visto na Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Modelo de Integração do SERVQUAL e QFD 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

Como discutido, o Desdobramento da Função Qualidade (QFD) é um processo de 

planejamento com a finalidade de traduzir necessidades do cliente em requisitos 

organizacionais (BAKI et al., 2009). Essa metodologia utiliza um conjunto de diagramas de 

matrizes que estão correlacionadas umas às outras. A primeira matriz deste conjunto é 
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chamada de “casa da qualidade” cujo objetivo é converter essas necessidades dos clientes em 

requisitos para o projeto. 

No modelo proposto, no eixo vertical estão expostas as principais necessidades 

apontadas pelos clientes e que foram obtidas a partir da aplicação da Escala SERVQUAL, 

assim como os domínios indicados pela da ANS, cujo objetivo consiste no monitoramento da 

qualidade de operadoras de planos de saúde, que serão indiretamente refletidos nas 

organizações prestadoras de serviços e, consequentemente, na satisfação dos clientes. 

Assim, a Resolução Normativa entrará no eixo vertical do QFD, executando um papel 

intermediário, uma vez que, indiretamente, a implementação dos princípios considerados pela 

Resolução 275:2005 para os prestadores de serviços de saúde suplementar terão reflexos na 

qualidade dos serviços prestados pelas organizações de serviços de saúde que estão 

vinculadas às operadoras dos planos e, consequentemente, melhorando a qualidade do serviço 

prestado, fazendo com que os clientes de serviços de saúde suplementar fiquem satisfeitos. 

No eixo horizontal da matriz de correlação, ou “casa da qualidade”, estarão os critérios 

que devem ser considerados pelas organizações para alcançar a qualidade em serviços e, por 

conseguinte, a satisfação do consumidor. Desse modo, no eixo horizontal do modelo proposto 

constarão os Princípios para a Gestão da Qualidade propostos pela Norma ISO 9000 

(Efetividade, Eficiência, Equidade, Acesso, Centralidade no paciente e Segurança), uma vez 

que estes estabelecem um modelo de gestão da qualidade para organizações em geral, 

qualquer que seja seu tipo ou dimensão.  

 Em seguida, será verificado o grau de correlação entre os itens do eixo horizontal (os 

oito princípios da Norma ISO 9000:2005) e os itens do eixo vertical (gaps críticos do 

SERVQUAL e os princípios da Resolução Normativa 275:2011 da ANS), a fim de se 

observar o grau de associação entre eles, grau este definido como: forte, com pontuação 

equivalente a 9 pontos; moderado, com pontuação no valor de 3; e fraco grau de correlação, 

com pontuação igual a 1. 

É importante ressaltar que o nível de prioridade ou grau de importância atribuído a cada 

um destes itens foi definido com base na primeira parte do questionário aplicado, no qual se 

interrogava qual, dentre as dimensões apresentadas (Tangibilidade, Credibilidade, 

Responsividade, Segurança e Empatia) era considerada a primeira dimensão mais importante, 

a segunda mais importante, e a menos importante. Nesse sentido, o nível de importância é 

calculado através da multiplicação do grau de importância associado ao requisito em questão 

e  à pontuação associada ao grau de correlação apresentado. O somatório da coluna viabiliza o 

nível de importância para a característica.  Assim, um dos critérios para utilização do QFD e 
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do SERVQUAL de forma integrada é a possibilidade de assegurar a qualidade no projeto, 

através do estabelecimento de pontos fracos e fortes. 

Desta forma, o objetivo do modelo proposto é permitir que os gestores possam 

desenvolver suas estratégias com base nas deficiências apontadas pelos clientes de serviços de 

saúde suplementar, tomando como referencial a correlação que envolve os gaps do 

SERVQUAL e os princípios da ANS como os Princípios de Gestão da Qualidade da Norma 

ISO 9000:2005, verificando como cada princípio contribui para maximizar a satisfação do 

cliente, permitindo observar quais características da qualidade ou princípios de gestão devem 

ser priorizados na determinação do plano de ação da empresa prestadora de serviços de saúde. 

 

3.2 Conclusões do Capítulo 

Este capítulo expôs o modelo proposto para integrar a Escala SEVQUAL  ao QFD, 

descrevendo os procedimentos seguidos para avaliar a qualidade em serviços no setor de 

saúde suplementar. Para tanto, foram apresentados os instrumentos normativos utilizados para 

viabilizar a aplicação do modelo. 
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4. APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

Este capítulo apresentará e discutirá os resultados obtidos com a aplicação do modelo 

desenvolvido no Capítulo 3. Para tanto, foi selecionada uma especialidade de serviço de saúde 

e foram aplicados questionários aos usuários de serviços na cidade do Recife – PE, cujas 

empresas prestadoras de serviços possuíssem convênio com operadoras de planos de saúde. 

Deste modo, este tópico será estruturado com base na sequência de informações apresentadas 

no questionário de pesquisa, anexado no apêndice deste trabalho. 

É importante elucidar que o tipo de serviço de saúde selecionado foi o de serviços de 

fisioterapia, portanto, a aplicação deste modelo se dirigiria às empresas prestadoras de 

serviços fisioterapêuticos. A amostra em questão foi feita sem que houvesse restrições  que 

considerassem, por exemplo, usuários de uma única clínica, ou somente de um fisioterapeuta, 

ou ainda de um número específico de clínicas conveniadas por instituições de planos de saúde 

específicos. Assim, os dados demonstrados no trabalho não exibem um perfil real que pode 

ser estendido para uma única empresa, pois a sua utilização tem como pressuposto ilustrar o 

modelo proposto, demonstrando sua aplicabilidade e possibilidade de ser replicado para 

outros setores. 

Inicialmente, será feita uma caracterização do perfil dos pacientes que compuseram a 

amostra. A posteriori, as informações alimentarão a Escala SERVQUAL, viabilizando a 

análise da discrepância entre expectativa e percepção dos consumidores estudados. Em 

seguida, será feita uma análise de quartil, com o objetivo de perceber os fatores considerados 

críticos e de alta prioridade, os quais servirão de inputs para o QFD, juntamente com a 

Resolução Normativa nº 275:2011 e com os Princípios da Gestão da Qualidade da Norma ISO 

9000:2005. Por fim, os resultados serão apresentados por seções, conforme as indicações 

presentes no próprio questionário. 

 

4.1 Caracterização do Perfil dos Clientes 

A primeira parte do questionário aplicado à amostra de pacientes de fisioterapia tem 

como propósito possibilitar a identificação do perfil dos mesmos conforme os seguintes 

aspectos: idade, sexo, nível de escolaridade e renda familiar. 

 

4.1.1Perfil dos respondentes 

Conforme as informações obtidas junto aos respondentes, observa-se que 54% destes 

têm entre 16 e 25 anos, 18% estão inseridos no grupo de 46 a 55 e, apenas 14% dos 

respondentes têm idade superior a 55 anos, ou seja, dentro deste percentual estão inseridos os 
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idosos, cuja procura por serviços fisioterapêuticos é mais frequente quando comparada à 

população juvenil, uma vez que o percentual de procura desse grupo ocorre, principalmente, 

por motivos factuais e não naturais.  A Figura 4.1 ilustra a faixa etária dos respondentes. 

 

 
 

Figura 4.1 – Faixa Etária dos Respondentes 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

As Figuras 4.2 e 4.3 expõem as informações referentes à faixa etária segmentada por 

sexo. Percebe-se que o intervalo que compreendeu os respondentes de 16 a 25 anos 

apresentou maior proporção, tanto para o sexo feminino quanto para o masculino, com 45% e 

70%, respectivamente. Nas faixas de 26 a 35 anos, os homens somaram 6% e as mulheres 

13%, enquanto que, no que tange ao intervalo entre 46 e 55 anos, tem-se 10% do sexo 

masculino e 23% do sexo feminino. 
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Figura 4.2 – Faixa Etária dos Respondentes do Sexo Feminino 

Fonte: A pesquisa (2012) 

 

Figura 4.3 – Faixa Etária dos Respondentes do Sexo Masculino 

Fonte: A pesquisa (2012) 

De acordo com a Figura 4.4, tem-se que 61% dos entrevistados são do sexo feminino e 

39% são do sexo masculino. É válido considerar que a estratificação por tipo de sexo não é 

um determinante considerável para a utilização de serviços de fisioterapia, uma vez que os 

serviços buscam atender a ambos os sexos sem distinção e que as necessidades pelos serviços 

não sofrem influência direta desta segmentação. 
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Figura 4.4 – Sexo dos Respondentes 

Fonte: A pesquisa (2012) 

Quanto ao nível de escolaridade, os dados demonstram que 44% dos respondentes 

possuem o 3º grau incompleto, 25% têm o 3º grau completo, 15% possuem o 2º grau 

completo, enquanto que 13% e 3% possuem pós-graduação e segundo grau incompleto, 

respectivamente. Conforme a Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 – Nível de Instrução dos Respondentes 

Com relação aos níveis de renda, percebe-se que o percentual de usuários que tem renda 

acima de 10 salários mínimos é predominante na amostra, o qual equivale a 72%, conforme 

pode ser observado na Figura 4.6. 
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Figura 4.6 – Nível de Renda dos Respondentes 

Fonte: A pesquisa (2012) 

As Figuras 4.7 e 4.8 demonstram os dados acerca da renda dos respondentes por sexo. 

Assim, vê-se que predomina, em ambos os sexos, o nível de renda superior a 10 salários 

mínimos, cujos percentuais foram 90% para o sexo masculino e 50% para o feminino. Na 

faixa de renda de 4 a 10 salários mínimos, tem-se 7% dos homens e 23% das mulheres, 

enquanto que, em relação à faixa de no máximo 4 salários mínimos, os percentuais 

correspondem a 3% e 12%, para homens e mulheres, respectivamente. 

 

 

Figura 4.7 – Nível de Renda dos Respondentes do Sexo Feminino 

Fonte: A pesquisa (2012) 
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Figura 4.8 – Nível de Renda dos Respondentes do Sexo Feminino 

Fonte: A pesquisa (2012) 

Assim, verifica-se uma discrepância entre as rendas conforme o sexo. Embora a faixa de 

renda predominante seja acima de 10 salários mínimos, os percentuais demonstram diferenças 

significativas, sendo que para mulheres o percentual é de 50% e para os homens 90%.  

  

4.2 Importância das Dimensões da Qualidade para os clientes 

A segunda fase do questionário objetivou realizar uma avaliação sobre a prioridade 

conferida a cada dimensão da qualidade quando um serviço está sendo avaliado. Para tanto, os 

respondentes atribuíram notas às dimensões, de modo que fosse alocado um total de 100 

pontos entre as cinco dimensões (Tangibilidade, Credibilidade, Responsividade, Segurança e 

Empatia) de acordo com o grau de importância atribuído às mesmas. As informações obtidas 

são apresentadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 – Avaliação do Grau de Importância das Cinco Dimensões para cada Respondente 

Dimensões Descrição Média 

Tangibilidade A localização, a aparência das instalações físicas, equipamentos, os 

funcionários e materiais de comunicação. 

18,18 

Credibilidade A capacidade de prestar o serviço no tempo prometido de forma confiável. 18,61 

Presteza A boa vontade e disposição para ajudar os clientes. 18,31 

Segurança A competência técnica, o conhecimento e a habilidade de transmitir 

segurança e confiança na prestação dos serviços. 

27,05 

Empatia A preocupação e o fornecimento de atenção individualizada aos clientes, 

por parte dos funcionários e instrutores. 

17,84 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 
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De acordo com a Tabela 4.1, a dimensão Segurança, ou seja, a capacidade técnica e as 

habilidades dos instrutores de transmitir confiança durante a prestação do serviço obteve 

maior média de notas, conforme o nível de importância para cada dimensão. Por ordem 

decrescente de prioridade, têm-se as seguintes dimensões: Segurança, com média igual a 

27,05; Credibilidade, com média 18,61; Presteza, com média 18,31; Tangibilidade, com 

média 18,18 e; por último, Empatia, com média 17,84. 

Desse modo, as dimensões consideradas mais importantes para os usuários dos serviços 

avaliados devem receber da gerência maior atenção, pois o alcance de bons indicadores 

associados a elas irá se refletir na satisfação de seus clientes. Assim, conforme os dados 

coletados na amostra para ilustrar a aplicabilidade do modelo proposto, percebe-se que os 

clientes dos serviços de fisioterapia atribuíram à dimensão segurança o maior grau de 

importância, e isto significa que os itens associados à dimensão serão prioritários na formação 

da avaliação sobre a qualidade do serviço prestado. 

Entretanto, para uma melhor verificação das informações anteriormente dispostas na 

Tabela 4.1, segmentou-se esta avaliação conforme o sexo e a faixa etária. A Figura 4.8 

apresenta os dados da avaliação sobre a importância das dimensões para os respondentes, de 

acordo com o sexo. 

 

 

Figura 4.9 – Média de pontos atribuídos à importância a cada dimensão por sexo 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

Verifica-se que, embora os dados estejam segmentados em classes distintas referentes 

ao sexo dos respondentes, há uma preponderância na escolha pela dimensão Segurança como 
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sendo a que possui maior grau de importância na avaliação da qualidade do serviço de saúde. 

A segunda dimensão apontada como importante, sob a ótica dos usuários dos serviços de 

fisioterapia do sexo masculino, foi a Credibilidade, com média de pontos equivalente a 19,5, 

enquanto que para o sexo feminino esta posição foi ocupada pela quinta dimensão, Empatia, 

cuja média foi aproximadamente 18,7 pontos. Entretanto, cabe ressaltar que, de acordo com a 

percepção masculina, a dimensão considerada como sendo a segunda mais importante na ótica 

feminina, Empatia, ocupa o último lugar, com média de pontos igual a 16,6.  

A Figura 4.9 apresenta os dados da avaliação da importância das dimensões para os 

respondentes, de acordo com a faixa etária. É importante salientar que foi feita uma 

segmentação em dois grupos de idades, até 40 anos e acima de 40 anos, partindo do 

pressuposto de que há no limite dentre estes intervalos a incidência de procura por serviços de 

fisioterapia, conforme dados divulgados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2012). 

 

 

Figura 4.10 – Média de pontos atribuídos à importância de cada dimensão por faixa etária 

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

Conforme a Figura 4.9, assim como nos demais segmentos observados, a dimensão 

Segurança está posta como de maior relevância para a classificação de um serviço 

fisioterapêutico de qualidade. No que tange à segunda dimensão prioritária, percebe-se que o 

grupo composto por respondentes com limite de idade até 40 anos elencou como prioritária a 

dimensão Credibilidade, ou seja, a capacidade de prestar o serviço no tempo prometido de 

forma confiável, com média de 19,1 pontos.  Já o grupo composto por usuários de serviços 

fisioterapêuticos que possuem mais de 40 anos, optou pela dimensão Empatia, como segunda 
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mais importante, com média equivalente a 21,8 pontos. Este fato pode ser justificado a partir 

da percepção de que os usuários de faixa etária mais elevada, ao utilizar serviços de saúde, 

geralmente estão mais sensibilizados, seja por estarem enfermos, seja por algum temor natural 

por conta do desconhecimento dos procedimentos, ou até mesmo pelo medo de sentir dor, e, 

deste modo, demandam uma dose de atenção individualizada. 

Ainda conforme a Tabela 4.9, observa-se que a terceira dimensão mais importante para 

os dois grupos foram: a Credibilidade para os respondentes até 40 anos, e a Responsividade 

para os clientes acima de 40 anos, as quais se referem à disposição de ajudar os clientes. 

Diante do exposto, é possível observar que o ponto de vista a respeito da importância de 

cada uma das dimensões para os diversos grupos de clientes é variável. Todavia, apesar das 

divergências, a dimensão Segurança é avaliada como a mais importante. Entretanto, este 

resultado não é surpreendente, uma vez que se trata de um serviço de saúde, logo, a redução 

do risco de morte é prioridade. 

Ainda a respeito da importância atribuída às dimensões da qualidade para os clientes 

dos serviços fisioterapêuticos, buscou-se classificar dentre as cinco dimensões quais seriam: a 

mais importante, a segunda mais importante, e a menos importante, conforme a Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Classificação das Dimensões 

 Tangibilidade Credibilidade Presteza Segurança Empatia 

A mais importante 13% 13% 10% 50% 14% 

A segunda mais importante 19% 18% 19% 25% 18% 

A menos importante 36% 19% 14% 2% 29% 

Fonte: Esta pesquisa (2012). 

Conforme a escala de classificação das dimensões da qualidade, observou-se que a 

dimensão Segurança é apontada como a mais importante, e a segunda mais importante 

também, cujos percentuais foram equivalentes a 50% e 25%, respectivamente, o que reafirma 

a grande importância atribuída a essa dimensão pelos usuários de serviços de fisioterapia.  A 

dimensão Tangibilidade, que se refere a critérios como localização, aparência física das 

instalações e equipamentos, foi considerada como a menos importante para nortear a 

mensuração da qualidade na prestação de serviços fisioterapêuticos, com percentual de 36%.  

 

4.3 Aplicação da Escala SERVQUAL aos Pacientes de Fisioterapia 

Neste tópico serão apresentados os resultados propriamente ditos da aplicação da 

ferramenta SERVQUAL, cujas informações utilizadas para tal propósito estão contidas na 

terceira e quarta parte dos questionários aplicados aos clientes de serviços fisioterapêuticos. 
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A aplicação do SERVQUAL teve inicialmente como propósito identificar os gaps 

através da diferença entre percepção e expectativa (GAP = Expectativa – Percepção). Nesse 

sentido, sempre que um “gap negativo” é obtido, ou seja, quando o nível esperado é mais 

elevado do que o nível percebido, existe um grau significativo de insatisfação entre pacientes, 

apontando áreas prioritárias para a melhoria da qualidade. 

Os dados coletados na avaliação dos 77 questionários, os quais continham cada um 22 

itens acerca da discrepância entre percepção e expectativa com a prestação de serviços 

fisioterapêuticos, foram trabalhados de forma agrupada, bem como de forma segmentada por 

sexo e por faixa etária, a fim de permitir melhor visualização e compreensão sobre os pontos 

de convergência e de divergência, de acordo com o segmento analisado. 

É importante salientar que os 77 questionários têm a função de ilustrar o modelo 

proposto, uma vez que não representam a população real de usuários de serviços de 

fisioterapia ou clientes de organizações com convênio com operadoras de planos de saúde. 

Assim, o número de questionários aplicados serviu como exemplo para a aplicação do modelo 

e para a análise dos dados desta amostra  não probabilística que, mais uma vez destacamos, 

não pode ser estendida para a população. Deste modo, os dados obtidos e analisados têm o 

objetivo de ilustrar uma aplicação do modelo, mostrando que ele é factível. Portanto, caso 

haja uma modificação na amostra, os resultados quanto à satisfação dos clientes irão mudar e, 

consequentemente, as entradas no QFD também mudarão. 

A Tabela 4.4 apresenta os dados geralmente obtidos com a aplicação da ferramenta 

SERVQUAL junto aos clientes de fisioterapia para todos os respondentes. Percebe-se que as 

expectativas são atendidas apenas nos itens 3 e 20, e que o primeiro item se refere à dimensão 

da Tangibilidade  tratando,  especificamente, da localização e do acesso às organizações 

prestadoras de serviços.  O segundo está inserido na dimensão Empatia e aborda a questão 

vinculada à aparência dos funcionários das empresas prestadoras do serviço. Todavia, 

observa-se que os demais itens aparecem como negativos, ou seja, há uma lacuna entre a 

percepção e a expectativa dos respondentes, de acordo com o serviço que lhes fora entregue. 

Desse modo, enfatizam-se os mais negativos, uma vez que o alcance da satisfação nestes itens 

será de prioridade para as empresas na implementação da gestão da qualidade em serviços. 

Assim, têm destaque os seguintes gaps: 6 (gap = -0,610), 8 (gap = -0,753), 11 (gap = -0,558), 

e 19 (gap = -0,675). Estes itens se referem aos seguintes gaps: 6 ( executar os serviços 

prometidos); 8 (administradores devem estar envolvidos e comprometidos com a qualidade e 

a melhoria dos serviços); 11 (os funcionários devem agir com disponibilidade e prontidão 

para atender os clientes); e 19 (que os funcionários tenham disponibilidade de tempo para o 
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atendimento adequado). Note-se que os requisitos vinculados à dimensão Tangibilidade não 

foram mencionados por não apresentarem valores altos dos gaps, se comparados às demais 

dimensões. 

Tabela 4.3 – Apresentação dos Gaps 

  
E P Gap (P – E) 

Tangibilidade 

1 3,727 3,275 -0,052 

2 4,403 3,900 -0,494 

3 3,766 4,175 0,364 

4 4,091 3,675 -0,338 

Credibilidade 

5 4,442 3,900 -0,532 

6 4,234 3,350 -0,610 

7 4,273 3,675 -0,403 

8 4,364 3,500 -0,753 

9 4,364 3,800 -0,506 

Presteza 

10 4,299 3,850 -0,416 

11 4,351 3,675 -0,558 

12 4,506 3,925 -0,519 

13 4,416 4,125 -0,351 

Segurança 

14 4,610 4,250 -0,377 

15 4,026 3,425 -0,364 

16 4,338 3,775 -0,532 

17 3,935 3,550 -0,221 

Empatia 

18 4,325 3,925 -0,494 

19 4,195 3,150 -0,675 

20 3,584 3,675 0,247 

21 4,026 3,275 -0,494 

22 4,273 3,650 -0,455 

Fonte: Esta pesquisa (2012). 

É importante elucidar que nenhum dos itens verificados obteve um gap superior a 1, o 

que representa que em nenhum deles a percepção é maior que a expectativa. Conforme a 

literatura pesquisada, a satisfação do cliente está diretamente vinculada ao alcance de sua 

expectativa quanto ao serviço prestado, nesse sentido, todos os esforços devem ser 

direcionados para os gaps cujos valores foram negativos, em especial, os maiores gaps.  

Segmentando os dados de acordo com o sexo, percebeu-se que não há diferença 

expressiva entre os gaps, ou seja, a percepção e a expectativa de ambos os sexos são 

similares. Entretanto, no que tange à segmentação feita de acordo com a faixa etária, 

observou-se que as lacunas entre expectativa e percepção são bem maiores, quando 

comparadas com as demais análises, seja de modo geral (todos os respondentes) ou na 

segmentação feita por sexo. Os dados apresentados na Tabela 4.5 demonstram as informações 

acerca dos gaps separados por sexo. 
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Tabela 4.4 – Apresentação dos Gaps para o segmento masculino 

  
E P Gap (P – E) 

Tangibilidade 

1 3,567 3,467 -0,100 

2 4,233 3,767 -0,467 

3 3,533 3,833 0,300 

4 3,667 3,500 -0,167 

Credibilidade 

5 4,200 3,867 -0,333 

18 4,033 3,733 -0,300 

6 4,200 3,800 -0,400 

8 4,167 3,433 -0,733 

9 4,200 3,700 -0,500 

Presteza 

10 4,033 3,833 -0,200 

11 4,167 3,700 -0,467 

12 4,400 3,900 -0,500 

13 4,333 3,800 -0,533 

Segurança 

14 4,467 4,133 -0,333 

15 3,833 3,633 -0,200 

16 4,100 3,567 -0,533 

17 3,633 3,767 0,133 

Empatia 

18 4,433 3,900 -0,533 

19 4,300 3,467 -0,833 

20 3,600 3,633 0,033 

21 3,733 3,433 -0,300 

22 4,067 3,700 -0,367 

Fonte: Esta pesquisa (2012). 

A Tabela 4.5 demonstra os gaps para os 22 itens, de acordo com os dados obtidos entre 

os respondentes do sexo masculino. Conforme as informações apresentadas, os maiores gaps 

foram: 8 (gap  = -0,733) e 19 (gap  = -0,833). Comparando estes itens com os de maior gap 

do quadro geral, descritos na Tabela 4.4, observa-se que o comportamento dos resultados 

segue a mesma lógica, uma vez que os gaps mencionados anteriormente são observados como 

lacunas apontadas pelos respondentes no perfil geral dos gaps. Entretanto, nota-se que há um 

reordenamento das posições ocupadas. Para os homens, o gap 19 (que os funcionários tenham 

disponibilidade de tempo para atendimentos) é apontado como a maior lacuna a ser sanada, 

enquanto que no quadro geral este item é apontado como o segundo maior; o gap 8 (-0,733) 

ocupa o segundo lugar para o sexo masculino, enquanto que, no quadro geral, este item, ou 

seja, o envolvimento e comprometimento dos administradores com a qualidade, aparece como 

maior lacuna (gap= -0,753). 
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Tabela 4.5 – Apresentação dos Gaps para o segmento feminino 

  
E P Gap (P – E) 

Tangibilidade 

1 3,816 3,809 -0,163 

2 4,429 4,000 -0,592 

3 3,857 4,319 0,286 

4 4,306 3,915 -0,551 

Credibilidade 

5 4,490 3,936 -0,714 

6 4,286 3,553 -0,878 

7 4,306 3,915 -0,551 

8 4,469 3,723 -0,898 

9 4,367 3,957 -0,571 

Presteza 

10 4,388 3,915 -0,633 

11 4,388 3,851 -0,694 

12 4,490 4,043 -0,612 

13 4,408 4,234 -0,347 

Segurança 

14 4,633 4,298 -0,510 

15 4,122 3,681 -0,592 

16 4,429 3,957 -0,633 

17 4,163 3,681 -0,633 

Empatia 

18 4,163 3,787 -0,531 

19 4,061 3,553 -0,653 

20 3,551 3,957 0,245 

21 4,122 3,596 -0,673 

22 4,367 3,894 -0,633 

Fonte: Esta pesquisa (2012). 

A Tabela 4.6 apresenta os gaps para os respondentes do sexo feminino, e nela percebe-

se que o valor dos gaps é maior quando comparado com os gaps mostrados no quadro geral e 

para o segmento masculino.  Isso demonstra que a discrepância entre as expectativas e a 

percepção com o serviço entregue, para o sexo feminino, é maior. Os itens de maior gaps 

foram os seguintes: 5 (gap = -0,714), 6 (gap = -0,878), 8 (gap = -0,898), 19 (gap = -0,653) e 

21 (gap = -0,673). Observa-se que a dimensão credibilidade obteve três itens (5, 6 e 8) que 

estiveram entre os gaps de maior valor, ou seja, o alcance da satisfação nestes critérios ainda 

não foi atingido, uma vez que as expectativas quanto ao serviço prestado são bem maiores que 

a percepção. 

Nas Tabelas 4.7 e 4.8 são apresentados os gaps de acordo com a faixa etária. Conforme 

demonstrado na Tabela 4.7 os maiores gaps são os itens 8 (gap= -0,667), 16 (gap= -0,529) e 

19 (gap= -0,667). É importante observar que os itens 1 (gap= 0,118), 3 (gap= 0,118) e 20 

(gap= 0,412) apresentaram um nível de percepção um pouco maior que as expectativas 

geradas com a entrega do serviço. Todavia, é válido salientar que as expectativas para estes 

itens foram relativamente baixas em relação à percepção. 
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Tabela 4.6 – Apresentação dos Gaps para Respondentes até 40 anos 

  
E P Gap (P – E) 

Tangibilidade 

1 3,686 3,804 0,118 

2 4,392 3,902 -0,490 

3 3,627 4,078 0,451 

4 4,098 3,647 -0,451 

Credibilidade 

5 4,353 3,882 -0,471 

6 4,157 3,686 -0,471 

7 4,255 3,804 -0,451 

8 4,157 3,490 -0,667 

9 4,314 3,863 -0,451 

Presteza 

10 4,137 3,902 -0,235 

11 4,255 3,745 -0,510 

12 4,431 4,020 -0,412 

13 4,373 4,039 -0,333 

Segurança 

14 4,608 4,216 -0,392 

15 3,922 3,706 -0,216 

16 4,255 3,725 -0,529 

17 3,784 3,745 -0,039 

Empatia 

18 4,333 3,824 -0,510 

19 4,098 3,431 -0,667 

20 3,294 3,706 0,412 

21 3,843 3,451 -0,392 

22 4,078 3,765 -0,314 

Fonte: Esta pesquisa (2012). 

A Tabela 4.8, demonstra as informações acerca da diferença entre expectativa e 

percepção para os respondentes que se enquadram no grupo dos que possuem idade superior a 

40 anos. Notou-se que os gaps referentes aos respondentes que possuem menos de 40 anos de 

idade são relativamente menores do que as lacunas apontadas pelos respondentes com idade 

igual ou superior a 40 anos. Para o segmento enquadrado aos pacientes com mais de 40 anos, 

os itens de maior gap foram os seguintes: 4 (gap=-0,885), 7 (gap= -0,923), 9 (gap= -0,769), 

11 (gap=-0,731), 18 (gap=-0,692), 20 (gap= -0,692) e 21 (gap= -0,731). Cabe ressaltar que 

foi verificado que apenas um item superou as expectativas, o 2 (gap= 0,192), e que no item 

22 a expectativa e a percepção foram iguais. 

Desse modo, pode-se perceber que os itens nos quais foram obtidos os maiores gaps são 

similares na maioria dos segmentos estudados, com exceção naqueles em que  os 

respondentes possuem idade superior a 40 anos. Todavia, apesar de algumas discrepâncias 

dentro de e entre cada segmento, não podem ser apontados grandes impactos no quadro de 

avaliação global. 
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Tabela 4.7 – Apresentação dos Gaps para respondentes acima de 40 anos 

  
E P Gap (P – E) 

Tangibilidade 

1 3,808 3,423 -0,500 

2 4,423 3,923 0,192 

3 4,038 4,231 -0,115 

4 4,077 3,962 -0,654 

Credibilidade 

5 4,615 3,962 -0,885 

6 4,385 3,500 -0,308 

7 4,308 4,000 -0,923 

8 4,769 3,846 -0,615 

9 4,462 3,846 -0,769 

Presteza 

10 4,615 3,846 -0,654 

11 4,538 3,885 -0,731 

12 4,654 3,923 -0,385 

13 4,500 4,115 -0,346 

Segurança 

14 4,615 4,269 -0,654 

15 4,231 3,577 -0,538 

16 4,500 3,962 -0,577 

17 4,231 3,654 -0,462 

Empatia 

18 4,308 3,846 -0,692 

19 4,385 3,692 -0,077 

20 4,154 4,077 -0,692 

21 4,385 3,692 -0,731 

22 4,654 3,923 0,000 

Fonte: Esta pesquisa (2012). 

Através das médias das percepções, é possível identificar o desempenho de cada item 

avaliado pelo cliente, sendo que aqueles que apresentam as menores médias são conceituados 

como os mais críticos na prestação do serviço. Como a maioria dos gaps está negativa, 

conclui-se que os itens avaliados estão aquém das expectativas dos clientes e, precisam ser 

melhorados. Logo, os que apresentaram sinais positivos estão além do que os consumidores 

esperam dos serviços. 

Nesse contexto, para uma análise mais consistente, é necessário que seja mensurada a 

discrepância entre as prioridades críticas das expectativas e das percepções. Considerando que 

a maioria dos gaps são negativos, e por isso são considerados críticos, é pertinente que seja 

feita uma análise mais detalhada capaz de mensurar quais os itens que devem ser trabalhados 

com prioridade e urgência para serem atenuados de forma a não prejudicar a satisfação do 

cliente em relação à  prestação do serviço.  

Com o objetivo de identificar quais os gaps que são considerados de prioridade crítica e 

de alta prioridade, nesta pesquisa se realizou uma análise de quartil, ou seja, foi elaborada 

uma esquala de prioridades dos itens avaliados no estudo.  Na Tabela 4.9 pode-se observar a 

análise de Quartil para os gaps. 
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Tabela 4.8 – Análise de Quartil para os Gaps 

  Prioridade Crítica das Expectativas 

  Prioridade Baixa Prioridade Média Prioridade Alta Prioridade Crítica 

Item 20 1 3 17 15 21 4 19 6 7 22 10 18 16 11 8 9 2 13 5 12 14 

E 3,58 3,73 3,77 3,94 4,03 4,03 4,09 4,19 4,23 4,27 4,27 4,30 4,32 4,34 4,35 4,36 4,36 4,40 4,42 4,44 4,51 4,61 

Quartil   4,273   4,331   4,393   

                       

Prioridade Crítica das Percepções 

  Prioridade Crítica Prioridade Alta Prioridade Média Prioridade Baixa 

Item 19 1 21 6 15 8 17 22 4 7 11 20 16 9 10 2 5 12 18 13 3 14 

P 3,15 3,28 3,28 3,35 3,43 3,50 3,55 3,65 3,68 3,68 3,68 3,68 3,78 3,80 3,85 3,90 3,90 3,93 3,93 4,13 4,18 4,25 

Quartil   3,513   3,675   3,900   

                       

GAPs 

  Prioridade Crítica Prioridade Alta   Prioridade Média Prioridade Baixa 

Item 8 18 2 19 22 15 16 7 5 12 1 10 11 14 13 6 4 3 20 21 17 3 

Sinal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + 

Gap 0,75 0,68 0,61 0,56 0,53 0,53 0,52 0,51 0,49 0,49 0,49 0,45 0,42 0,40 0,38 0,36 0,35 0,34 0,22 0,05 0,25 0,36 

Quartil   -0,529   -0,474   -0,354   

Fonte: Esta pesquisa (2012) 

Com a divisão em quartis, os valores do 1º quadrante correspondem aos gaps cujos 

valores são maiores do que -0.529, sendo estes avaliados como de prioridade crítica na 

avaliação da percepção do gap médio. Os valores do segundo quadrante equivalem às lacunas 

cujos valores são maiores que -0,474 e menores que -0,529 e correspondem aos gaps de alta 

prioridade.  

Observa-se que os gaps que foram selecionados como de prioridade crítica 

correspondem aos seguintes valores: 8 (gap=-0,75), 18 (gap=-0,68), 2 (gap=-0,61), 19 

(gap=-0,56), 22 (gap=-0,53) e 15 (gap=-0,53). O item 2 (ambiente físico e instalações limpos 

e agradáveis) está contido na dimensão da Tangibilidade, enquanto que o item 8 

(envolvimento e comprometimento dos administradores com a qualidade) e 15 

(personalização no atendimento)  fazem parte das dimensões Credibilidade e Segurança, 

respectivamente. Já os itens 19 (disponibilidade de tempo e atendimento adequado) e 22 

(demonstração de segurança) estão inseridos na dimensão Empatia. 

No quadrante referente aos gaps de prioridade alta, tem-se: 16 (gap=-0,52), 7 (gap=-

0,51), 5 (gap=-0,49), 12 (gap=-0,49) e 1 (gap=-0,49). O item 16 (os funcionários devem 

ouvir atentamente as solicitações dos clientes) está dentro da dimensão Segurança. O item 7 

(guardar os registros dos clientes de forma correta) corresponde  à dimensão Credibilidade, 

esta que  abrange o item 5 (transmissão de todas as informações necessárias de forma 

confiável e precisa). O item 12 (os funcionários devem passar confiança durante a prestação 
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dos serviços) e o item 1 (equipamentos de aparência moderna) estão contidos nas dimensões 

Responsividade e Tangibilidade, respectivamente.  

Desse modo, este trabalho elucidará estes dois blocos, os quais serão utilizados para 

alimentar o QFD, uma vez que foram selecionados como os de maiores prioridades na 

avaliação dos respondentes, com base na média dos gaps. Todavia, vale enfatizar que as 

lacunas ou gaps podem estar inseridas nas demais dimensões. Assim, a escolha dos itens e das 

respectivas dimensões que alimentarão o QFD não anula a existência de lacunas nas 

dimensões que não foram selecionadas a priori. Esta seleção tem como base priorizar a 

identificação das maiores deficiências na prestação de serviço e no alcance da satisfação do 

cliente. 

O próximo tópico versará acerca da integração entre a Escala SERVQUAL e a 

metodologia QFD, na qual serão utilizadas a Norma Resolutiva da ANS sobre monitoramento 

da Qualidade e os oitos princípios de gestão da qualidade propostos na Norma ISO 

9000:2005. 

 

4.4 Integração da Escala SERVQUAL com a Metodologia QFD 

 

Este tópico se propõe a realizar uma integração entre as metodologias SERVQUAL e 

QFD, a fim identificar as deficiências da prestação do serviço, sob a ótica do cliente, e 

determinar meios para minimizá-las, maximizando a satisfação dos consumidores. Para tanto, 

será observado o grau de correlação entre as exigências do consumidor e os aspectos 

importantes para a implementação da gestão da qualidade, de modo que sejam apontados os 

principais critérios a serem considerados durante a construção das estratégias da organização.  

É importante considerar que este estudo parte de uma perspectiva diferenciada, uma vez 

que o modelo proposto integrou as ferramentas da qualidade SERVQUAL e QFD, com o 

objetivo de avaliar a qualidade no segmento de saúde suplementar e, até o momento, nenhuma 

pesquisa semelhante foi realizada. A Figura 4.10 ilustra a aplicação do modelo proposto para 

avaliação dos serviços no setor de saúde suplementar.  
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Figura 4.11 – Integração SERVQUAL e QFD para Avaliação da Qualidade em Saúde Suplementar 

Fonte: Esta Pesquisa (2012) 
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Em relação à apreciação da correlação entre os gaps, selecionados a partir da análise de 

quartil, e os princípios da gestão da qualidade propostos pela Norma ISO 9000:2005, tem-se o 

seguinte comportamento no que concerne à dimensão Tangibilidade: verificou-se uma forte 

relação do princípio de melhoria contínua com os itens 1 (utilização de equipamentos 

modernos nas empresas prestadoras de serviços de saúde) e 2 (cuidados com o ambiente físico 

e as instalações onde os serviços são prestados). Percebe-se também que há uma forte relação 

do item 1 (equipamentos modernos) com o princípio que versa acerca dos benefícios mútuos 

nas relações com os fornecedores, justificada pelo desenvolvimento de alianças estratégicas e 

de parcerias que facilitam a criação de valor. Entretanto, o item 2 (ambiente físico e 

instalações), apresentou forte relação com o envolvimento de pessoas, partindo-se do 

pressuposto de que este possibilita a utilização de habilidades para o benefício da empresa.  

É importante elucidar que, de acordo com o princípio da abordagem factual, todas as 

decisões dentro de um sistema de gestão da qualidade devem ser direcionadas com base nos 

fatos, dados concretos e análise de informações, o que implica a implementação e a 

manutenção de um sistema eficiente de monitoramento. Nesse sentido, cabe aos líderes 

manterem e criarem um ambiente propício para que os envolvidos no processo de produção 

de um serviço desempenhem sua função de forma adequada e se sintam motivados e 

comprometidos a atingir os objetivos da organização. 

Na dimensão Credibilidade, constatou-se a seguinte correlação: o item 5 (transmissão 

das informações de forma precisa e confiável) apresentou forte relação com os princípios de 

liderança e abordagem factual, e grau moderado de relação com o princípio de abordagem de 

processo. Já o item 7 (a empresa guarda registros de clientes corretamente) teve um nível 

moderado de relacionamento com o princípio foco no cliente, mas apresentou um grau forte 

com os princípios abordagem de processos e abordagem factual para a tomada de decisão. 

A abordagem de processos permite uma visão sistêmica do funcionamento da empresa 

como um todo, possibilitando o alcance mais eficiente dos resultados. Desse modo, ela 

prioriza o cuidado maior com as informações do paciente, partindo do pressuposto de que 

estas informações nortearão a decisões eficazes para o alcance da satisfação do cliente, 

conforme propõe a abordagem factual. 

O item 8 (o  envolvimento e comprometimento dos administradores com a qualidade) 

demonstrou forte relação com as dimensões Liderança, Envolvimento de pessoas e Melhoria 

contínua. Nesse sentido, os líderes estabelecem a unidade de propósito e o rumo da 

organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas 

possam estar totalmente envolvidas no propósito de alcançar as metas da organização. 
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Na dimensão Presteza, apenas um requisito foi apontado como de alta prioridade na 

análise de quartil. O item 12 (confiança durante a prestação dos serviços) tem forte relação 

com o envolvimento de pessoas, uma vez que este envolvimento possibilita a interação de 

todos nos mais diversos departamentos, o que resulta em maior segurança e propriedade na 

realização de um serviço.  

A dimensão Segurança contabilizou dois requisitos, o item 15 (personalização do 

atendimento) apresentou forte relação com o foco no cliente, e médio com envolvimento de 

pessoas e benefícios mútuos nas relações com fornecedores.  Já o item 16 (atenção ao 

paciente) demonstrou forte relação com o princípio foco no cliente e médio nível de relação 

com abordagem sistêmica. 

A abordagem sistêmica permite que os processos sejam identificados, entendidos e 

gerenciados de modo a melhorar o desempenho da organização de forma geral. Como o 

principal agente no processo de serviços é o cliente, ao se tratar de personalização do serviço 

e de atenção ao consumidor tem-se um grau muito forte de relação com o princípio do foco no 

cliente, uma vez que ele postula o pleno atendimento das necessidades atuais e futuras dos 

consumidores, observando os requisitos necessários para tal propósito, de modo que suas 

expectativas sejam excedidas. 

No que se refere à dimensão Empatia,  tem-se os seguintes níveis de associação com os 

requisitos selecionados conforme o grau de prioridade crítica e alta: item 18 (resolução dos 

problemas), este requisito apresentou uma forte relação com todos os princípios propostos 

pela Norma ISO 9000:2005, exceto com o referente à abordagem factual, o qual demonstrou 

nível moderado de relacionamento. No que tange ao item 19 (disponibilidade de tempo de 

atendimento adequado) e ao item 22 (demonstração de segurança ao negociar problemas), 

percebeu-se que o primeiro requisito apresentou forte relação com o foco no cliente, e 

moderado relacionamento com os princípios de liderança e de envolvimento de pessoas.  O 

segundo requisito demonstrou forte relação com o princípio de liderança, e relacionamento 

moderado com os princípios de envolvimento de pessoas e de benefícios mútuos nas relações 

com fornecedores. 

Com base nos dados apresentados na Figura 4.10, verifica-se que o princípio mais 

relevante, de acordo com a pesquisa, foi o “foco no cliente”, o qual se refere à capacidade das 

organizações focarem na compreensão e no atendimento às necessidades atuais e futuras dos 

clientes, os seus requisitos e procurarem exceder as suas expectativas. 

É importante considerar que a qualidade dos produtos e serviços é julgada pelo 

consumidor, e não pelos gestores, e é em virtude disso que é necessário garantir a satisfação 
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dele, sua preferência e fidelidade, que são determinadas pelo modo como a organização se 

relaciona com ele. Nesse sentido, o foco no cliente é, portanto, um conceito estratégico 

voltado para a retenção dele e para a conquista de novas parcelas de mercado. Assim, 

conhecer o consumidor e suas sempre novas exigências, e garantir sua satisfação, é uma 

premissa básica para o sucesso de uma empresa, que, assim, pode superar seus concorrentes e 

aumentar a demanda por seus produtos ou serviços (MEZOMO, 2001). 

O segundo princípio mais importante foi o “envolvimento de pessoas”, ou seja, pessoas 

de todos os níveis é a essência de uma organização, e seu total envolvimento possibilita que as 

suas habilidades sejam usadas para o beneficio da organização.  

Todos, nos diversos setores e em todos os níveis, precisam estar cientes de que tudo 

deve ser feito para o consumidor, que deve se sentir cada vez mais satisfeito com os serviços 

da empresa. Portanto, a excelência nos serviços de saúde pode ser difícil pelo não 

envolvimento direto e visível de todos que compõem a organização e, dessa forma, deve ser 

estimulado que todos os agentes desempenhem sua função da melhor forma, buscando uma 

melhora diária (MEZOMO, 2001). 

Ocupando o terceiro lugar, tem-se a “melhoria contínua”, ou seja, a capacidade de fazer 

melhor o que já está bem feito, de maneira gradual, com a participação de todos os agentes 

envolvidos no processo.  

É preciso considerar que as organizações estão imersas em um ambiente concorrencial e 

de elevada competitividade, isto faz com que o sucesso seja efêmero. Assim, emerge a 

necessidade da melhoria contínua em todas as operações e setores da organização. Ela deve 

ser implementada por todos os agentes, como uma idéia fixa e uma verdadeira obsessão e 

paixão, pois é necessário descobrir novas oportunidades, aumentar o valor do cliente. Através 

da melhoria contínua serão ofertados produtos e serviços novos, assim, a organização será 

mais ágil e eficiente nas respostas, garantindo-lhe vantagens adicionais diante do mercado. 

Dessa forma, os itens que apresentaram forte relação com os princípios foco no cliente, 

envolvimento de pessoas e melhoria contínua devem ser prioritários no delineamento da 

estratégia organizacional que priorize a satisfação do cliente em serviços de fisioterapia e, 

consequentemente, no alcance da qualidade na prestação de serviços. 

 

4.5 Considerações sobre o capítulo 

Este capítulo apresentou os resultados obtidos com a aplicação do modelo de integração 

dos métodos SERVQUAL e QFD para avaliar a qualidade no segmento de saúde suplementar. 
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Inicialmente, foi aplicado o instrumento SERVQUAL, o qual possibilitou identificar o nível 

de satisfação dos clientes, através da discrepância entre as expectativas geradas e a percepção 

do serviço entregue. A partir desses dados foram identificados os principais gaps elucidados 

pelos clientes de fisioterapia, cujo objetivo era ilustrar a aplicação do modelo, mas que não 

reflete a população real. Através da realização de uma análise de quartil, foram elucidadas as 

lacunas cujas prioridades variavam entre crítica, alta, média e baixa. Para compor o QFD 

foram selecionados os gaps com prioridade crítica e alta. Cabe ressaltar que a seleção de 

algumas dimensões para servirem de entrada no QFD, não anula a possibilidade da existência 

de gaps ou lacunas nas demais dimensões, apenas ressalta o grau de significância das que 

serviram de inputs. 

A partir da aplicação, observou-se que as dimensões cujos valores foram mais 

significativos foram  as com foco no cliente, o qual se refere à capacidade das organizações 

priorizarem suas estratégias na compreensão e no atendimento às necessidades atuais e futuras 

dos clientes, para que suas expectativas sejam excedidas; em segundo lugar foi considerado o 

envolvimento de pessoas, ou seja, a capacidade de entrosamento de todos os integrantes da 

organização para o alcance dos objetivos da mesma, independentemente dos níveis 

ocupacionais; e em terceiro, tem-se a melhoria contínua, ou seja, tornar melhor algo que já 

está bom, preocupando-se que todos estejam engajados nesse processo contínuo. 

Desse modo, com base nos resultados, é viável afirmar que as ações prioritárias devem 

ser direcionadas para os princípios descritos anteriormente, uma vez que estes apresentaram 

maior grau de importância, de acordo com os clientes.  
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5. CONCLUSÕES E RECOMEDAÇÕES 

Neste capítulo serão discutidos os aspectos conclusivos desta pesquisa e serão feitas as 

recomendações para trabalhos futuros. 

5.1 Conclusões 

Com a evolução do setor de serviços e, essencialmente, dos níveis de competitividade, a 

qualidade em operações intangíveis tem se mostrado como um critério de diferenciação e 

instrumento garantidor de parcelas de mercado. Nesse cenário, o cliente é peça fundamental, e 

o alcance de sua satisfação é função prioritária das organizações que almejam permanecer no 

mercado e se tornarem competitivas.  

No que tange ao setor de saúde, o atendimento às necessidades básicas dos clientes, de 

forma eficiente, reflete a minimização dos riscos para com o paciente, o que enfatiza a 

necessidade da qualidade na prestação de serviços no segmento de saúde. 

Nas últimas décadas, observa-se uma significativa evolução no setor de saúde 

suplementar no Brasil, verificada, sobretudo, pelo aumento no número de operadoras de 

planos de saúde, bem como de usuários. Como resultado da elevação das exigências destes 

usuários, como também do aumento potencial da concorrência no setor, emerge o interesse 

pela implementação de um sistema de gestão da qualidade. Nesse intuito, a ANS tem criado 

diversas normas, com o objetivo de nortear as operadoras no processo pela incorporação de 

princípios da qualidade em suas práticas, a fim de que estes princípios sejam absorvidos pelas 

empresas prestadoras de serviços de saúde suplementar e, consequentemente, seja alcançada a 

satisfação do cliente. 

Nesse sentido, diversos instrumentos têm sido desenvolvidos com o objetivo de nortear 

os gestores na construção de estratégias que identifiquem as exigências prioritárias dos 

clientes, e que sejam capazes de criar mecanismos para o alcance das mesmas. Partindo deste 

pressuposto, estudos realizados por diversos pesquisadores têm demonstrado que a utilização 

integrada de diferentes métodos tem criado soluções pertinentes para a mensuração da 

qualidade no âmbito do setor de serviço. Nesse sentido, foi verificado que não existem 

trabalhos que utilizaram a integração das ferramentas SERVQUAL e QFD para avaliar a 

qualidade no setor de saúde suplementar, justificando a importância da pesquisa. 

Assim, através da utilização da Escala SERVQUAL, definiram-se os gaps entre 

expectativa e percepção da qualidade dos serviços.  Dessa forma, a aplicação da metodologia 

QFD possibilitou o estabelecimento de correlações entre o que o cliente espera do serviço, os 

critérios utilizados pala ANS para o monitoramento da qualidade nos operadores de planos de 

saúde, com os Princípios de Gestão da Qualidade propostos pela Norma ISO 9000:2005.  
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Desse modo, as organizações de saúde devem direcionar sua atenção para o alcance das 

expectativas dos clientes, propiciando a entrega de melhores serviços, ou seja, serviços de 

qualidade. É importante relembrar que o modelo proposto é replicável e que os dados 

utilizados serviram apenas para ilustrar a aplicação do modelo, e assim, não podem 

representar a realidade na prestação de serviços fisioterapêuticos. Desse modo, o modelo se 

destina principalmente às empresas prestadoras de serviços de saúde que possuem convênio 

com operadoras de planos de saúde, ou seja, que estão inseridas no segmento de saúde 

suplementar. No entanto, o modelo pode ser aplicado por empresas que atendam somente no 

segmento de clientes particulares e que busquem um padrão de qualidade compatível com o 

proposto neste trabalho. 

Desse modo, a construção do modelo propiciou a criação de uma nova metodologia que 

tenha como foco o setor de saúde suplementar, cuja importância tem sido cada uma vez mais 

notória, sobretudo, em virtude do grande respalde que este sistema de saúde recebe, 

principalmente, pela deficiência na prestação de serviços saúde gratuitos. 

Acredita-se que resolver prontamente uma deficiência ou ouvir uma queixa e encontrar 

um meio de saná-la, é um dos meios possíveis para conquistar um cliente, que continuará 

acreditando no serviço da empresa. Para isso deve haver uma metodologia capaz de 

identificar as deficiências na prestação de serviços e de propor caminhos para minimizá-las, 

buscando maximizar a satisfação do cliente. 

 

5.2 Limitações da pesquisa 

Embora tenha respaldo significativo em nível internacional, a Norma ISO 9000, 

utilizada na elaboração do modelo proposto para avaliar a qualidade na prestação de serviços 

de saúde suplementar classifica genericamente os princípios norteadores para a 

implementação da gestão da qualidade numa organização, uma vez que não há nenhuma 

distinção entre os princípios aplicados em indústrias de serviços e de bens tangíveis e, 

consequentemente, não existe diferenciação entre os diversos segmentos do setor de serviços 

(saúde, turismo, educação, etc.), embora estes tenham características peculiares. o que torna 

genérica em demasia a implementação para o alcance da qualidade no segmento de saúde, 

este que tem suas especificidades. 

Nessa perspectiva, pode-se, ainda, considerar a utilização da Resolução Normativa nº 

275:2011 da ANS na matriz de correlação como limitador da pesquisa, uma vez que, na 

matriz de correlação proposta no modelo, o papel desta resolução é traduzir as necessidades 

dos usuários de serviços de saúde suplementar, e isto é feito, apenas, de forma indireta, pois 
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os pressupostos elucidados nesta resolução intermediam de forma geral o que as organizações 

devem fazer para alcançarem a qualidade na prestação de serviços de acordo com a Agência 

Nacional de Saúde Suplementar.  

  

5.3  Recomendações para trabalhos futuros 

 Estimar a correlação entre cada uma das dimensões da qualidade (Tangibilidade, 

Presteza, Credibilidade, Segurança e Empatia), com o objetivo de perceber o quanto 

cada uma interfere na qualidade do serviço prestado.  

 Ampliar o modelo, através da elaboração de uma segunda matriz, na qual os dados 

obtidos por intermédio da Escala SERVQUAL serão substituídos por Fatores Críticos 

de Sucesso, variáveis que, quando corretamente controladas, produzem um impacto 

significativo no sucesso da organização. Estas serão obtidas através de um Processo de 

Brainstorming realizado com a gerência, permitindo a visualização das percepções 

gerencial e do cliente, a fim de que sejam delineadas as melhores estratégias para a 

organização atender às necessidades do consumidor. 

 Rediscutir o modelo, observando o grau de correlação entre a Resolução Normativa nº 

275:2011 sobre o Monitoramento da Qualidade da ANS e a Qualidade Percebida pelo 

cliente dos serviços de saúde suplementar. Para tanto, propõe-se a integração da 

metodologia QFD e do SERVPERF, ferramenta de mensuração da qualidade em 

serviço que admite que a satisfação do consumidor é um antecedente da qualidade 

percebida e, que se apresenta como uma alternativa ao instrumento SERVQUAL. 

 Propõe-se, ainda, a integração da Escala SERVQUAL com a Metodologia QFD e com 

o método ELECTRE III, cuja lógica está pautada no estabelecimento de preferências 

do decisor (cliente), a fim de que sejam instituídos os critérios (exigências) para o 

alcance da satisfação do consumidor na utilização de serviços de saúde suplementar. 
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APÊNDICE 

QUESTIONÁRIO – 1ª PARTE 
(INFORMAÇÕES SOBRE VOCÊ) 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa desenvolvida na UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

PERNAMBUCO (UFPE). Os resultados individuais desta pesquisa serão confidenciais e NÃO SERÃO 

REVELADOS. O objetivo deste trabalho é a aplicação do SERVQUAL, para avaliação da qualidade em 

serviços de saúde. 

 

A empresa de serviço de saúde que utiliza ou utilizou?      

    

 

Idade: ____ anos 

Sexo: F(  ) M(  ) 

 

Nível de Escolaridade: 

1º Grau Incompleto (  ) 1º Grau Completo (  ) 

2º Grau Incompleto (  ) 2º Grau Completo (  ) 

3º Grau Incompleto (  ) 3º Grau Completo (  ) 

Pós-Graduação (  ) 

 

Onde você mora? 

Bairro: ______________________ 

Cidade: _____________________ 

 

Renda Familiar? 

( ) Até 4 salários mínimos 

( ) De 4 a 10 salários mínimos 

( ) Acima de 10 salários mínimos 
 

Há quanto tempo você é cliente da empresa? ______  

 

Você já utilizou o (s) mesmo (s) serviço (s) em outras empresas? 

SIM (  ) NÃO (  ) 
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QUESTIONÁRIO – 2ª PARTE 

 

INSTRUÇÕES: Abaixo estão listadas cinco características pertencentes às empresas de Saúde e os serviços 

oferecidos por elas. Nós gostaríamos de saber qual dessas características VOCÊ PRIORIZA quando avalia a 

qualidade do serviço de uma empresa de saúde. Por favor, aloque um total de 100 pontos entre as cinco 

características de acordo com a importância de cada uma dela para você, mais importante a característica para 

você, mais pontos você deveria alocar a ela. Por favor, assegure que os pontos que você alocou para as cinco 

características somam 100 pontos. 

 

1-A localização, a aparência das instalações físicas, equipamentos, os funcionários e 

materiais de comunicação (ex.: panfletos, prontuário, exames, receitas). 

Nota 

2-A capacidade de prestar o serviço no tempo prometido de forma confiável. Nota 

3-A boa vontade e disposição para ajudar os clientes/pacientes. Nota 

4- O conhecimento, a competência técnica e habilidade dos funcionários em 

transmitir segurança e confiança nos serviços prestados. 

Nota 

5-Preocupação e o fornecimento de atenção individualizada aos clientes/pacientes, 

por parte dos funcionários. 

Nota 

Total: 100 

 

INSTRUÇÕES: Com relação à questão anterior, por favor, a seguir coloque o numero de três características (de 

1 a 5) que corresponde à frase. 

 

Qual das cinco características acima é a mais importante para você em uma empresa 

de Saúde? 

Nº 

Qual é a segunda mais importante para você em uma empresa de Saúde? Nº 

Qual é a menos importante para você em uma empresa de Saúde? Nº 
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QUESTIONÁRIO – 3ª PARTE 

 

INSTRUÇÕES: baseado em sua experiência como cliente/paciente, imagine uma empresa como você gostaria 

que fosse, que forneceria serviços de saúde de excelente qualidade e no qual teria prazer em ser atendido. Por 

favor, para cada item demonstre a real necessidade da empresa imaginando possuir as características 

apresentadas a seguir. 

Se você sente que a não é de forma alguma essencial para este tipo de serviço, assinale 1. 

Caso você sinta que a característica é  absolutamente essencial  para este tipo de serviço, assinale 5. 

LEGENDA: 

5= Concordo totalmente 

1= Discordo totalmente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1-Empresas de serviços de saúde possuem equipamentos de 

aparência moderna. 

     

2- O ambiente físico e as instalações devem ser limpos e agradáveis.      

3- A empresa deve ser bem localizada e de fácil acesso.      

4- Com boas condições para o trabalho e barulho dentro de limites 

suportáveis. 

     

5- Transmita todas as informações necessárias de forma confiável e 

precisa. 

     

6- Executa os serviços no tempo prometido.      

7- Guarda seus registros dos clientes de forma correta.      

8- os administradores devem ter sempre boa vontade em ajudar seus 

clientes. 

     

9-Deve-se dizer ao cliente, de forma exata, a data ou horário de quando 

o serviço será prestado.  

     

10- Os funcionários devem ter sempre boa vontade em ajudar seus 

clientes 

     

11- Os funcionários devem agir com disponibilidade e prontidão para 

atender os clientes. 

     

12- Os funcionários devem passar confiança para os clientes durante a 

prestação do serviço. 

     

13- O atendimento dos funcionários seja cortês com os clientes.      

14- Os funcionários devem possuir o conhecimento necessário para 

execução dos serviços. 

     

15- O atendimento aos clientes seja personalizado.      

16- Os funcionários devem ouvir atentamente as solicitações dos 

clientes. 

     

17- Deve-se ter procedimentos padronizados.      

18- Os problemas dos clientes devem resolvidos.      

19- Os funcionários tenham disponibilidade de tempo para atendimento 

adequado 

     

20- Os funcionários devem ter boa aparência.      

21- A comunicação (Internet, telefone) deve ser de fácil compreensão e 

utilização pelos clientes. 

     

22- Os funcionários demonstrem segurança ao negociar problemas de 

atendimento com os clientes. 
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QUESTIONÁRIO – 4ª PARTE 

 

O conjunto de frases a seguir refere-se à sua percepção sobre os SERVIÇOS DA EMPRESA DE SAÙDE 

ONDE VOCÊ É ATENDIDO.  

Para cada uma das afirmações indique o quanto você acredita que a empresa avaliada atinge, ou seja, caso você 

assinale o número 1, isto quer dizer que você discorda totalmente que a empresa avaliada tenha alcançada esta 

característica; e caso você assinale 5, isto que estar dizer que você concorda totalmente que a empresa avaliada 

atingiu esta característica. 

LEGENDA: 

5= Concordo totalmente 

1= Discordo totalmente 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

1- A empresa de serviços de saúde avaliada possui equipamentos 

de aparência moderna. 

     

2- O ambiente físico e as instalações da empresa avaliada são 

limpos e agradáveis 

     

3- A empresa avaliada está bem localizada e é de fácil acesso      

4- A empresa avaliada tem boas condições para trabalho e limites 

suportáveis de barulho 

     

5- A empresa avaliada transite todas as informações necessárias 

de forma confiável e precisa. 

     

6- A empresa avaliada executa os serviços no tempo prometido.      

7- A empresa avaliada guarda os registros dos seus clientes de 

forma correta. 

     

8- Os administradores da empresa avaliada estão envolvidos e 

comprometidos com a qualidade e a melhoria dos serviços 

prestados. 

     

9- A empresa avaliada concede ao cliente, de forma exata, a data 

ou horário de quando o serviço será prestado. 

     

10-os funcionários da empresa avaliada possuem sempre boa 

vontade em ajudar seus clientes. 

     

11- Os funcionários da empresa avaliada agem com 

disponibilidade e prontidão para atender os clientes. 

     

12- Os funcionários da empresa avaliada passam confiança para 

os clientes durante a prestação do serviço. 

     

13- O atendimento dos funcionários da empresa avaliada é cortês 

com os clientes. 

     

14- Os funcionários da empresa avaliada possuem conhecimento 

necessário para execução dos serviços. 

     

15- O atendimento aos clientes é personalizados      

16- Os funcionários da empresa avaliada sabem ouvir 

atentamente as solicitações dos clientes. 

     

17- A empresa avaliada possui procedimentos padronizados.      

18- Os problemas dos clientes da empresa avaliada são 

resolvidos 

     

19- Os funcionários da empresa avaliada tem disponibilidade de 

tempo para atendimento adequado. 

     

20- Os funcionários da empresa avaliada têm boa aparência.      

21- A comunicação da empresa avaliada (internet, telefone) é 

fácil compreensão e utilização pelos clientes. 

     

22- os funcionários da empresa avaliada têm segurança ao 

negociar problemas de atendimento com os clientes. 

     

 

 


