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RESUMO  

O presente trabalho aborda o setor de serviço público de saúde, devido a sua importância para 

o desafio de trabalhar qualidade nesse setor.   Dito isso, a pesquisa tem como objetivo avaliar 

a qualidade dos serviços no Hospital Getúlio Vargas na cidade do Recife-PE. Utilizou-se, 

nela, como instrumento de coleta, questionários, o Modelo de Kano para categorizar os 

atributos relevantes para a satisfação do usuário e a escala SERVPERF para identificar o grau 

de percepções de qualidade do usuário com os serviços utilizados, identificando-se a relação 

entre a satisfação e prestação dos serviços. Destarte, a pesquisa pode ser caracterizada como 

qualitativa e quantitativa. Como resultado, foram obtidos os requisitos que devem ser 

priorizados pelo hospital, dentre eles destacaram-se: o tempo de atendimento, o envolvimento 

de todos, as necessidades reveladas dos pacientes e os serviços executados. Esses fatores 

nortearão as ações de melhoria para alcançar a satisfação dos pacientes. A aplicação da 

abordagem proposta é uma ferramenta útil para os gestores identificarem as áreas que devem 

ser priorizadas, para um melhor desempenho no setor analisado.  

 

 

Palavras- Chave: Qualidade em Serviço. Setor Público em Saúde. Modelo de Kano. Escala 

SERVPERF. Satisfação dos Clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The current work addresses the sector of public health services, due to its importance to the 

challenge of working with quality in this sector. That said, the research aims to evaluate the 

quality of the Hospital Getúlio Vargas services, in the city of Recife-PE. In this research were 

used questionnaires as instrument of data collection, the Kano model to categorize the 

relevant attributes to the user satisfaction, and the SERVPERF scale to identify the degree of 

the user perceptions of quality with the used services, identifying the relation between the 

satisfaction and service provision. Thus, the research can be characterized as qualitative and 

quantitative. As result, the requirements that must be prioritized by the hospital were 

obtained, and among them stood out: the time taken to start service, everyone's involvement, 

the revealed needs of the patients and the services performed. These factors will guide the 

actions of improvement to achieve the satisfaction of the patients. The implementation of the 

proposed approach is a useful tool for the managers to identify the areas that must be 

prioritized, for a better performance of the analysed sector. 

 

 

Keywords: Service Quality. Public Health Sector. Kano Model. SERVPERF Scale. Client 

Satisfaction. 
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1. INTRODUÇÃO 

A conjuntura de vida nos dias atuais não é a mesma vivenciada nas décadas anteriores. 

A sociedade tornou-se mais complexa, os mercados estão em constante modificação, a 

competitividade ficou mais acirrada, ao passo que a vida da população foi moldando-se a 

novas realidades.  Assim, o comportamento dos consumidores tornou-se mais exigente, 

intensificando a procura da qualidade ao adquirirem produtos e serviços no mercado (LAGE, 

2008).  

Segundo Alves (2003), para as organizações, a qualidade dos produtos e serviços é um 

fator importante, bem como a compreensão que o cliente tem daquilo que a organização 

oferece, o que acaba influenciando e modificando a percepção do cliente quanto aos serviços 

e produtos disponíveis. 

 Segundo a Pesquisa Mensal de Serviços – PMS - divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (2015), o setor de serviços está conduzindo a expansão 

econômica e o crescimento global, em 2015 o país registrou crescimento de 2,1% em julho, isso 

em relação ao mesmo mês de 2014, sendo um fato significativo para a composição do Produto 

Interno Bruto - PIB.  

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2014) revelam que 

todas as atividades de serviços acumularam crescimento no 1º trimestre de 2013. Em 2014, o 

PIB no país teve resultado ínfimo (0,1%), com crescimento nos setores da agropecuária 

(0,4%), dos serviços (0,7%) e queda da indústria de 1,2%, sendo esse o pior resultado desde 

2009 (IBGE, 2015). 

    Diante de tal fato, observa-se que o setor de serviços vem sendo estratégico e vem 

apresentando crescimento considerável se comparado com os setores da economia 

supracitados anteriormente. Nesse sentido, faz-se necessário que as organizações que 

trabalham com serviços conheçam os fatores que afetam a satisfação dos clientes, para que se 

possa delinear planos de ação voltados ao atendimento das expectativas e necessidades dos 

mesmos.  

Sendo assim, a preocupação com a qualidade dos serviços prestados em relação ao 

comportamento humano torna-se cada vez mais intensificada, colocando o ser humano e a 

qualidade pessoal como fator principal (SAVASSI, 2011). Mas, para as organizações 

sobreviverem nesse novo ambiente e se tornarem competitivas no mercado frente a seus 

concorrentes, é necessária a utilização de modelos que orientem o gerenciamento da 

qualidade, como a Gestão pela Qualidade Total, GQT (TQM, sigla em inglês). A GQT busca 
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a satisfação de todos os stakeholders envolvidos, bem como excelência, eficácia e 

flexibilidade da organização por meio do planejamento.  

Para Paladini (2004), a GQT é um modelo de gestão baseado em um novo conceito de 

qualidade, mas alguns autores criaram características especificas para identificá-la, como a 

melhoria contínua, sendo, assim, sinônimo para qualidade total. 

Diferentemente do caso industrial, no setor de serviços não há possibilidades de separar 

com clareza o processo produtivo da prestação de serviços, pois o processo é centrado na 

interação com o usuário.  Nesse sentido, voltar-se para o cliente é o denominador comum e 

importante que direciona as mudanças nas organizações. 

O setor de serviços é vasto, e nele se destaca o setor de saúde, porque a busca pela 

qualidade vem ganhando espaço e importância dentro das organizações de saúde. Dessa 

forma, avaliar a perspectiva do cliente quando se aborda a qualidade dos serviços torna-se 

imperativo, isso porque o cliente tem impacto direto na melhoria do serviço prestado. 

Nos hospitais públicos, a qualidade dos serviços é um dos fatores mais questionados 

pelos clientes, que estão mais informados e exigentes sobre seus direitos, tornando-se 

necessária e crescente a utilização de planos táticos de qualidade em hospitais públicos 

(DUSSAULT, 1992). 

Para Soares & Santos (2000), há um crescente número de hospitais que estão 

preocupados com a qualidade dos seus serviços prestados, sendo um ponto estratégico para a 

organização focar-se nesse aspecto.  No entanto, apesar dos esforços despendidos, as 

organizações hospitalares ainda apresentam muitas dificuldades e problemas associados à 

prestação de serviços, como por exemplo: atraso no atendimento, falta de profissionais da 

saúde, carência de medicamentos e de leitos para internação, ambiente com problemas de 

higiene, etc.   

Os problemas são ainda mais perceptíveis e alarmantes nos hospitais da rede pública de 

saúde, pois, embora haja o Sistema Único de Saúde (SUS), política pública avançada que tem 

como princípios garantir o direito à saúde, o controle social e a integralidade e a equidade nas 

ações, sabe-se que esses princípios requerem, entre vários aspectos, a estruturação de um 

novo modelo assistencial cujo foco de atenção esteja voltado para os determinantes das 

condições de saúde de uma população (PINHEIRO, 2003). Contudo, o SUS tem falhas para 

cumprir efetivamente a política de garantir uma saúde com serviços de qualidade.    

Para a melhoria na prestação de serviços públicos de saúde, ouvir o cliente e identificar 

quais são os fatores que afetam a satisfação é fundamental. Nesse sentido, foram utilizadas 
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neste trabalho duas ferramentas para análise da percepção de atributos e dimensões da 

qualidade, sendo eles: o Modelo de Kano e a Escala SERVPERF. 

O Modelo de Kano aborda a satisfação do cliente, comparando a relação do grau de 

desempenho com o grau de satisfação, mediante a avaliação dos atributos identificados pelos 

clientes.  Esses atributos trazem satisfação se tiverem alto desempenho, e insatisfação se 

tiverem baixo desempenho (GARVER, 2003).  

O SERVPERF é um modelo desenvolvido por Cronin & Taylor (1992) como alternativa 

ao SERVQUAL, investigando melhor a conceituação e medição da qualidade no serviço, as 

relações com a satisfação do cliente e a intenção de compra. Esse modelo é baseado apenas na 

atribuição de valor às percepções após os serviços utilizados, diferentemente do SERVQUAL 

que se baseia tanto nas expectativas como nas percepções (MANE & IATAGAN, 2014; 

FORTES 2011& LOPES, 2009). 

O ambiente deste estudo é um hospital público da região metropolitana do Recife-PE. A 

abordagem preconizada neste trabalho é a utilização do Modelo de Kano integrado com o 

modelo SERVPERF, como instrumento de avaliação de satisfação da qualidade dos serviços 

prestados, a fim de obter desempenho satisfatório que possa contribuir para a ascensão nos 

padrões de serviços da organização estudada.  

1.1 Justificativa  

Dados do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário (IBPT, 2015) revelam pelo 

quinto ano consecutivo que o país segue na última colocação no ranking que mede o retorno 

oferecido em termos de serviço público de qualidade à população, em relação ao imposto 

pago pelos contribuintes. 

Quanto à saúde pública, o Índice de Desempenho do SUS (IDSUS, 2012) mostra que, na 

última avaliação feita em 2012, o Brasil ficou com o índice de 5,4, nota referente à média nacional. 

A nota para o índice vai de 0 a 10, e o governo informou que a meta estipulada pelo Ministério da 

Saúde para as cidades brasileiras é de nota 7,0, sendo essa avaliação feita de três em três anos. Para 

atingir a pontuação que varia de 0 a 10, levam-se em conta dados entre 2008 e 2010 sobre saúde 

básica, ambulatorial, hospitalar e de emergência repassados pelos municípios às bases de dados 

nacionais, como o IBGE, entre outros.   

No geral, os serviços públicos de saúde no Brasil vivem em uma situação crítica, 

embora tenham evoluído atualmente em relação às décadas anteriores, a população no país 

ainda sofre com a falta de atendimento médico adequado, imensas filas para atendimento 

ambulatorial e hospitalar, e enfermarias demandando mais do que ofertando, ocasionando 
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superlotação. Esses fatores levaram o Governo Federal, em 2013, a tomar medidas extremas, 

como o Programa Mais Médicos, contratando médicos estrangeiros. 

Por essa razão, é importante que as empresas prestadoras de serviços públicos de saúde 

realizem pesquisas como fonte de informação, pois são ferramentas essenciais para a 

interpretação da realidade do ponto de vista do cliente (paciente), servindo como medida 

dentro do limite que impacta de forma positiva na satisfação e na qualidade percebida dos 

serviços utilizados, e, ainda, que esteja dentro dos padrões que regem a Constituição do país.  

Nesse sentido, o presente trabalho no setor de serviços públicos de saúde é uma 

contribuição importante para identificar e avaliar os aspectos que dizem respeito à satisfação 

dos pacientes por meio da percepção da qualidade nos serviços prestados, bem como para 

servir de base para eventuais alterações de funcionamento da instituição onde esta pesquisa 

foi realizada. Além disso, pode servir como fonte de instrumento para os órgãos de fomento 

avaliarem o direcionamento das políticas públicas nesse setor.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral do presente trabalho é identificar os atributos da qualidade que 

determinam a satisfação dos clientes em serviços públicos de saúde com a adoção do Modelo 

de Kano e do SERVPERF. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para atingir a finalidade proposta nesta pesquisa, são necessários os seguintes objetivos: 

 Analisar a importância da qualidade no serviço, bem como o nível de satisfação dos 

clientes no setor de serviços públicos de saúde.  

 Aplicar o modelo de Kano como ferramenta para identificar os atributos desejados 

pelos clientes e, assim, definir as oportunidades que possam atender às suas 

necessidades. 

 Aplicar o método SERVPERF para a medição da qualidade que os atributos 

identificados pelo Modelo de Kano podem trazer na prestação do serviço público de 

saúde.  

 Relacionar os modelos propostos integrando-os com os Sete Pilares da Qualidade para 

mostrar a relação existente que contribui para ampliar as oportunidades de melhoria 

identificadas nas análises.  
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1.3 Metodologia  

A pesquisa é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que 

requer um tratamento científico e organizado no sentido de conhecer a realidade, ou para 

descobrir verdades parciais (LAKATOS & MARCONI, 2003). O desenvolvimento de um 

projeto de pesquisa segue alguns passos supracitados pelos autores, são eles: seleção do 

tópico ou problema para a investigação, definição, diferenciação do problema, levantamento 

de hipóteses de trabalho, coleta, sistematização e classificação dos dados, análise e 

interpretação dos dados, e relatório do resultado da pesquisa. 

A natureza desta investigação pode ser caracterizada como técnicas de natureza 

quantitativa e qualitativa. A metodologia de investigação é designada de estudo de caso com 

aplicação de dois questionários (Modelo de Kano e SERVPERF) junto a usuários dos serviços 

de um hospital público localizado na região metropolitana do Recife – PE. A orientação da 

investigação segue como bibliográfica, descritiva e exploratória com levantamentos de dados. 

1.3.1 Instrumento de pesquisa  

A construção de uma pesquisa abrange vários procedimentos e etapas. No presente 

estudo destacam-se algumas, a saber:  

  O estudo de caso para Severino (2007, p. 121). 

 ―é uma pesquisa que se concentra no estudo de um caso particular, considerado 

representativo de um conjunto de casos (...), o caso escolhido dever ser significativo 

(...), os dados devem ser coletados e registrados com necessário rigor‖.  

O objetivo para escolher um estudo de caso como finalidade neste trabalho é conhecer e 

compreender o ambiente hospitalar em questão mediante exploração, descrevendo e 

explicando os fenômenos observados com o intuito de desenvolver o conhecimento necessário 

para propor soluções nesse ambiente. 

 Quanto à abordagem, faz-se o uso dos métodos quantitativo e qualitativo. O primeiro 

aborda a mensuração dos dados e das opiniões através do uso de ferramentas 

estatísticas. Já o segundo faz aplicação de modelos teóricos à situação prática da 

vivência organizacional mediante observação sistemática das entrevistas e 

levantamentos de dados que serviram para medir quantitativamente o caso estudado 

(LAKATOS & MARCONI, 2003). Ambos os métodos serão trabalhados em conjunto, a 

mensuração dos dados obtidos nas entrevistas será tabulada de acordo com o Modelo de 

Kano, ressaltando os principais atributos revelados pelos pacientes com base na 

perspectiva do SERVPERF.  
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   A pesquisa segue como exploratória e descritiva. Exploratória no sentido de buscar 

levantar informações sobre um determinado objeto, delimitando e mapeando o campo a 

ser trabalhado, além de servir como preparação para uma pesquisa explicativa descritiva 

(SEVERINO, 2007). Além disso, a pesquisa exploratória trata das formulações de 

questões ou de um problema, aumentando a familiaridade do pesquisador com o 

ambiente pesquisado, além de fornecer base para um survey mais planejado. Uma 

pesquisa descritiva contribui para descrever as necessidades do público-alvo no setor 

pesquisado e os serviços oferecidos, estabelecendo fatores que influenciam na melhoria 

dos mesmos. Para tanto, foi necessária a utilização de técnicas uniformizadas para 

coletar os dados, tais como: questionários, observações, entrevistas, etc. (GIL, 2010).  

 O procedimento técnico utilizado é a pesquisa bibliográfica, que tem como objetivo 

conhecer o assunto abordado. A pesquisa exploratória avalia situação concreta 

desconhecida, bem como explora o que alguém ou um grupo, em algum lugar, já deva 

ter feito igual ou semelhantemente a certos aspectos da pesquisa pretendida. Essa 

técnica contribuirá para compreender e aprofundar o conhecimento do comportamento 

do público-alvo, a fim de averiguar se há novos fenômenos que influenciem, ou não, nas 

relações de comportamento quanto à satisfação dos serviços consumidos (LAKATOS & 

MARCONI, 2003).  

Quanto aos instrumentos de mensuração de dados que foram utilizados na presente 

pesquisa, estes são dois questionários: Modelo de Kano e SERVPERF. No Modelo de Kano, 

os dados serão analisados e aplicados para identificar se os atributos são obrigatórios, 

unidimensionais, atrativos, neutros e questionáveis para o serviço, com pares de questões 

funcionais e disfuncionais para determinar os atributos. No Modelo SERVPERF, os dados são 

analisados e mensurados a partir da atribuição de valor das percepções que cada paciente tem 

em relação à qualidade dos serviços oferecidos. As perguntas foram respondidas de forma 

voluntária e confidencial, obedecendo à Resolução nº 466/912 do Conselho Nacional de 

Saúde.  

 

O lócus desta pesquisa foi a avaliação da qualidade de usuários nos serviços públicos de 

saúde, e os procedimentos para alcançar os objetivos propostos estão representados na Figura 

1.1.      
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Figura 1.1- Etapas da Pesquisa  

Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

1.3.2 Definição da Amostragem 

 A delimitação da amostra na pesquisa é de suma importância, o pesquisador tem a 

opção pelo estudo que envolve todo o universo (população) ou apenas uma parte do universo 

da pesquisa (amostra). Caso escolha analisar uma amostra da população, essa amostra deve 

ser representativa e significativa. Para Lakatos e Marconi (2003), a amostra é uma parcela 

selecionada do universo (população), na qual o pesquisador estabelece limites para a 

investigação. 

  A escolha do Hospital Getúlio Vargas (HGV) como instituição investigada foi pela sua 

importância para a região pernambucana, principalmente para as cidades do interior do Estado 

que, devido à falta de assistência médica adequada, desloca sua população para ser 

hospitalizada e tratada em grandes hospitais da região metropolitana do Recife – PE.  Devido 

à dificuldade de analisar a população total, optou-se por um processo de amostragem por 
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probabilidade aleatória, após a análise do censo de atendimento do hospital, no setor da 

Clínica Médica.  

 A amostra envolve a análise de itens selecionados da população definida, seu tamanho 

depende da variabilidade intrínseca à qualidade que é medida e da precisão esperada para a 

estimativa (DOANE & SEWAED, 2008). Barbetta (2011) faz um primeiro cálculo para obter 

o tamanho mínimo (n) da amostra, mesmo sem conhecer o tamanho da população, pela 

equação 1.1: 

 

 
𝑛𝑜 =

1

𝐸𝑜
2

 ⟶                                                   𝑛𝑜 =
1

0,12
= 100  

 (1.1) 

 

Sendo:  

N = Tamanho da população 

𝑛 = Tamanho da amostra 

𝑛𝑜 =   Uma primeira aproximação para o tamanho da amostra e, 

𝐸𝑜 =  Erro amostral tolerável.  

 Se a população for muito grande (ou seja, vinte vezes o valor calculado em  𝑛𝑜 , então 

(𝑛𝑜) pode ser adotado como tamanho da amostra (𝑛), sendo 𝑛 = 𝑛𝑜 . Caso não seja, é 

necessário o uso da equação 1.2, para determinar o tamanho mínimo da amostra (n) para a 

equação 1.1 (BARBETTA, 2011):  

  

 
𝑛 =

𝑁.𝑛𝑜

𝑁 + 𝑛𝑜
⟶                           𝑛 =

64.100

64 + 100
= 39,06 ≅ 40 

(1.2) 

 

 Para a determinação da amostra (𝑛), utilizou-se um processo estatístico aleatório com 

um nível de confiança de 90% e (α) de 10% (0,1). A população total mensal, segundo o censo 

do hospital supracitado, foi de 64 pessoas, ou seja, (𝑁 = 64). A amostra 𝑛 foi calculada pela 

equação 1.2 com variância desconhecida, e o resultado encontrado foi de 39,02 de pessoas a 

serem entrevistadas.  

 Como a quantidade mínima de pessoas a serem entrevistadas para a amostra (𝑛) 

representativa da população foi de 39,02, o número foi aproximado para 40. Nesse sentido, o 

tamanho da amostra  𝑛  mínima utilizada foi de 40 pessoas, o que representa um total de 62% 

da população. 



20 

 

 

  Os pacientes foram abordados de forma voluntária, e sua colaboração foi confidencial, 

sem informações quanto ao tratamento de suas enfermidades.  

        A participação dos pacientes nesta pesquisa aconteceu após o consentimento dos 

mesmos, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice 1), 

com base na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. A coleta de dados seguiu as 

recomendações do Comitê de Ética por tratar-se de pesquisa com seres humanos.  

        Foram inclusos no processo de amostragem todos os pacientes com idade superior a 

18 anos que estão internados no setor de Clínica Médica do Hospital. Os questionários foram 

conduzidos pessoalmente a fim de diminuir qualquer eventualidade de dúvidas acerca dos 

atributos que foram analisados.  

Esta pesquisa considerou os Aspectos Éticos conforme a Resolução 466/12 do CNS 

requerida pelo Comitê de Ética, sendo eles:  

Risco: O risco para o sujeito participante com a aplicação desta pesquisa é o de 

constrangimento em responder aos questionários. No entanto, o mesmo poderia retirar seu 

consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a qualquer penalidade ou à 

interrupção de seu acompanhamento médico. 

Benefícios: O benefício é o aumento da qualidade dos serviços oferecidos pelo 

hospital a seus clientes, bem como um melhor uso dos recursos financeiros disponíveis nas 

áreas observadas como prioritárias e que foram reveladas na pesquisa. As informações desta 

pesquisa são confidencias e serão divulgadas apenas em teses, eventos ou publicações 

científicas, não havendo identificação dos voluntários. Os dados coletados nas entrevistas 

ficarão armazenados em pastas de arquivo e computador pessoal pelo período mínimo de 

cinco anos, conforme o TCLE. 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta pesquisa está dividida em cinco capítulos, a sequência a seguir apresenta essa 

divisão: 

 O primeiro capítulo, a Introdução, foi estruturado de forma a apresentar o tema 

pesquisado, sua importância e os objetivos que nortearam o trabalho, bem como a 

metodologia utilizada.  

 O segundo capítulo apresenta o Referencial Teórico e a Revisão de Literatura visando 

à fundamentação e ao embasamento teórico para o desenvolvimento e aplicação do 

modelo proposto.  
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 O terceiro capítulo apresenta a Abordagem Proposta para a Avaliação da Qualidade 

em Serviços de Saúde, a relação dos modelos e a utilização das ferramentas abordadas.  

 O quarto capítulo expõe a aplicação da abordagem proposta, o tratamento e as análises 

dos dados, inter-relacionando-os com os Sete Pilares da Qualidade em Saúde. 

 O quinto capítulo contém as Considerações Finais, Limitações do Trabalho e 

Sugestões para Trabalhos Futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO E REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo é dedicado à revisão de literatura sobre os principais conceitos que 

conduziram esta pesquisa. Ele foi estruturado em nove tópicos (qualidade; serviços; o papel 

dos serviços na economia brasileira; qualidade em serviços públicos; a Avaliação para a 

Gestão de Serviços de Saúde – AGSS; Gestão da Qualidade em Serviço de Saúde; Modelo de 

Kano, SERVPERF e aplicações do modelo de Kano e SERVPERF). Destacam-se: a qualidade 

em serviços públicos de saúde, o Modelo de Kano e a escala SERVPERF que serviram para 

ajudar a alcançar os objetivos propostos por esta pesquisa.  

2.1 Qualidade 

O século XX marcou a inclusão da prática da qualidade dentro das organizações e da 

utilização de ferramentas estatísticas. Como se pode observar, a preocupação com a qualidade 

de bens e serviços não é recente. Na literatura, o histórico da Gestão da Qualidade não é tão 

simples de conceituar, é preciso conhecer a história da qualidade e sua evolução em cada 

época. Nesse aspecto, Paladini et al. (2012) fazem um passeio no histórico sobre o conceito 

de qualidade ainda no século XIX. Os autores utilizaram o artesão como exemplo para 

explicar que ele era um especialista em sua época porque tinha o domínio de todo o processo 

produtivo, até o pós-venda, o cliente nesse período estava próximo ao artesão, explicitando 

suas necessidades para que o artesão as pudesse atender, assim, a comercialização do seu 

produto dependeria da reputação da sua qualidade. No geral, os problemas acabavam 

aparecendo no mercado, fazendo com que os clientes se tornassem mais exigentes. A 

qualidade teve um desenvolvimento no sentido mais amplo do sistema taylorista e na 

revolução japonesa. 

Foi com Walter A. Shewhart, em 1924, que o conceito de controle da qualidade deu um 

novo salto importante ao desenvolver os gráficos de controle. Ao unir conceitos de estatísticas 

à realidade produtiva da empresa de telefonia Bell Telephone Laboratories, Shewhart criou 

um sistema de mensuração conhecido como Controle Estatístico de Processo (CEP) e também 

propôs o Ciclo PDCA (Plan-do-check-act), que direcionaria as atividades de análise e a 

solução de problemas. Esse método é essencial na gestão da qualidade e ficou conhecido 

como Ciclo Deming da Qualidade. (PALADINI et al., 2012).  

No sentido de compreender a história da qualidade vista em cada época e de forma 

diferente, Shiba et al. (1997) destacam qualidade à adequação do padrão, na década de 1950, 

na qual o produto teria que executar as funções previstas no projeto. Na década de 1960, a 
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QUALIDADE 

qualidade era adequada ao uso, os produtos deveriam ser capazes de lidar com as mais 

variadas formas de utilização. Na década de 1970, a qualidade era adequada ao custo, 

centrando-se na redução do custo ao controle das variedades nos processos de fabricação. 

A partir da referida década, os conceitos sobre qualidade foram evoluindo 

significativamente e a melhoria contínua tem sido considerada sinônima de qualidade total, 

denominada Controle da Qualidade Total, cuja sigla é conhecida no Japão como (TQC). 

 ―O Controle da Qualidade Total é um sistema administrativo aperfeiçoado no 

Japão, a partir de ideias americanas introduzidas logo após a Segunda Guerra 

Mundial (...). O TQC, como praticado no Japão, é baseado na participação de todos 

os setores da empresa e de todos os empregados no estudo e condução do controle 

da qualidade‖ (CAMPOS, 2004, p. 13). 

A TQC é o que as organizações buscam ter, seja de produtos, serviços ou como fator de 

competitividade e de sobrevivência, principalmente nos dias atuais em que o mercado está 

cada vez mais exigente em relação às necessidades e à satisfação do cliente. Desse modo, há 

uma maior preocupação com a qualidade do produto ou serviço, tendo ela que ser garantida 

em todas as fases do processo produtivo, indo desde o projeto até o pós-venda. 

Ainda na análise da qualidade em cada época, Shiba et al. (1997) ressaltam que na 

década de 1980 a qualidade passou a ser adequada às necessidades do cliente,  e foi evoluindo 

ao longo do tempo, tanto no que diz respeito a seu conceito, quanto no uso das ferramentas e 

técnicas estatísticas. 

Para Garvin (1992), as definições básicas da qualidade são agrupadas em cinco 

abordagens principais, apresentadas na Figura 2.1 – a transcendental, a baseada no produto, a 

baseada no usuário, a baseada na produção e a baseada no valor. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1- As Cinco Abordagens da Qualidade 

Fonte: Adaptado de Garvin (1992, p. 49). 
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 As definições de cada abordagem de Garvin (1992) são descritas na Tabela 2.1 abaixo: 

Tabela 2.1 – Características Básicas das Cinco Abordagens da Qualidade 

Abordagem Definição 

 

Transcendental  Na visão transcendental, a qualidade é um sinônimo de excelência inata, 

só é reconhecida quando vista. Esse fato apresenta pouca orientação 

prática da qualidade.  

 

Baseada no produto Está diretamente relacionada às características do produto. A qualidade é 

vista como uma variável precisa e mensurável, sendo assim, varia de 

acordo com a quantidade de atributos nela incorporados. Uma melhor 

qualidade só pode ser obtida a um custo mais alto. Sua limitação consiste 

em nem sempre existir uma correspondência unívoca entre os atributos 

do produto e a qualidade.  

 

Baseada no usuário  Essa definição parte da premissa de que a qualidade ―está diante dos 

olhos de quem observa‖. É uma visão muito subjetiva, porque a 

qualidade depende da preferência do consumidor, variando de pessoa 

para pessoa. Um problema nessa abordagem é que ela iguala a qualidade 

à satisfação máxima.  

 

Baseada na produção Essa abordagem se concentra no lado da oferta e se interessa pelas 

práticas relacionadas com a engenharia e a produção (conformidade com 

as especificações). A qualidade está equiparada à excelência do 

atendimento das especificações e a fazer certo na primeira tentativa. 

Qualquer tipo de falha relacionada ao projeto e à produção implica uma 

queda da qualidade. O ponto fraco nessa abordagem é seu foco ser na 

eficiência, e não na eficácia.  

 

Baseada no valor Baseada na relação de custos e preços. Um produto de qualidade é aquele 

que oferece um produto que tem um preço ou custo aceitável. Essa 

abordagem é de difícil aplicação na prática porque mistura dois conceitos 

relacionados, mas distintos: excelência e valor. 

 

Fonte: Adaptado de Garvin, (1992, p. 49-55). 

 

As cinco abordagens de Garvin listadas na Tabela 2.1 são importantes definições de 

qualidade para a organização, já que não é fácil a conceituação da mesma, servindo como 

instrumento de melhoria na relação entre cliente e fornecedor.   

Para Paladini et al. (2012), a classificação temporal da qualidade foi proposta por 

Darvin Garvin, que classifica a evolução da qualidade em quatro eras: Inspeção; Controle 

Estatístico da Qualidade; Garantia da Qualidade e Gestão da Qualidade,  representadas na 

Figura 2.2.  
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             1920     1930       1950        1970         1990                                                 Tempo 

                                        Figura 2.2: As Quatro Eras Principais da Qualidade  

  Fonte: Adaptado de Garvin, (1992, p.45). 

 O século XX marcou a inclusão da prática da qualidade e da utilização de ferramentas 

estatísticas dentro das organizações. As quatro eras apresentadas na Figura 2.2 são 

importantes para identificar em qual era da qualidade uma determinada empresa se encontra 

(GARVIN, 1992).  

 A primeira era da qualidade, a Inspeção, ocorreu no final do século XVIII e início do 

século XX, sua preocupação básica era a verificação, pois até então, a atividade produtiva era 

basicamente artesanal, seu objetivo consistia em separar produtos bons dos ruins para obter a 

qualidade igual e uniformizar o produto. A técnica utilizada era a inspeção na produção por 

amostragem. 

 O Controle Estatístico da Qualidade na década de 1930 foi a segunda era da qualidade, 

com o uso de técnicas estatísticas e de avaliação da produção. O objetivo nessa era consistia  

no controle as ações corretivas para que o processo estivesse sob controle dentro dos limites 

inferior e superior de aceitação. 

 A terceira era da qualidade, Garantia da Qualidade, compreendeu as décadas de 1950 

até 1970, sua ênfase era em toda a cadeia de fabricação para prevenir defeitos. Seu objetivo 

era manter a qualidade estável e melhorar a confiabilidade do processo, reduzindo a taxa de 

falhas para que o trabalho fosse feito certo desde a primeira vez.  

  A quarta era da qualidade iniciou-se a partir da década de 1970 e chegou até os dias 

atuais sendo conhecida como Gestão da Qualidade Total – GQT, ou TQM (sigla em inglês),  

A qualidade nessa quarta era é responsabilidade de todos os níveis hierárquicos, de todas as 

funções de trabalho dentro da organização para a melhoria contínua, com foco nas 

Inspeção 

Controle Estatístico do Processo 

   Garantia da Qualidade 

     Gestão da Qualidade Total 
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necessidades do mercado e nos clientes. A produção é tida como fonte de vantagem 

estratégica para a satisfação do cliente.  A GQT é baseada numa visão sistemática, e se 

estrutura em processos inter-relacionados e gerenciados para melhorar o desempenho da 

organização.  A última era da qualidade incorpora as três anteriores, porque o início de 

uma nova era não exclui as demais, e as organizações, dentro de seu ambiente, podem ter 

mais de uma era utilizada, ou fazer uso de eras passadas nos dias atuais.   

A qualidade, enquanto conceito, é um valor conhecido por todos, no entanto, é definida 

por subjetividade, já que ela está relacionada com as percepções das pessoas, não sendo uma 

tarefa fácil de explicar, uma vez que a percepção dos indivíduos é diferente em relação aos 

mesmos produtos ou serviços em função de suas necessidades e das suas expectativas.  

Barçante & Shiozawa (1998) destacam alguns teóricos da qualidade: Ishikawa (1949); 

Deming (1950); Feigenbaum (1951); Juran (1954); Crosby (1979); Cerqueira Neto (1990); 

Garvin (1992); Oakland (1993).  

No que tange à avaliação da qualidade dos serviços, Mattosso et al. ( 2012) ressaltam 

que existem vários modelos de avaliação da qualidade dos serviços, citando o SERVQUAL, o 

SERVPERF, o Nórdico,  entre outros.  

Os pesquisadores acreditam que a teoria da qualidade no serviço é baseada na leitura da 

satisfação do cliente e na qualidade do produto (Brady & Cronin, 2001).  

Pollack (2009) afirma que a qualidade do serviço tem diferentes dimensões em relação à 

variedade nos setores de serviços. Contudo, a medição da qualidade do serviço faz com que os 

gerentes reconheçam problemas de qualidade e melhorem sua eficiência para superar as 

expectativas e, assim, satisfazer o cliente.  

Para Baharun & Feiz (2012), muitos modelos foram desenvolvidos ao longo dos anos 

para medir a qualidade de serviço, Gronröos, em 1984, fez a primeira tentativa, distinguindo a 

qualidade técnica como um resultado para o desempenho do serviço, da qualidade funcional, 

como uma percepção subjetiva do serviço prestado. Dez anos mais tarde, Rust & Oliver 

acrescentaram o ambiente de serviços ao Modelo Gronröos de 1994. Contudo, em 1985, 

surgiu um modelo mais utilizado, conhecido como SERVQUAL, e desenvolvido pelos 

teóricos Parasuraman, Zeithaml & Berry. Inicialmente, para o SERVQUAL foram sugeridas 

dez dimensões de qualidade de serviço, mas, em estudos posteriores, foram reduzidos para 

cinco dimensões. O modelo SERVQUAL é baseado na diferença entre a percepção e a 

expectativa da qualidade do serviço através das cinco dimensões. A qualidade de serviços 

nesse sentido consiste na diferença existente entre as percepções e as expectativas dos clientes 

sobre o serviço utilizado. 

http://www.qualidadebrasil.com.br/artigo/qualidade/garvin_eras_e_abordagens_da_qualidade
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Em relação à estrutura das cinco dimensões do SERVQUAL, Brady & Cronin (2001) 

observaram que elas são aspectos importantes da qualidade, mas questionaram alguns pontos, 

como a confiabilidade que não é uma dimensão clara, pois o serviço de qualidade é confiável 

quando se sabe o que de fato pode ser considerado confiável. Isso deixou a escala 

SERVQUAL insuficiente, pois é necessário monitorar continuamente as percepções dos 

clientes sobre a qualidade do serviço, identificando suas causas e diferenças para melhorar a 

forma de resolver os problemas encontrados.  Então, Cronin e Taylor (1992) desenvolveram o 

SERVPERF como uma alternativa ao SERVQUAL (SOUSA, 2011). 

 A escala SERVPERF utiliza os mesmos itens de desempenho da escala SERVQUAL, 

no entanto, são apenas considerados vinte e dois itens de percepção dessa escala, não 

considerando as expectativas. Para eles, a percepção é o mais importante para as dimensões 

da qualidade (FREITA, 2008). 

Nos estudos de Brad & Cronin (2001), foram revisados os modelos de qualidade em 

serviço, apresentando novos pensamentos ao conceito e à percepção da qualidade, baseando-

se em uma nova medida para a qualidade do serviço percebido. Para tanto, os autores 

utilizaram um modelo hierárquico. Inicialmente, eles realizaram um estudo de cunho 

quantitativo e qualitativo, direcionado para oito serviços distintos, com o objetivo de 

identificarem as subdimensões e itens que os consumidores colocariam como essencial e eu 

fossem de ordem superior. 

2.2 Qualidade em Serviços 

A atividade de serviços na economia mundial apresenta ciclos históricos importantes e, 

para compreender esse setor, que nos últimos anos tem apresentado resultados significativos, 

Corrêa & Caon (2009) apresentam a passagem do setor de serviços como uma categoria de 

atividade econômica. Na Grécia Clássica, por exemplo, a atividade de serviços tinha um papel 

econômico marginal, pois se estava em uma sociedade escravocrata e agrícola. Já na baixa 

Idade Média, esse setor teve expressivo desempenho econômico devido ao transporte de 

especiarias e tecidos.      

No entanto, a partir da primeira Revolução Industrial, no século XVIII, os serviços 

perderam importância econômica, voltando a sua relevância em meados do século XX até os 

dias atuais. 

Segundo Corrêa & Caon (2009, p. 23), em ―todos os países desenvolvidos, o setor de 

serviços ocupa posição de destaque na economia‖ e sua participação no Produto Interno Bruto 

(PIB) é o principal indicador de seu desempenho. Além disso, as atividades de serviços 

exercem um papel importante em outros setores da economia, principalmente no setor 
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industrial. Segundo os autores supracitados, esse papel é agrupado em três categorias, são 

elas: papel de apoio à criação de diferencial competitivo; papel de suporte às atividades de 

manufatura; e papel de geradores de lucro.    

Serviços por definição (TÉBOUL, 1999, p. 7) ―consistem em excluir, a princípio, o 

conjunto de atividades que, sabidamente, não constitui serviços e, a seguir, examinar a série 

de atividades restantes para procurar o ponto comum‖. Sob a ótica do autor, dentro da 

classificação dos setores econômicos, tradicionalmente, os serviços representam o setor 

terciário; as atividades de mineração e industriais pelo setor secundário; e agricultura pelo 

setor primário. Assim, o setor de serviços abrange todas as atividades cuja produção não é um 

bem físico (TÉBOUL, 1999). Para os autores clássicos, a caracterização (particularidade) dos 

serviços é a simultaneidade do consumo e da produção. O serviço tem natureza imaterial, 

como designado pelo economista Adam Smith no século XVIII. 

Os serviços, segundo a definição dos economistas Jean Say (Início do século XX) e 

Alfred Marshall, abrangem ―(…) todas as atividades não produtivas que adicionam utilidade 

aos bens manufaturados.‖ Dessa forma, serviço é apenas ―(…) algo que somente passa a 

existir no momento da sua criação‖ (COELHO, 1998, p. 13). 

Coelho (1998) qualifica os serviços segundo a visão mais clássica de Cowell, 

apontando algumas características. São elas: 

Intangibilidade: serviços são intangíveis. Diferentemente dos produtos, os serviços 

não podem ser tocados, provados, apalpados, antes de serem comprados; 

Inseparabilidade: os serviços são feitos e consumidos ao mesmo tempo, ou seja, são 

produzidos e consumidos simultaneamente, não podendo ser estocados para venda ou 

consumo posterior;  

Variabilidade: dependendo de quem realiza e onde estão sendo realizados, os serviços 

são variáveis porque as pessoas são e têm necessidades diferentes, tornando um serviço 

diferente do outro; 

Perecibilidade: são perecíveis porque os serviços não podem ser estocados; e por fim, 

ausência de propriedade. 

A Tabela 2.2 apresenta as características e diferenças entre produtos e serviços. 

As características dos serviços é que dificultam uma definição clara do que o cliente 

espera. Dada sua definição baseada no cliente sobre a qualidade do serviço, os gestores devem 

tentar identificar o que os seus clientes devem esperar dos serviços prestados. Para John 

Haywood-Farmer (1988), estudos anteriores sugeriram que os serviços têm três componentes 
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básicos, o chamado três Ps da qualidade de serviço em um trabalho.  A Tabela 2.3 mostra 

esses três componentes.   

Tabela 2.2- Características entre Produto e Serviço 

PRODUTOS (Tangíveis) SERVIÇOS (Intangíveis e perecíveis: consumidos 

no processo de sua produção) 

Podem ser produzidos para estoque, tendo 

disponibilidade na prateleira. 

Não é estocável, porque produção e consumo 

geralmente coincidem. 

É possível contato indireto entre empresa e cliente.  Grande contato com os clientes ou consumidores. 

Processamento complexo e inter-relacionado. Processamento simples. 

Demanda variável numa base semanal, mensal ou 

sazonal. 

Demanda normalmente variável em base horária, 

diária ou semanal. 

Mercados atendidos pelo sistema produtivo são 

regionais, nacionais ou internacionais. 

Mercados atendidos pelo sistema produtivo são 

normalmente locais. 

Grandes unidades que se beneficiam de economias de 

escala. 

Unidades relativamente pequenas para servir a 

mercados locais. 

Localização do sistema relacionada aos mercados 

regional, nacional e internacional. 

Localização dependente da localização dos usuários, 

clientes ou consumidores locais. 

Fonte: Adaptado de Buffa & Sarin, (1987, p.87). 

No primeiro componente básico da qualidade, são reveladas as características 

importantes: localização, disposição, tamanho, confiabilidade da instalação, etc. Isso acontece 

porque as expectativas desses fatores influenciam os clientes sobre os serviços a serem 

utilizados. O comportamento e convívio mostram elementos relevantes porque, para prestar 

um bom serviço, o profissional deve se comportar adequadamente. Essa dimensão 

compreende também a forma como o profissional vai agir sobre a resolução dos problemas 

que os clientes tenham, bem como a maneira de lidar com reclamações dos mesmos. Os 

elementos do julgamento profissional são caracterizados pelos valores individuais neles 

incorporados, como: julgamento, conselhos, autonomia, capacidade de diagnóstico e 

automotivação. Nesse sentido, a qualidade do seu serviço depende da capacidade da sua 

equipe em atuar como profissional (JOHN HAYWOOD-FARMER, 1988). 

Tabela 2.3- Dimensão: Componente Básico da Qualidade de Serviço em um Trabalho 

Instalações físicas, processos e 

procedimentos 

Localização, disposição, tamanho, confiabilidade, fluxo do processo, equilíbrio da 

capacidade, controle de fluxo, flexibilidade do processo, pontualidade, velocidade da 

gama de serviços oferecidos e comunicação.  

Comportamento e convívio 

 

Pontualidade, velocidade, comunicações (verbal, não verbal) cordialidade, simpatia, 

tato, atitude, tom de voz, vestimenta, asseio, atenção, antecipação, tratamento de 

reclamações, resolução de problemas, julgamento profissional, orientação, 

confidencialidade e flexibilidade, conhecimento e habilidade. 

 

Julgamento profissional 

Diagnóstico, aconselhamento, orientação, inovação, honestidade, confidencialidade e 

flexibilidade, discrição, conhecimento e habilidade.  

Fonte: John Haywood-Farmer, (1988, p. 45). 
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Em resumo, a Tabela 2.3 mostra que os serviços nas organizações são altamente 

diversificados, e ter pelo menos as três dimensões supracitadas é importante para uma melhor 

gestão da qualidade.  

Slack e Stuart (2002) afirmam que há uma grande diversidade de serviços oferecidos à 

população:  

 Serviços Profissionais: São serviços que proporcionam altos níveis de customização e 

o processo é voltado para atender e satisfazer às necessidades individuais dos 

consumidores. Há uma intensa participação do cliente na prestação do serviço, a 

organização requer uma grande flexibilidade para atender às necessidades específicas.  

É demandada, nesse sistema, mão-de-obra altamente qualificada para a prestação de 

atendimento bastante personalizado. Exemplos: serviços de consultoria empresarial, 

consultório odontológico, cirurgiões, etc.  

 Lojas de Serviços: Definidos como intermediários entre serviços profissionais e 

serviços de massa, nesse tipo, o serviço é prestado por meio de combinações de 

atividades do pessoal, do escritório e da linha de frente. Sua ênfase passa a ser no 

produto, no processo e na produção. Exemplos: hospitais, restaurantes, etc. 

 

 Serviços de Massa: Diferentemente dos serviços profissionais, são transações 

padronizadas baseadas em equipamentos e não em pessoas. As tarefas são 

preestabelecidas, especializadas, há divisão do trabalho e uma alta escala para atender 

à demanda. Exemplos: supermercados, serviços de telecomunicações, aeroportos, etc.  

2.2.1 O Papel dos Serviços na Economia Brasileira 

As estatísticas econômicas no Brasil revelam uma tendência crescente à participação da 

mão-de-obra no setor de serviços nas últimas décadas, desempenhado um papel significativo 

na composição do Produto Interno Bruto (PIB) do país.  

Lacerda et al. (2005) mostram que o bom desempenho desse setor foi advindo da 

mudança econômica conjuntural vivenciada a partir da década de 1980. Nesse período, o país 

vivenciou um processo adverso para a continuidade do desenvolvimento industrial. A crise do 

petróleo na década anterior, os choques externos, a crise cambial e a aceleração inflacionária 

acarretaram uma crise generalizada.  

O processo de globalização e desregulamentação dos mercados, na década de 1990, 

transformou o panorama macroeconômico da economia brasileira ao propiciar aumentos 

consideráveis da internacionalização de bens e serviços e, nesse contexto, registra-se a 
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recuperação e o crescimento dos fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) que foram 

intensificados no país (RIBEIRO, 2006).  

A concentração setorial dos IED, na década de 1990, apresentou características distintas 

das observadas nas décadas anteriores.  O IED se concentrava nos setores industriais, 

entretanto, a partir de 1995, com as privatizações das estatais de telefonia, hidrelétricas e com 

o aumento de empresas prestadoras de serviços privados, nacionais e internacionais, os fluxos 

de IED foram mais intensos para o setor de serviços. A Tabela 2.4 a seguir apresenta o 

acumulado no estoque de IED que até 1995 esteve concentrado no setor industrial 

(secundário). Nos períodos seguintes, o setor de serviços (terciário) ganhou posição de 

destaque e hoje tem um excelente desempenho, concentrando boa parte desses investimentos. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2014), o desempenho 

do setor de serviços da Tabela 2.5 é decorrente do transporte de passageiros; correio; serviços 

de informação; serviços de manutenção e reparação; serviços de alojamento e alimentação; 

serviços prestados às empresas e serviços prestados às famílias.  

Conforme o IBGE (2013), a economia brasileira registrou contração de 0,5% no terceiro 

trimestre de 2013 em comparação aos três meses anteriores. Como consequência, o 

crescimento acumulado em 2013 foi de 2,4% em relação ao mesmo período de 2012. O PIB 

do país entre abril e junho de 2014 foi de 1.213 trilhões de reais. Desse total, o  setor de 

serviços teve 709,5 bilhões de reais, seguido pela indústria (267,8 bilhões) e pela agropecuária 

(54,4 bilhões). Esses dados revelam o importante papel que o setor terciário vem tendo nos 

últimos anos e sua boa performance nos indicadores econômicos do Brasil. 

Embora em 1999 o acumulado de estoque e fluxo de IED ainda tenha permanecido no 

setor de serviços, nesse ano, seu percentual foi menor do que no ano anterior, devido ao fato 

da mudança do regime cambial no final da década de 1990, o que favoreceu, de certa forma, a 

entrada de IED para o setor industrial, devido à rentabilidade proporcionada pelas 

exportações. 
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Tabela 2.4 - Distribuição do Estoque e Fluxo de IED por Atividade Econômica no Brasil - 1995-1999 

 

 

Setor 

 

Estoque em 1995 (dez.) 1996 1997 1998 1999 Estoque em 1999 

(dez) 

U$ milhões % Fluxo % Fluxo % Fluxo % Fluxo  U$ 

milhões 

% 

Agricultura 

 

689 1,62 111 1,44 456 2,98 142 0,61 423 1,53 1.821 1,57 

Indústria 

 

23.402 55,03 1.740 22,70 2.036 13,3 2.766 11,89 7002 25,40 36.946 31,76 

Serviços 

 

18.439 43,36 5.815 75,86 12.819 83,72 20.362 87,50 20.140 73,06 77.575 66,68 

Total 

 

42.530 100 7.666 100 15.311 100 23.270 100 27.565 100 116.342 100 

  Fonte: Banco Central - Velasco & Alves (2013, p. 57). 

Tabela 2.5 - Revisão para o Primeiro e Segundo Trimestres de 2013 das Taxas de Crescimento do PIB e seus Principais Componentes pelas Óticas da Oferta e da Demanda. 

Atividades 1º tri 2013 

 

2º tri 2013 

 Antes (%) Depois (%) Antes (%) Depois (%) 

Agropecuária 

 

17,0           13,2 13,0              11,6 

Indústria 

 

- 14          - 1,2 2,8                2,7 

Serviços 

 

1,9           1,7 2,4                2,4 

PIB a Preços de Mercado 1,9           1,8 3,3                3,3 

                                           Fonte: Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. Site do IBGE (2014). 
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2.3 Qualidade em serviços públicos 

Serviço público é qualquer instituição, serviço ou sistema em que os dirigentes ou 

gestores procuram alcançar resultados orientados para o cidadão, em harmonia com os 

objetivos e as opções deliberadas, tendo por base a política do governo (SOARES, 2002). 

Paladini (2004) coloca três questões quando se trata de analisar o ambiente do serviço 

público e as possibilidades de desenvolver programas da qualidade nesse ambiente. As 

questões levantadas pelo autor são: 

 Por que qualidade no serviço público? No geral, Paladini (2004) responde a essa 

questão dando exemplos de situações em que a população está se conscientizando 

sobre os acontecimentos públicos que afetam sua qualidade de vida, ficando mais 

exigente e reivindicando serviços públicos de maior qualidade;  

 Por que nesse exato momento? Tendo em vista a má qualidade dos serviços públicos 

prestados e conhecidos pelos contribuintes e que a qualidade desses serviços é julgada 

por seus usuários com base nas suas próprias percepções, as organizações públicas 

precisam com urgência de programas de qualidade e produtividade necessárias para 

agregar valor aos clientes e, com isso, proporcionar-lhes maior satisfação. O empenho 

por parte do poder público em querer mostrar o interesse pela melhora dos serviços é, 

na verdade, colocado por Paladini como a ―hora da qualidade pelo modismo associado 

à questão, pelo impacto que proporciona, pela necessidade urgente de economizar, 

pela carência de recursos (...)‖ (PALADINI, 2004, p. 203). 

 Como gerar qualidade no serviço público? O autor analisa o uso de alguns modelos de 

gestão em países que investiram em qualidade no serviço público (no caso, os Estados 

Unidos), baseados nas diretrizes da qualidade, trabalhando em relação direta com os 

institutos de Juran e Deming, mundialmente famosos. Para o Brasil, Paladini ressalta 

que o serviço público tem suas especificidades que devem ser levadas em conta antes 

de definir o modelo de gestão da qualidade que o setor seguir, como: uma cultura de 

estabilidade do servidor público; monopólio da prestação da quase totalidade de 

serviços em áreas específicas; salários ínfimos; baixa qualificação da mão-de-obra e a 

cultura clássica do descaso com a coisa pública. 

Apesar dos dez anos passados dessa publicação, as questões levantadas por Paladini são 

válidas nos dias atuais, porque é necessária uma nova atitude do governo para com os serviços 

públicos em função do grau de exigência cada vez maior dos cidadãos no atendimento a suas 

necessidades.  
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Para Lage (2008), sendo a Administração Pública o maior e mais diversificado 

prestador de serviços aos cidadãos, a quantidade de meios que ela gere faz com que essa 

atividade se torne um processo burocrático, causando a multiplicação de procedimentos, 

originando atrasos e falhas, não permitindo uma resposta eficaz às exigências dos cidadãos. 

Na teoria, os serviços públicos estão a serviço da população, mas esse fato acaba sendo 

ambíguo, já que, na realidade, é a população que está a serviço do serviço público. Isso 

acontece porque os serviços públicos, geralmente, não estão sujeitos à pressão de 

concorrência, desfrutando de um mercado sólido e funcionando em algumas situações de 

forma monopolista.  

No tocante aos vários setores que o serviço abrange, a qualidade nos serviços públicos 

de saúde é o foco do presente trabalho devido a sua importância social e econômica. O 

supracitado setor é uma área disputada por atores que têm interesses antagônicos, pois, por 

um lado, há usuários que querem serviços de qualidade, por outro, o governo que quer 

benefícios políticos e redução nos custos dos serviços prestados (DUSSAULT, 1992). 

As pessoas se dirigem a um hospital público em busca de assistência médica, mas, na 

maioria das vezes, se assustam com as filas imensas em que suas vidas correm perigo, e o 

ambiente hospitalar nessa situação torna-se ineficaz. De fato, os cidadãos estão mais exigentes 

com a qualidade nos serviços públicos de saúde prestados, contudo, nesse setor ainda 

persistem gargalos estruturais que impactam de forma direta em quem faz uso desse serviço. 

A população brasileira carece de serviços públicos de saúde com qualidade, é preciso 

promover estratégias que possam mudar a atenção dada a esse setor. 

Segundo o Ministério da Saúde (2014), a Constituição Federal de 1988 estabelece que 

―(...) 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 ao acesso universal 

e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação‖.  

Dussault (1992) afirma que as organizações públicas têm o dever de prestar serviço, já 

os cidadãos têm o direito de receber serviços sem, em princípio, existir a possibilidade de 

selecionar a clientela. Esse dever de atendimento está frequentemente em contradição com a 

limitação dos recursos. Por outro lado, as organizações públicas não são submetidas às regras 

do mercado e podem sobreviver mesmo quando não são eficientes. 

A Lei Orgânica da Saúde (LOS), Lei nº 8.080/1990 determina como competência do 

SUS a definição de critérios, valores e qualidade dos serviços. Ela trata da gestão financeira, 

define o Plano Municipal de Saúde como base das atividades e programação de cada nível de 
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direção do SUS, garantindo a gratuidade das ações e dos serviços nos atendimentos públicos e 

privados contratados e/ou conveniados ao SUS. 

Para o SUS, todos os brasileiros, desde o nascimento, têm direito aos serviços de saúde 

gratuitos. Mas ainda faltam recursos e ações para que o sistema público atenda com qualidade 

a toda a população. 

2.4 Gestão de qualidade em serviços de saúde 

 

O cenário mundial mostra que a qualidade não pode mais ser considerada como algo 

opcional aos serviços, e sim, condição necessária para sua sobrevivência, já que, ao longo dos 

anos, o desenvolvimento da gestão da qualidade perpetuou-se em todos os setores de 

atividade, expandindo-se para o setor de saúde. Sendo o setor de saúde a preocupação na 

década de 1980 para a Organização Mundial da Saúde (OMC), desenvolveram-se programas 

de garantia da qualidade nos serviços de saúde (RIGHI et al. 2010; VUORI, 1982).  

As teorias de Joseph Juran e W. Edwards Deming de controle e melhoria de qualidade, 

juntamente com o gerenciamento da qualidade na Gestão pela Qualidade Total – TQM e da 

Melhoria Contínua da Qualidade – CQI, ganharam espaço dentro do funcionamento das 

organizações de saúde, sendo de grande importância para as formulações de políticas na área 

supracitada, envolvendo uma avaliação necessária para um maior controle de qualidade nesse 

serviço. Isso porque a competitividade em todos os setores da economia está cada vez maior 

no mercado e as empresas que querem sobreviver com sucesso nesse ambiente necessitam de 

modelos de gestão que façam uso de práticas que agreguem valor ao cliente e maximizem o 

seu próprio desempenho.  Além disso, há uma expectativa de que os clientes (pacientes) 

devem ter acesso à informação de qualidade para facilitar a escolha dos serviços de saúde que 

serão utilizados (ROONEY et al. 1999; MEZOMO, 2001).  

Mezomo (2001) cita alguns fatores que pressionam cada vez mais a melhoria da 

qualidade nos serviços de saúde, sendo eles: 

Tabela 2.6- Fatores influenciadores na melhoria da qualidade dos serviços de Saúde.  

Fatores Internos Fatores Externos 

Provedores dos serviços 

Administradores 

Governo 

Concorrência do mercado 

Os usuários dos serviços 

Fonte: Adaptado de Mezomo, (2001, p. 125). 
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Esses fatores mostram a necessidade das organizações de buscarem cada vez mais os 

conhecimentos teóricos e as práticas das técnicas da melhoria da qualidade com o objetivo de 

ampliar e ser competitivo no mercado. Contudo, o conceito de qualidade no setor de saúde 

ainda representa um desafio para os que operam nesse segmento, embora haja um crescente 

interesse nos últimos anos, pois os atuais apresentam componentes de humanidade e 

complexidade, já que o comportamento individual dos atores é importante no resultado e na 

melhoria dada pelo envolvimento de todos os agentes no processo (MEZOMO, 2001).  

Para Bonato (2011), compreender como se efetiva a ―qualidade‖ e como os diferentes 

sistemas de avaliação são praticados, bem como a percepção dos diferentes atores sociais que 

participam desse processo nos diferentes níveis de ação em saúde, é um desafio constante a 

ser realizado pelo gestor. Nesse campo, é fundamental entender o conceito de ―qualidade‖ 

pelos que conduzem os processos, tanto assistenciais quanto voltados à gestão.  

A qualidade passa de um estado desejável para necessária, no processo de atendimento 

das expectativas dos clientes e usuários, constituindo-se em um diferencial nesse segmento 

para obter um bom resultado nos serviços de saúde. Para que isso ocorra é indispensável uma 

estruturação nesse serviço de forma organizada, adequada e produtiva. Mas, infelizmente, a 

área de saúde requer um tratamento urgente no tocante à qualidade. Os administradores e 

profissionais da saúde devem entender que os hospitais e os serviços só têm uma razão de ser: 

o paciente e o atendimento. No Brasil, por exemplo, a saúde deve ser repensada em seu 

sistema, em sua estrutura, em seus processos e em seus resultados, a administração deve ser 

redefinida para dar-lhe a eficácia necessária nesse setor (RANCI & ORTIGOSA, 2000; 

MEZOMO, 2011).  

O setor da saúde possui comportamento diverso dos setores produtivos, pois estes 

possuem pequena tradição na prática dos princípios de gestão da qualidade. No Brasil, essa 

conjuntura está sendo alterada por conta do grande nível de concorrência e também por conta 

da grande regulamentação no setor, abrangendo o Código de Defesa do Consumidor (COUTO 

& PEDROSA, 2009). 

Além disso, o Brasil tem um Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde 

(PNASS), ferramenta que serve de apoio à Gestão do SUS no que diz respeito ao sistema de 

gestão da qualidade da assistência oferecida aos usuários do SUS. O PNASS tem por base que 

o processo de avaliação em saúde é baseado na avaliação da eficiência, eficácia e efetividade 

das composições, métodos e consequências relacionadas ao risco, ingresso e satisfação dos 

usuários em relação aos serviços públicos de saúde na procura da qualidade  (PNASS, 2014). 
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A gestão de qualidade no setor de serviços de saúde compõe um método 

administrativo que tem o objetivo de aperfeiçoar os serviços oferecidos pelas organizações de 

forma a alcançar o máximo de eficiência, com eficácia, atingindo os objetivos traçados, e com 

efetividade resolvendo as não conformidades identificadas. Nesse procedimento, a gestão 

emprega informações, técnicas e procedimentos que auxiliam a administração dos serviços e a 

busca de alcançar os objetivos traçados (TANAKA & TAKAMI, 2012). 

As instituições de saúde possuem um grau elevado de complexidade, agrupando 

médicos, grupos de enfermagem e pessoal de nível técnico especializado, e esse quadro é 

propício para o acontecimento de ocorrências de conflito. Vale salientar a existência de uma 

variedade de tipos de serviços e condições simultâneas, como os de hotelaria, serviços 

alimentícios, serviços médicos, vigilância, lavanderia, limpeza, recursos humanos, gestão do 

relacionamento com o consumidor, entre outros (DRUCKER, 2002). 

2.4.1 A Avaliação para a Gestão de Serviços de Saúde - AGSS 

O processo de avaliação é referido através de uma informação efetivada no campo 

teórico-metodológico que pode ser aplicada a um elemento quando há a obrigação de realizar 

uma ponderação de estimação, independentemente da utilização que será realizada do seu 

produto. Esse entendimento de avaliação institui um campo favorável de conhecimento para 

avaliação, acrescentando a sua interface ao campo da pesquisa (HARTZ, 1997). 

Em relação à avaliação na gestão dos serviços de saúde, considera-se tanto demandas 

internas, como a organização e o andamento do serviço, quanto as demandas externas, 

levando em conta a sua função no sistema de saúde e a repercussão na saúde da população. É 

uma função competente da área de políticas, planejamento e gestão, que no campo da saúde 

coletiva propaga com maior nitidez a dupla dimensão do campo que são o saber e as práticas, 

ou seja, a questão de que o aprendizado adquirido é capaz de responder às dificuldades e aos 

desafios alocados pelos indivíduos em sua ação política e em alguns contextos históricos 

(PAIM, 2006). 

Quando se fala em qualidade, seu conceito e definição é dado por vários autores que 

foram citados no decorrer desta pesquisa. Para definir a qualidade no setor de saúde, o 

estudioso mais abordado é Avedis Donabedian, conhecido como o grande mestre da qualidade 

na saúde. Segundo Donabedian (1980), a qualidade pode ser definida por diversos graus, que 

deveriam iniciar-se por três dimensões: 

Estrutura: trata dos recursos físicos, humanos, materiais, equipamentos e recursos 

financeiros para prestar a assistência médica.  
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Processo: diz respeito às atividades desenvolvidas pelos profissionais da saúde, pelos 

usuários, diagnóstico, tratamento, relação dos profissionais da equipe médica e dos pacientes. 

Resultado: é o produto final da prestação de serviços, que leva em consideração a saúde, 

satisfação e expectativas dos usuários do serviço utilizado.   

Donabedian (1990) identifica alguns componentes da qualidade que são comuns e 

estão ligados à aplicação da ciência e da tecnologia para ações concretas, ampliando as 

dimensões mencionadas anteriormente. Esses componentes são conhecidos como os Sete 

Pilares da Qualidade, sendo eles:  

 Eficácia: é a capacidade máxima do cuidado médico, para oferecer o melhor que se 

pode fazer para os pacientes em condições mais favoráveis e controladas; 

 Efetividade: é o quadro que indica o grau de obtenção de melhoria da saúde, ou seja, 

a melhora alcançada ou o que se espera alcançar em condições reais da prática diária 

em relação ao melhor cuidado verificado. Através da determinação da efetividade 

pode-se identificar o quanto o cuidado avaliado se aproxima do melhor cuidado 

possível. 

 Eficiência: capacidade de se obter o máximo de melhora na saúde com o menor custo, 

ou seja, caso as duas estratégias em saúde sejam igualmente eficazes ou efetivas, a 

mais barata é a mais eficiente. 

 Otimização: é visto como o mais vantajoso porque faz um balanço entre custo e 

benefícios. Esse Pilar torna-se relevante quando os efeitos do cuidado não são 

avaliados apenas em termos absolutos, mas relativamente ao custo do cuidado.  

 Aceitabilidade: refere-se à adaptação do cuidado  com a saúde, aos desejos, às 

expectativas e aos valores dos pacientes e de suas famílias. Depende de uma avaliação 

subjetiva, já que é feita pela concepção do usuário.   

 Legitimidade: coloca a questão social em pauta para discussão sobre qualidade, 

incluindo o cuidado com o indivíduo e com o bem-estar de todos. 

 Equidade: princípio que determina o que é justo na distribuição de cuidados e seu 

benefício entre os membros de uma população.  

Os Sete Pilares de Donabedian (1990) consistem em um plano de trabalho que, 

alinhado a uma visão sistemática da organização, contribui para alcançar objetivos traçados 

com foco na qualidade em saúde. Os Pilares da Qualidade apresentam um trad off (conflito de 

preferência), já que as preferências individuais são diferentes das sociais, o que cria uma 

maior dificuldade em priorizar certos aspectos que geram qualidade. 
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2.5 MODELO DE KANO 

Noriaki Kano desenvolveu, em 1984, o modelo de Qualidade Atrativa e Obrigatória, 

conhecido como o Modelo de Kano. Esse modelo propõe a relação entre desempenho e 

satisfação não linear, classificando os atributos como obrigatórios, unidimensionais e 

atrativos. O modelo faz distinção entre todos os tipos de atributos de produtos ou serviços que 

influenciam a satisfação e considera a relação não linear entre desempenho e satisfação 

(TONTINI et al., 2008 ). 

      O modelo de Kano proporciona uma descrição mais precisa do comportamento de 

diferentes atributos, além de facilitar o reconhecimento das exigências de cada cliente por 

meio de uma classificação (HUISKONEN & PIRTTILA, 1998). O modelo citado permite a 

compreensão de como os clientes avaliam e percebem os atributos da qualidade (LOFGREN 

& WITTEL, 2005). A seguir, a Figura 2.3 representa o Modelo de Kano, baseado na relação 

entre o grau de desempenho (eixo horizontal) e o grau de satisfação (eixo vertical). 

 

   

  Figura 2.3- Modelo de Kano. 

Fonte: Matzler et al.  (2004, p. 13). 

O Modelo de Kano, sobre a Qualidade Atrativa e Obrigatória, apresenta quatro atributos 

(obrigatórios, unidimensional, atrativo e neutro), nele usa-se um sistema de eixos ortogonais 

para descrever a relação entre a satisfação do cliente e o desempenho da característica (LIAO 

et al,2015).  
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Atributo obrigatório (O): quando esses atributos não estiverem presentes ou se o seu 

desempenho for insuficiente no produto ou serviço, os usuários ficarão extremamente 

insatisfeitos. No entanto, se esses atributos estiverem presentes ou forem atendidos não trarão 

satisfação. Exemplo: a limpeza nos utensílios (seringas, luvas, agulhas, máscaras, etc.) em um 

hospital é considerada pelos clientes como importante e indispensável. Desse modo, se não 

houver limpeza, ou se a mesma for ínfima, acarretará a insatisfação do cliente, contudo, a sua 

presença não trará satisfação a mais porque é considerado como essencialmente obrigatório. 

 Atributo unidimensional (U): Quanto maior o nível de desempenho, 

proporcionalmente maior será o nível de satisfação do cliente. Mas, uma redução no 

desempenho gera uma diminuição proporcional da satisfação, ou insatisfação do 

cliente (impacto simétrico). Exemplo: quanto maior o nível de desempenho do motor 

de um automóvel, maior o nível de satisfação do usuário.   

 Atributo atrativo (A): São atributos que trazem satisfação a mais para o cliente. Ou 

seja, uma satisfação mais que proporcional, e são fatores diferenciais paras as 

organizações. Porém, sua ausência não causa insatisfação, porque não são esperados 

pelo cliente (impacto assimétrico). Exemplo: acesso à internet wifi em um restaurante.  

 Atributo neutro (N): são atributos cuja presença não traz satisfação, bem como sua 

falta não traz insatisfação para o cliente. 

 Atributo reverso (R): atributos cujo alto grau de desempenho resulta na insatisfação, 

e no caso de baixo grau de desempenho gera satisfação.  

A Tabela 2.7 mostra a relação da presença de satisfação e insatisfação para os atributos 

do modelo. 

Tabela 2.7 Relação de Satisfação e Insatisfação para os Atributos do Modelo de Kano 

Atributos Presença  Ausência 

Obrigatórios Não insatisfação Insatisfação 

Atrativo Satisfação Não insatisfação 

Unidimensional Satisfação Insatisfação 

Neutros Não insatisfação Não insatisfação 

Reversos Insatisfação Satisfação 

  Fonte: Adaptado do Modelo de Kano (1984); Tontini & Sant´ana, (2008). 

  

Os graus da exposição em que um determinado cliente está sujeito aos atributos podem 

influenciar a dinâmica de outros atributos. Por exemplo:  

―Para um cliente de serviços de biblioteca online inexperiente pode parecer um 

serviço de busca de livros com a opção de buscar por título e por autor como sendo 
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interativo e classificá-lo como um atrativo (A). No entanto, um cliente de serviço de 

biblioteca mais experiente, habituado com o mecanismo de busca, pode classificá- lo 

como obrigatório (O)‖ (DINIZ, 2011, p. 53).  

O instrumento de coleta de dados do método de Kano é composto por um questionário 

em que, para cada característica a ser avaliada, é elaborado um par de questões que o cliente 

poderá responder de cinco maneiras diferentes. Uma das questões é funcional, quando o 

atributo está presente ou seu desempenho é superior, e a outra é disfuncional, formulada com 

preocupação sobre a reação dos clientes quando o atributo estiver ausente ou seu desempenho 

for insuficiente (ZABOTTO, 2013).  

Na Figura 2.4 são apresentados exemplos de questões funcionais e disfuncionais para o 

Modelo de Kano. 

 

 

Figura 2.4- Exemplo das Questões de Caráter Funcional e Disfuncional do Modelo Kano  

Fonte: Mostafa et al., (2013, p 14). 

Um exemplo de como avaliar os dados obtidos através do questionário no modelo de 

KANO é dado a seguir: caso a resposta do entrevistado para a questão funcional seja 3, ―Sou 

neutro‖, e se sua resposta disfuncional for 5, ―Insatisfeito‖.  O atributo classificado segundo o 

cliente é Atributo Obrigatório (O), de acordo com a Figura 2.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o produto tem exigência X, como 

você se sente? 

   Forma funcional da questão 

Se o produto não tem exigência X, 

como você se sente?  

 Forma disfuncional da Questão 

1. Eu gosto desse jeito  

2. Deve ser assim  

3. Eu sou neutro  

4. Eu posso viver com isso dessa 

forma  

5. Eu não gosto desse jeito 

1. Eu gosto desse jeito  

2. Deve ser assim  

3. Eu sou neutro  

4. Eu posso viver com isso dessa 

forma  

5. Eu não gosto desse jeito 
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QUESTÃO DISFUNCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 

FUNCIONAL 

 

Respostas 

do Cliente 

Eu 

gosto 

desse 

jeito 

Deve ser 

assim 

Eu 

sou 

neutro 

Eu posso 

viver com 

isso dessa 

forma 

Eu não 

gosto 

desse 

jeito 

1. Eu gosto 

desse jeito 

Q A A A U 

2. Deve ser 

assim  

R N N N O 

3. Eu sou 

neutro  

R N N N O 

4. Eu posso 

viver com 

isso dessa 

forma  

R N N N O 

5. Eu não 

gosto desse 

jeito 

R R R R Q 

Figura 2.5- Avaliação Segundo o Modelo de Kano 

Fonte: Adaptado Tontini (2003); (LEE, & HUANG, 2009, p. 16). 

Legenda: Q – Questionável; A – Atrativo; U – Unidimensional; R – Reverso; N – Neutro; O – 
Obrigatório.  
 

A tabulação é feita a partir da coleta de dados, compilando o resultado final dos 

atributos selecionados na entrevista. Nos estudos de Yu-Chen Lee & Sheng-Yen Huang 

(2009), eles ressaltam que o modelo de qualidade de duas dimensões (funcional e 

disfuncional) abordadas por Kano (1984) é um instrumento eficaz, pois reúne-se a 

necessidade de análise do requisito do cliente. Entretanto, devido à variabilidade de clientes e 

a suas expectativas, nem sempre é clara a definição do atributo, devendo, para isso, proceder a 

uma coleta mais ampla de informações, uma vez que esse modelo obriga as pessoas a escolher 

uma das respostas dentro das possíveis alternativas.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Exemplo de Gabarito de Extração da Classificação dos Atributos. 

Fonte: Adaptado Tontini (2003, p. 18). 

 
A Figura 2.4 mostra a classificação dos atributos segundo os entrevistados, quando a 

grande maioria das pessoas classifica um atributo em uma determinada categoria, por 



43 

 

 

exemplo, o Atendimento na Figura 2.5 é classificado como Obrigatório (30%). No entanto, 

esse resultado apresentado pode sofrer alguma dispersão das respostas, e a classificação não é 

tão clara, tendo em vista que as pessoas têm expectativas diferentes.  

Para Liao et al. (2015) o modelo de Kano identifica as exigências essenciais do cliente e 

suas necessidades demandadas. Os autores ressaltam a importância dos resultados obtidos no 

questionário de Kano para categorizar os requisitos que proporcionam satisfação com 

determinado serviço e/ou para o desenvolvimento de novos serviços no mercado revelados 

como necessários pelo cliente.  

O modelo de Kano fornece informações aos gestores das organizações com base na 

percepção dos clientes, para alocação de investimentos ou mesmo a redução destes em áreas 

apontadas no resultado de dados. Se o resultado apresentado dentro de uma organização 

hospitalar for o item atendimento e sua exigência for neutra nos serviços, não será proveitoso 

destinar recursos para esse item, isso porque esse item é indiferente para os clientes. Nesse 

sentido, os recursos poderão ser alocados para outros setores que são mais interessantes do 

ponto de vista estratégico, como por exemplo, as exigências unidimensionais.  

2.5.1 Índice de Satisfação de Berger 

Tendo em vista as análises sobre as exigências apresentadas, segundo os atributos 

propostos no modelo de Kano, Tontini (2003) recomenda o cálculo do índice de satisfação de 

Berger para verificar o índice de clientes satisfeitos e insatisfeitos para cada atributo. Nesse 

sentido, o Coeficiente de Satisfação do Cliente e de Insatisfação (CS/CI) servirá para indicar o 

percentual de clientes que ficam satisfeitos ou insatisfeitos com a ausência ou insuficiência de 

determinado atributo, já que cada cliente classifica os atributos de forma diferente 

(LÖFGREN & WITELL, 2005).  

Os índices Coeficiente de Satisfação (CS) e Coeficiente de Insatisfação (CI) podem ser 

expressos pelas seguintes equações a seguir. 

 
𝐶𝑆 =

 %𝐴 + 𝑈 

 %𝐴 + %𝑈 + %𝑂 + %𝑁 
 

2.1 

           𝐶𝐼 =
 %𝐴 + %𝑈 (−1)

 %𝐴 + %𝑈 + %𝑂 + %𝑁 
 

        2.2 

             

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Sendo:  
 

CS%: percentual de consumidores satisfeitos com a presença do requisito no produto/serviço; 
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CI %: percentual de consumidores insatisfeitos com a ausência ou insuficiência do requisito 

no produto/serviço; 

% A: número de respostas que qualificam o requisito como Atrativo; 

% U: número de respostas que qualificam o requisito como Unidimensional; 

% O: número de respostas que qualificam o requisito como Obrigatório; 

% N: número de respostas que qualificam o requisito como Neutro. 

O modelo Kano de qualidade atrativa e obrigatória propõe que a relação entre 

desempenho e satisfação não é linear e possibilita aos gestores das organizações 

transformarem as informações obtidas nas pesquisas pelo modelo em melhorias na qualidade 

dos serviços prestados, não apenas em relação à satisfação do cliente, mas também às 

expectativas do cliente. No entanto, o modelo não leva em consideração o atual nível de 

desempenho dos atributos, sendo limitado como uma ferramenta para identificação de 

oportunidades de melhoria da satisfação do consumidor (TONTINI & SANT´ANA, 2007).  

2.5.2 Estudos Envolvendo a Aplicabilidade do Modelo de Kano 

Em Ramos (2006), o Modelo de Kano foi aplicado em escritórios de arquitetura nos 

sistemas de instalações elétricas a fim de identificar a real necessidade do cliente. A partir das 

respostas do questionário do modelo de Kano, foram processados os dados e classificados os 

atributos após a comparação entre as respostas das perguntas funcionais e disfuncionais. 

Liao et al (2015) utilizaram o modelo de Kano como fonte de informação para a criação 

de novos protótipo no setor de design,  baseado nas exigências dos usuários. Foi proposta uma 

inovação no método para categorizar a exigência do usuário para o produto através de 

investigação e análise. Reclassifica-se o usuário no requisito avaliado com base em pesos 

atribuídos para os resultados no modelo Kano, e assim, pode-se gerar um novo programa de 

designs de móveis familiares revelados pelas necessidades dos usuários. 

Martins et al. ( 2011) apresentam uma aplicação do modelo de Kano na biblioteca de 

uma instituição de ensino superior, visando, através dos atributos selecionados no 

questionário, à mensuração da qualidade dos serviços de atendimento da instituição. 

Roos et al. (2009) apresentam uma pesquisa de satisfação em um restaurante sem fins 

lucrativos, cujo serviço de refeição é subsidiado pelo governo para alunos e funcionários, e lá 

o modelo de Kano foi utilizado como forma de medir o grau de satisfação que um atributo 

pode trazer na prestação de um serviço sem fins lucrativos.  

Outra análise interessante com o uso do modelo de Kano foi utilizada por Mitra & 

Basfilrinci (2014), ao analisarem os elementos de qualidade do serviço de uma companhia 
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aérea comercial que afetam a satisfação do cliente e o papel dessas características para o 

cliente. Os elementos foram classificados em três categorias distintas e cada uma afeta a 

satisfação do cliente de uma forma diferente quando atendidos, ou seja, os atributos 

obrigatórios, unidimensionais e atrativos. Os obrigatórios foram vistos como características 

básicas, que são essenciais para todos os clientes. Quando cumpridas as exigências, não 

trazem satisfação, mas, se não forem cumpridas, levam à insatisfação. O atributo 

unidimensional leva a uma satisfação do cliente quando cumprido, e vai levar à insatisfação 

do cliente quando não cumprido, esse atributo foi atentamente observado porque sua obtenção 

traz vantagem competitiva para a companhia.  Já o atrativo leva a alto nível de satisfação do 

cliente quando cumprido, mas não causa qualquer insatisfação quando não cumprido. Esse 

modelo orientou os gestores na decisão de melhor alocação dos recursos em áreas observadas 

pelos clientes como essenciais.  

Totini & Sant’Ana (2007) utilizaram o modelo de Kano nos dados da pesquisa e para 

classificar os atributos foram identificados quatro atributos de videolocadoras, sendo dois 

atrativos (Caixa Coletora e Programa Fidelidade) e dois obrigatórios (Cortesia no atendimento 

e Variedade de Filmes). Os autores se integraram com os quatro atributos identificados na 

pesquisa e com o uso de um planejamento experimental do tipo fatorial completo com 

réplicas, para verificar a contribuição e a interação entre os vários fatores analisados. O 

modelo de Kano foi aplicado para analisar o valor da construção verde, devido aos impactos 

gerados pelas construções durante a fase operacional de ciclo de vida do edifício, e classificar 

por ordem de importância os atributos: localização (conexões), eficiência energética e as 

possibilidades de reciclagem de videoconferência. O objetivo do modelo é descobrir quais 

atributos são importantes para os inquilinos e compreender quais características são mais 

favoráveis para os atributos verdes. (JUNNILA, 2014).  

Outro trabalho sobre aplicação do modelo de Kano na satisfação de novos produtos é o 

de Ünal (2011), com o objetivo de entender as demandas e as necessidades dos clientes, bem 

como as diferenças e importância crítica para gerir essas necessidades. O Modelo de Kano foi 

utilizado para classificar requisitos, bem como foram também utilizados os métodos clássicos, 

como pesquisas e grupos de foco. Kano é usado para categorizar os clientes já que a satisfação 

do cliente não é sempre proporcional ao completo funcionamento do produto. Uma maior 

qualidade não significa necessariamente uma maior satisfação para todos os atributos do 

produto ou serviços requisitados.  

O Modelo de Kano avalia o grau de satisfação do cliente e classifica o atributo dentro de 

dimensões diferentes. Esse modelo é importante porque prioriza os atributos que têm maior 
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influência na qualidade do produto/serviço, bem como identifica os critérios que têm maior 

influência na satisfação dos clientes, além de proporcionar uma visão sistemática da 

organização (MATZLER et al., 2004).  

Contudo, o modelo de Kano não mensura o desempenho dos atributos, ele classifica a 

importância do atributo. Por isso, se faz necessária a integração de outra ferramenta 

tradicional como, por exemplo, a escala SERVPERF, porque essa ferramenta mensura 

somente o grau de satisfação e não o seu grau de importância. Dessa maneira, proporciona-se 

oportunidade de descobrir melhoria para a organização de forma eficaz (DINIZ, 2011). 

2.6 Modelo SERVPERF 

SERVPERF é um método proposto por Cronin & Taylor (1992) como uma alternativa 

ao SERVQUAL. Os autores investigaram a conceituação e a medida da qualidade de serviço 

em relação à satisfação do cliente e às suas intenções de compra. Mas, para chegar ao modelo 

SERVPERF, Cronin e Taylor partiram das investigações de Parasuraman et al.(1985) da 

qualidade de serviços e do modelo SERVQUAL,  porém, com a exclusão da expectativa 

(SETH et al., 2005).  

Manea & Iatagan (2015) ressaltam a controvérsia do instrumento SERVQUAL 

concluída por Cronin & Taylor (1992), que propuseram uma avaliação mais direta da 

qualidade do serviço, e a nova abordagem para medição do instrumento foi chamada 

SERVPERF. Esse modelo mede apenas as percepções dos clientes sobre os serviços prestados 

pela organização, não há expectativas, como no SERVQUAL.  

  Enquanto o SERVQUAL baseia-se no conceito de qualidade de serviço como a 

diferença entre o desempenho percebido pelo consumidor e a expectativa, o SERVPERF é 

puramente uma abordagem para a medição da qualidade do serviço (LEWLYN et al, 2011).   

Cronin e Taylor chegaram à conclusão de que a medição da qualidade de serviços 

deve ser feita apenas nas percepções, sem considerar as expectativas prévias, já que a 

qualidade de serviço é uma atitude do cliente em relação a suas percepções diante do 

consumo. O objetivo do SERVPERF era desenvolver e testar uma alternativa baseada na 

medida de desempenho da qualidade do serviço, como a escala SERVQUAL ponderada e 

baseada na desconfirmação (LOPES, 2009; BRADY & CRONIN, 2001). 

Embora SERVQUAL e SERVPERF sejam muito usados nas escalas de medição da 

qualidade do serviço, o SERVQUAL é mais utilizado (DUFF e HAIR, 2008). Ele também 

tem uma ampla gama de aplicações em medição de qualidade de serviço que compreende 

aplicações de cuidados de saúde, serviços públicos, escolas de negócios, etc.  
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Contudo, Cronin e Taylor (1992) verificaram que a medida de desempenho do serviço 

do SERVPERF produziu melhores resultados, as estimativas foram mais confiáveis, mais 

convergentes e de validade discriminante, com maior variância explicada do que o 

SERVQUAL (LEWLYN et al, 2011). Isso porque a escala baseada na avaliação do 

desempenho SERVPERF dos serviços emprega os mesmos itens e dimensões da qualidade 

(confiabilidade, aspectos tangíveis, presteza, segurança e empatia) do SERVQUAL. O 

Modelo SERVPERF reduz pela metade o número de itens a serem medidos, porque avalia 

apenas a percepção, concluindo que a qualidade de serviço é mais bem avaliada somente pelas 

percepções que os consumidores têm a respeito do desempenho do serviço. No SERVQUAL 

são 44 itens para a escala composta por questões relacionadas  à  percepção e à expectativa do 

usuário; já na escala SERVPERF são 22 itens, e ela apenas trata de questões ligadas à 

percepção (FOGARTY  et al. 2000 ; CHAVES et al. 2011). 

Para Sousa et al., (2011), há redução de 50% dos itens na escala SERVPERF 

comparando com a SERVQUAL. Ponderada, com a denominação de desempenho e nas 

análises das relações entre qualidade do serviço, satisfação do consumidor e intenções de 

compra, essa qualidade fez com que a escala SERVPERF fosse considerada mais eficiente 

que a SERVQUAL.  

Para Cronin & Taylor (1992), a escala SERVPERF buscou superar as limitações ao 

empregar as expectativas na medição da qualidade percebida. Os resultados de Chaves (2011) 

mostraram que a qualidade do serviço é um antecedente à satisfação do cliente, que a 

satisfação do consumidor desempenha influência mais significativa sobre a intenção de 

compra do que a qualidade do serviço. Assim, os gestores carecem de dar ênfase em 

programas de satisfação, centrando as estratégias na qualidade dos serviços. A Figura 2.7 é o 

instrumento relacionado às questões utilizadas na escala SERVPERF e adaptadas ao setor 

pesquisado.  

 

THE SERVQUAL INSTRUMENT
a
  

 

DIRECTIONS: This survey deals with your opinions of____services. Please show the extent to which you 

think firms offering ___services should possess the features described by each statement. Do this by picking 

one of the seven numbers next to each statement. If you strongly agree that these firms should possess a 

feature, circle the number 7. If you strongly disagree that these firms should possess a feature, circle 1. If your 

feelings are not strong, circle one of the numbers in the middle. There are no right or wrong answers—all we 

are interested in is a number that best shows your expectations about firms offering _____ services. 

 

  E1. They should have up-to-date equipment.  

  E2. Their physical facilities should be visually appealing. 

  E3. Their employees should be well dressed and appear neat.  

  E4. The appearance of the physical facilities of these firms should be in keeping with the type of services 

provided. 
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 E5. When these firms promise to do something by a certain time, they should do so. 

 E6. When customers have problems, these firms should be sympathetic and reassuring. 

 E7. These firms should be dependable.  

 E8. They should provide their services at the time they promise to do so.  

 E9. They should keep their records accurately.  

 E10. They shouldn't be expected to tell customers exactly when services will be performed. (—)
b
  

 E11. It is not realistic for customers to expect prompt service from em-ployees of these firms. (—) 

 E12. Their employees don't always have to be willing to help cus-tomers. ( — )  

 E13. It is okay if they are too busy to respond to customer requests Promptly. ( — )  

 E14. Customers should be able to trust employees of these firms.   

 E15. Customers should be able to feel safe in their transactions with these firms' employees.  

 E16. Their employees should be polite.  

Figura 2.7- O Instrumento SERVPERF 

Fonte: Parasuraman et al. (1988, p. 27-28). 

O instrumento SERVPERF foi extraído do instrumento SERVQUAL contido no 

trabalho de Parasuraman et al.(1988).  O modelo supracitado serve para avaliação da 

qualidade em serviços, sendo a diferença entre a expectativa e a percepção que os clientes têm 

do serviço recebido, e tem como base as cinco dimensões: Tangibilidade, Credibilidade, 

Presteza, Segurança e Empatia.  Esse Modelo é constituído por 44 itens que compõem as 

cinco Dimensões da Qualidade mencionadas, sendo o mesmo realizado em duas etapas. Na 

primeira, são mensuradas as expectativas dos clientes e, na segunda, são mensuradas as 

percepções dos clientes em relação ao serviço prestado (GONÇALVES et al 2010). É a 

segunda etapa do instrumento SERVQUAL que será analisada na presente pesquisa, ou seja, a 

escala SERVPERF, relacionando-a com o modelo de Kano.  

 

2.6.1 Estudos Envolvendo a Aplicabilidade do Modelo SERVPERF 
 

Freitas (2008) aplicou o modelo SERVPERF para avaliar a qualidade de serviços 

hospitalares. O estudo foi realizado em um hospital particular de grande porte, com a 

utilização de questionário contendo 22 itens e que foi previamente aplicado a uma amostra de 

20 pacientes para observar se a organização hospitalar apresentava muitas dificuldades e 

problemas associados à prestação de serviços, tais como: demora no atendimento, falta de 

profissionais da área de saúde, falta de medicamentos e de leitos para internação, etc. 

Em um laboratório de informática, o questionário utilizado foi baseado no modelo 

SERVPERF, que avalia a qualidade do serviço com base na percepção dos usuários em 

relação a seu desempenho. Além disso, optou-se pela inserção de um formulário de resposta 

adicional para a captação da percepção dos usuários sobre a importância relativa a cada 

critério (GONÇALVES et al., 2010).  
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A avaliação do serviço no setor de turismo utilizando a escala SERVPERF foi abordada 

por Silva et al.,(2009), os autores aplicaram questionários com os turistas da região para 

avaliar o nível de qualidade dos restaurantes de Natal-RN e medir as diversas definições de 

qualidade no setor em questão. Os resultados demonstraram um bom nível de qualidade dos 

serviços prestados, alcançando melhores desempenhos nas dimensões Credibilidade, 

Segurança e Empatia.  

Oliva & Baquero (2014) utilizaram a escala SERVPERF na empresa que mais vende 

comércio eletrônico na Colômbia, e realizaram a pesquisa com uma população amostral de 

585 clientes do seu banco de dados. O objetivo foi avaliar a percepção dos clientes para tomar 

medidas necessárias de correção e de prevenção de problemas que comprometam a venda de 

seus produtos e, assim, melhorar a qualidade do serviço prestado.    

Aquino et al., (2015) avaliaram a qualidade em serviço de um Hotel pela escala 

SERVPERF a fim de verificar a qualidade nos serviços prestados por meio da percepção dos 

hóspedes. Foram aplicados 45 questionários, e os resultados revelaram a necessidade de 

treinamentos para melhorar o atendimento ao cliente.   

O Modelo SERVPERF recebeu uma adaptação para mensurar a qualidade dos serviços 

de transporte metroviário de São Paulo, (RIEG et al., 2015), a partir das percepções dos 

usuários em relação aos serviços prestados pela companhia de metrô. O objetivo foi verificar 

quais itens proporcionam maior ou menor satisfação. Para os itens de menor satisfação, o 

gestor pôde traçar plano de melhoria para a qualidade do seu serviço prestado. 

2.7 Considerações do Capítulo 

Neste capítulo apresentou-se o referencial teórico e a revisão de literatura que norteou 

todo o trabalho, justificando o uso dos modelos utilizados e sua relevância para a presente 

pesquisa. Os principais conceitos utilizados foram: Qualidade; Serviços; O papel dos Serviços 

na Economia Brasileira; Qualidade em Serviços Públicos; A Avaliação para a Gestão de 

Serviços de Saúde – AGSS; Gestão da Qualidade em Serviço de Saúde; Modelo de Kano; 

SERVPERF; e Aplicações do Modelo de Kano e SERVPERF.  

Os conceitos supracitados foram detalhados, mostrou-se a importância dos serviços para 

a economia brasileira e o uso da qualidade no setor de saúde pública, sendo esse uso essencial 

para a compreensão da satisfação dos pacientes da Clínica Médica.  

Na revisão de literatura ressaltou-se o modelo de Kano e o SERVPERF como alicerce 

para a construção e a avaliação do modelo proposto no Capítulo 3. A integração desse modelo 

foi feita a partir da relação de ambos com os Sete Pilares da Qualidade em Saúde, visando a 
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mostrar a interação entre os fatores abordados e sua relação, evidenciando os fatores que 

influenciam a satisfação dos pacientes com os serviços utilizados.  
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3. ABORDAGEM PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE 

Este capítulo descreve uma abordagem de um modelo proposto para avaliação da 

satisfação dos pacientes em um serviço público de saúde, promovendo aos gestores do setor a 

identificação das áreas e requisitos que merecem atenção, por influenciarem a satisfação do 

cliente/paciente. Dessa forma, a integração proposta dos Modelos de Kano e SERVPERF visa 

a contribuir para oportunidade de melhoria no setor analisado. Através da qualidade 

percebida, são categorizados os atributos que têm maior influência na qualidade do serviço e 

no nível de satisfação do cliente, contribuindo assim, para o processo de decisão em alocar os 

recursos disponíveis. 

3.1 Integração dos modelos propostos: Kano e Servperf  

Até o presente momento não foram encontrados na literatura trabalhos que utilizem em 

conjunto os modelos de Kano e SERVPERF. A análise adotada nesta pesquisa para os 

modelos supracitados foi adotada para a avaliação e medição da qualidade com base nas 

atribuições de valor às percepções que os clientes/pacientes fazem sobre o desempenho do 

serviço utilizado. Através do uso da escala SERVPERF, os atributos da qualidade foram 

classificados pelo Modelo de Kano, e os modelos foram correlacionados por meio dos Sete 

Pilares da Qualidade, com o objetivo de avaliar os atributos que são capazes de satisfazer às 

necessidades do cliente. A junção desses modelos torna-se importante tanto para revelar as 

áreas que merecem receber atenção para alocação de recursos, como para a elaboração de um 

plano de ação que gere oportunidade de melhoria dentro da organização.  

A integração da escala SERVPERF com o Modelo de Kano é interessante, sua relação 

entre qualidade e satisfação classifica os atributos da qualidade do serviço de acordo com a 

percepção que os mesmos fizeram com o produto consumido. O SERVPERF ponderado 

considera que a qualidade percebida depende unicamente da percepção que o cliente tem 

sobre o serviço, ponderada pela importância que cada atributo tem na avaliação da qualidade 

em serviço público de saúde.  

A Figura 3.1 apresenta a Abordagem para Integração do Modelo de Kano com a Escala 

SERVPERF em Serviço Público de Saúde proposta nesta dissertação.  
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Figura 3.1- Abordagem para Integração do Modelo de Kano com a Escala SERVPERF em Serviço Público de 

Saúde 

Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

3.3 Passos para Utilização do Modelo de Kano 

O modelo de Kano classifica os atributos da qualidade por meio do uso de questionários 

compostos por pares de questões funcionais (presença do atributo no serviço/produto) e 

disfuncionais (ausência do atributo no serviço/produto). O Modelo de Kano utilizado neste 

trabalho classificou os pacientes do Hospital Getúlio Vargas (HGV), em relação aos serviços 
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de atendimento, infraestrutura, insumos (medicamentos), exames laboratoriais e internação. O 

objetivo é proporcionar ao gestor do setor a análise dos resultados para melhorar os serviços 

que foram observados pelos clientes/pacientes como de maior prioridade, alocando assim, 

maiores recursos para os setores que foram priorizados a fim de melhor atender às 

necessidades e promover a satisfação com serviços prestados.  

A primeira etapa consistiu em uma entrevista com o gestor do setor analisado, para 

identificar os atributos que deveriam ser trabalhados na pesquisa.   

Na segunda parte, foi elaborado e adaptado um questionário (Apêndice I) do Modelo de 

Kano mediante a entrevista com o gestor. O questionário tem o objetivo de identificar os 

atributos nas cinco dimensões: Obrigatório (O), Atrativo (A), Unidimensional (U), Neutro e 

Reverso (R). São formuladas questões funcionais e disfuncionais indicando seu sentimento 

em relação ao serviço/produto como respostas separadas em: Eu gosto desse jeito; Deve ser 

assim; Para mim tanto faz; Posso aceitar que seja dessa maneira; Eu não gosto dessa maneira. 

Depois, a terceira etapa é classificar os atributos combinando com as questões funcionais e 

disfuncionais. A Figura 3.2 mostra um exemplo do cruzamento de questões funcionais e 

disfuncionais.  

 

 

Exigência do Cliente Questão Disfuncional 

Eu gosto desse 

jeito 

Deve ser 

assim 

Para mim 

tanto faz 

Posso aceitar 

que seja dessa 

maneira 

Eu não gosto 

dessa maneira 

 

Questão 

Funcional 

Eu gosto 

desse jeito 

Q A A A U 

Deve ser 

assim 

R N N N O 

Para mim 

tanto faz 

R N N N O 

Posso aceitar 

que seja dessa 

maneira 

R N N N O 

Eu não gosto 

dessa maneira 

R R R R O 

Figura 3.2- Exemplo dos Passos a Serem Seguidos para Tabular os Resultado do Questionário do Modelo de Kano 

Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

 

Como você se sente se o hospital realizar em tempo 

hábil os exames necessários para seu tratamento? 

 

1.Eu gosto desse jeito 

2.Deve ser assim 

3.Para mim tanto faz 

4.Posso aceitar que seja dessa maneira 

5.Eu não gosto dessa maneira 

Como você se sente se o hospital demorar em realizar os 

exames necessários para  seu tratamento? 

 

1.Eu gosto desse jeito 

2.Deve ser assim 

3.Para mim tanto faz 

4.Posso aceitar que seja dessa maneira 

5.Eu não gosto dessa maneira 
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Note-se que a Figura 3.2 mostra como tabular as repostas do  questionário de Kano e 

categorizá-las de acordo com seus atributos. Note-se também que na questão funcional 

respondida pelo paciente o item selecionado foi o 2 (Deve ser assim), para a questão 

disfuncional, o item respondido foi o 5 (Eu não gosto dessa maneira). O resultado da 

correlação das duas respostas com as questões selecionadas pelo paciente é a categorização do 

atributo, que nesse caso foi o Obrigatório (O).   

A quarta etapa é a construção da tabela com percentuais de contagem para cada atributo. 

Esses percentuais são usados no cálculo do Índice de Berger, índice que indica o percentual 

de pacientes que ficam satisfeitos com a presença do atributo e os insatisfeitos com a ausência 

do atributo. 

 Os índices Coeficientes de Satisfação (CS) e Coeficientes de Insatisfação (CI) são 

apresentados com mais detalhe no capítulo 4, com as análises de dados e a discussão dos 

resultados.  

3.4 Passos para a Aplicação da Escala SERVPERF  

A etapa inicial para utilização da Escala SERVPERF é a elaboração do questionário, na 

qual as perguntas são preestabelecidas e adequadas ao setor a ser pesquisado com base no 

Modelo original do SERVQUAL de Parasuraman et al.,(1985) que contém 22 questões as 

quais tratam das expectativas que o cliente tem sobre o serviço a ser utilizado, e 22 questões 

relacionadas à percepção que o cliente tem após o serviço ser consumido. No entanto, para o 

presente trabalho, o modelo trabalhado consiste em analisar apenas as questões referentes à 

percepção denominada Escala SERVPERF. 

As questões compostas no questionário (Apêndice 2) foram adaptadas para o ramo 

hospitalar de serviço público de saúde no setor da Clínica Médica. A Escala Likert utilizada 

no questionário foi a métrica que normalmente é usada em pesquisa de opinião, na qual o 

respondente especifica seu grau de concordância com a afirmativa feita em cada questão. No 

total são 22 perguntas com respostas de 1 a 5, sendo 1 (muito insatisfeito), 2 (pouco 

insatisfeito), 3 (satisfeito), 4 (pouco satisfeito) e 5 (muito insatisfeito). Cada pergunta está 

associada a uma dimensão, na qual o cliente assinala sua nota (intensidade) que varia de 1a 5 

de acordo com as percepções que teve sobre os serviços oferecidos pela organização. A 

segunda parte trata de categorizar as perguntas com base nas percepções do cliente e distribuí-

las em cinco dimensões. De acordo com o questionário apresentado no Apêndice 1, as 

dimensões são: Tangibilidade, questão de 1a 4, Credibilidade, de 5 a 9, Presteza, de10 a13, 

Segurança, de 14 a17, e Empatia, de 18 a 22. Por último, faz-se uma avaliação geral dos 

serviços prestados pelo modelo SERVPERF.  
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Para Manea & Iatagan (2015), SERVPERF é um modelo de medição da qualidade e da 

satisfação do cliente com base na medida de desempenho. Matematicamente falando, o 

modelo supracitado é descrito pela equação 3.1.  

 

 

𝑆𝐺𝑖 =  𝑃𝑗𝑖

𝑘  

𝑗=1

 

 

(3.1) 

 Sendo: 

SGi= Qualidade do Serviço Percebido do Indivíduo 

K= Número de atributos Itens. 

Pji= Percepção do Indivíduo (i) com Relação ao Desempenho da Empresa (hospital) no 

Atributo em Questão.  

Através do cálculo resultante da equação acima, pôde-se gerar vários resultados a partir 

da utilização de um processo estatístico, tal como: regressão e correlação entre as variáveis, 

análise do quartil e a confiabilidade do questionário através do Alpha de Cronbach. Todos 

esses resultados gerados pela tabulação dos dados são apresentados no Capítulo 4.  

3.5 Considerações do Capítulo 

Este capítulo apresenta o modelo proposto de integração entre o Modelo de Kano e o 

SERVPERF. Seu objetivo foi avaliar a qualidade dos serviços prestados pela Clínica Médica 

do HGV, assim como foi apresentado o passo a passo da metodologia abordada com o intuito 

de deixar claro como são feitas as análises no Capítulo 4.  
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4. APLICAÇÃO DA ABORDAGEM PROPOSTA PARA 
AVALIAR A QUALIDADE EM SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE 

Neste capítulo, são apresentados os resultados da aplicação dos questionários 

propostos para avaliação da qualidade no hospital público Getúlio Vargas – HGV, 

localizado na região metropolitana do Recife. São descritas aqui algumas características 

do sujeito participante da amostra sob a ótica do Modelo de Kano e da Escala 

SERVPERF. Salienta-se, igualmente, a dificuldade de compreensão em avaliar a 

qualidade do serviço público de saúde, devido aos diversos níveis de ação dos setores de 

saúde e dos atores sociais que fazem parte desse processo.  

4.1Tratamentos dos Dados e Características das Amostras 

Os resultados dos dados são consequência da aplicação dos dois questionários 

apresentados no Apêndice 2. O primeiro questionário utilizado foi o Modelo de Kano 

(1984) para selecionar os atributos que influenciam na satisfação dos serviços. O 

segundo questionário está associado à Escala SERVPERF, para avaliar a qualidade do 

serviço mediante a percepção do cliente após o serviço utilizado. Os modelos 

supracitados foram integrados sem restrição de grau de escolaridade e de sexo dos 

usuários. Ambos os modelos podem ser adaptados para o setor de serviços públicos de 

saúde.  

4.1.1Descrição da População Estudada 

De acordo com o determinado no cálculo da amostra, apresentados no Capítulo 1 

foram entrevistadas 40 pessoas que responderam aos questionários de Kano e 

SERVPERF. A Figura 4.1 apresenta a distribuição por gênero dos respondentes em 

relação ao sexo feminino (58%) e masculino (42%).   

Quanto à faixa etária do total de entrevistados, 43% correspondem a pessoas de 41 

a 82 anos; 25% se enquadram entre 21 e 30 anos; 17% têm até 20 anos; e 15% vão de 

31 a 40 anos. No geral, observa-se que os entrevistados que tinham mais de 50 anos 

representam boa parte da população amostral, sendo esse grupo proporcionalmente 

maior do que qualquer outra faixa, tornando-se significativo estatisticamente para as 

análises dos resultados encontrados.  
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Figura 4.1 - Classificação quanto ao Sexo e à Faixa Etária  

Fonte: Esta pesquisa (2015). 

Em relação ao grau de escolaridade, a Figura 4.2 mostra que grande parte dos 

pacientes do Hospital, ou seja, 47% têm apenas o 1º grau completo. Observa-se que 

25% dos pacientes que possuem o 1º grau incompleto; 13% têm o 2º grau completo; 

10% com o 2º grau incompleto e apenas 5% têm o 3º grau incompleto. Para os demais 

níveis de escolaridade não se teve nenhum respondente.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2- Nível de Escolaridade 

Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

  Em relação à renda familiar, mais de 90% dos entrevistados têm renda que varia 

entre um a quatro salários mínimos. Segundo Slack e Stuart (2002), o tipo de serviço da 
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presente pesquisa é caracterizado como serviço em massa, tendo em visto que o objeto 

de estudo é um hospital público que lida com muitas transações de clientes, é baseado 

em equipamentos, a ênfase é dada ao produto (que é fornecido), as tarefas são definidas 

e as rotinas preestabelecidas com baixa customização. 

   

4.2 Resultados da Análise dos Atributos de Satisfação para a 
Qualidade em Serviço Utilizando o Modelo de Kano 

As análises para o Modelo de Kano são resultados das questões funcionais e 

disfuncionais respondidas pelos entrevistados, resultados esses que foram classificados 

e quantificados segundo seu atributo: Atrativo (A), Unidimensional (U), Obrigatório 

(O), Neutro (N). Na análise de dados, os atributos reversos e questionáveis não foram 

abordados dentro das respostas dos pacientes. 

Para verificar a consistência dos questionários, foi utilizado o coeficiente Alpha 

de Cronbach (1951) de Lee J. Cronbach. O coeficiente supracitado é uma ferramenta 

estatística muito importante para validação de testes na aplicação de uma pesquisa. 

Cronbach (1951) apresentou essa ferramenta entre as décadas de 1960 e 1990, e desde 

então ela tem-se disseminado pelo mundo. Para Cortina (1993) o Alpha serve para 

medir a confiabilidade do tipo de consistência interna de uma escala, assim, avalia-se a 

magnitude em que os itens de um instrumento estão correlacionados.  

 Streiner (2003) destaca o Alpha de Cronbach como uma média das correlações 

entre os itens que fazem parte de um instrumento. É necessário e de suma importância 

uma boa condução na construção de um questionário que condiga com a realidade e que 

apresente um grau de confiabilidade nas respostas obtidas com a sua aplicação.  

Todos os itens de um questionário utilizam a mesma escala de medição, o Alpha 

de Cronbach tem seu coeficiente α calculado a partir da variância dos itens individuais e 

da variância da soma dos itens de cada avaliador através da equação 4.1.  

 

 

  𝛼 =  
𝑘
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 𝑥  1 −

 𝑘
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2
t= Variância total do questionário 

 

De modo geral, o coeficiente Alpha de Cronbach é uma medida de fidedignidade 

que vai avaliar o instrumento de coleta (questionário) e varia entre 0 e 1, ou seja, quanto 

mais próximo de 1, mais fidedigno é o banco de dados.  

Para Nichols (1999), o intervalo para estimar o Alpha de Cronbach é adequado 

para { } α ∈ℜ | −∞ < α ≤ 1∧α ≠ 0,  sendo interpretado como um intervalo que varia 

entre 0 e 1. Logo, valores negativos ou próximos a 0 apresentam-se como uma escala 

sem confiabilidade nos dados apresentados.  A Tabela 4.1 mostra a classificação do 

Alpha de Cronbach para Malhotra (2008).  

Tabela 4.1- Classificação dos Coeficientes do Alpha de Cronbach   

Confiabilidade Muito Baixa Baixa Moderada Alta Muito Alta 

Valor de α Α < 0,30 0,30≤  α <60 0,60≤  α <0,75 0,75≤ α<0,90 0,90≤ α 

   Fonte: Adaptado de Malthotra et al  (2008, p. 9). 

O valor mínimo aceitável para o Alpha, segundo Streiner (2003), é de 0,70; 

abaixo desse valor a escala utilizada é considerada baixa. Em contrapartida, o valor 

máximo esperado é acima de 0,90; sendo considerados inconsistentes os elementos 

compostos nas respostas dos questionários. O autor observa que os valores considerados 

preferíveis para a confiabilidade dos dados variam o Alpha entre 0,80 e 0,90 na escala.  

            Tabela 4.2 - Estatística de Confiabilidade 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

N de itens 

0,901 0,873 40 

     Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

De acordo com a Tabela 4.2, o Alpha de Cronbach para o Modelo de Kano foi 

de 0,901, para o Alpha padronizado por itens deu 0,873, e, segundo a classificação de 

Malhotra (2008), o instrumento de coleta de dados apresenta confiabilidade.  

Hora et al (2010) ressaltam que a aplicação do Alpha de Cronbach considera 

alguns pressupostos, tais como: 
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 O questionário é dividido e agrupado em dimensões em que as questões sejam 

tratadas sob um mesmo aspecto; 

 O questionário deve ser aplicado a uma amostra significativa da população e esta 

deve ser heterogênea. 

 

4.2.1 Análise dos Resultados para o Modelo de Kano 

A Tabela 4.3 apresenta a classificação por atributos de Kano, segundo as respostas 

dos 40 entrevistados em termos de percentuais para o setor da clínica médica. Os itens 

destacados são os atributos que apresentam um maior percentual por questão analisada.  

Tabela 4.3- Classificação dos Atributos Distribuídos em Percentuais para o Modelo de Kano 

ATRIBUTOS U % O    % A     % N % 

         ATENDIMENTO  Questão 1 33 82,50% 2 5% 5 12,50% 0 0% 

Questão 2 25 62,50% 11 27,50% 4 10% 0 0% 

Questão 3 21 52,50% 16 40% 3 7,50% 0 0% 

Questão 4 29 72,50% 10 25% 1 2,50% 0 0% 

Questão 5 25 62,50% 4 10% 10 25% 1 2,5% 

      

INFRAESTRUTURA 

Questão 6 13 32,50% 17 42,50% 8 20% 2 5% 

 Questão 7 22 55% 4 10% 12 30% 2 5% 

Questão 8 21 52,50% 18 45% 1 2,50% 0 0% 

Questão 9 18 45% 7 17,50% 10 25% 5 12,5% 

Questão 10 18 45% 11 27,50% 11 27,50% 0 0% 

Questão 11 23 57,50% 1 2,50% 16 40% 0 0% 

Questão 12 26 65% 3 22,50% 4 10% 1 2,50% 

    EXAMES 

LABORATORIAIS  

Questão 13 33 82,50% 3 7,50% 3 7,50% 1 2,50% 

Questão 14 19 47,50% 7 17,50% 14 35% 0 0% 

Questão 15 34 85% 2 5% 4 10% 0 0% 

Questão 16 30 75% 2 5% 6 15% 2 5% 

ASPECTO DE 

INTERNAÇÃO 

Questão 17 17 42,50% 20 50% 3 7,5% 0 0% 

Questão 18 21 52,50% 16 40% 3 7,50% 0 0% 

Questão 19 24 60% 2 5% 14 35% 0 0% 

Questão 20 31 77,50% 9 22,50% 0 0% 0 0% 

   Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

 

Observa-se na Tabela 4.3 que boa parte dos atributos identificados foi classificada 

como Unidimensional (quanto maior o nível de desempenho, maior o nível de satisfação 

proporcionalmente) pelos entrevistados. Os itens relacionados com o atributo 

Unidimensional tiveram um excelente desempenho na questão 15, com 85% do 
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percentual total, esses itens correspondem ao aspecto de exames laboratoriais. Para a 1ª 

e 13ª questões, que estão relacionadas ao aspecto de atendimento e de exames 

laboratoriais, respectivamente, o resultado encontrado foi o mesmo percentual de 

82,5%.  As questões 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, dizem respeito ao atendimento e à 

infraestrutura do Hospital, já as questões 14 e 16 referem-se aos exames realizados pela 

organização. As questões 18, 19 e 20 tratam da internação dos pacientes no que tange à 

medicação fornecida, ao empenho da equipe médica e à estadia no Hospital, todos os 

valores supracitados são unidimensionais e seus percentuais são maiores que 50%. 

Apenas as questões 9 e 10, que, embora  não ultrapassem 50%, ainda apresentam 

maiores valores. Essas questões tratam da orientação recebida no hospital, do 

comprometimento dos funcionários para o  bem-estar dos pacientes.  

Para a dimensão classificada como obrigatória, os itens das questões 6 e 17 que 

falam sobre o ambiente físico e sobre os aspectos de internação obtiveram 42,5%  e 

50% dos percentuais, respectivamente, sendo os maiores valores para essa dimensão. 

Nesse caso, (ambiente limpo e a orientação médica dada durante a internação) são 

requisitos obrigatórios para os pacientes. Sendo assim, a presença desse requisito é 

imprescindível, sua ausência trará insatisfação, mas sua presença não trará mais 

satisfação.  

Para a dimensão classificada como atrativa, os maiores valores foram encontrados 

na questão 10 (quantitativo de médicos para atender os pacientes); já a questão 7 tem 

percentual de 30% (localização das instalações físicas).Nas questões 14 e 19, seus 

percentuais são os mesmos, de 35%,   a  primeira fala de aspectos sobre a agilidade na 

realização dos exames médicos, e a última aborda o empenho da equipe médica para a 

resolução do problema. 

Para a dimensão dos classificados como neutro, apenas a questão 12 (relação de 

internados com a infraestrutura do hospital) tem percentual de 12,5%. Os demais 

ficaram abaixo de 10%. Para a dimensão reversa e questionável não houve resultado. 

Nota-se que boa parte dos resultados encontrados para as dimensões se concentram na 

unidimensional, isso é explicável mediante o ambiente de estudo ser em um hospital, e, 

assim sendo, sua característica básica é que, quanto maior o desempenho, mais 

satisfeitos serão os pacientes, mostrando uma relação de desempenho e satisfação 

proporcional entre esses dois.  
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Figura 4.3 - Distribuição do Percentual Segundo os Atributos do Modelo de Kano Identificados 

Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

Na Figura 4.3, estão distribuídos percentualmente segundo seus atributos 

representados pelas questões que vão de 1 a 20 do questionário. Identificou-se na Tabela 

4.3 que, no total das 20, 18 são Unidimensional e 2 Obrigatório, quando são observados 

aqueles  que têm os maiores percentuais.  

4.2.2 Classificação dos Coeficientes de Satisfação e de Insatisfação do 
Modelo de KANO         

 O Coeficiente de Berger et al. (1993) é expresso em porcentagem e constitui-se 

em uma importante ferramenta para complementar o Modelo de Kano. Os coeficientes 

são classificados em Satisfação e Insatisfação, sendo importantes para medir o impacto 

da presença ou da ausência de determinado requisito para o serviço. Esse coeficiente 

mostra o grau de influência, seja ela positiva ou negativa, na satisfação do cliente. A 

Tabela 4.5 mostra os valores referentes a cada atributo avaliado nos 40 questionários 

aplicados.  

Para o cálculo do Coeficiente de Satisfação, soma-se o número de respostas 

unidimensional e atrativo, em seguida divide-se pela resposta total de atrativo, 

obrigatório, unidimensional e neutro. Os atributos reversos não são considerados na 

equação de satisfação e de insatisfação. Os Coeficientes de Satisfação e de Insatisfação 

são representados pelas equações 3.1 e 3.2, respectivamente. Valores que vão de 0 a 1 

indicam maiores indícios de que os clientes estão satisfeitos; da mesma forma o inverso, 

menor será a porcentagem de clientes que têm a presença desse atributo como uma 

vantagem para o serviço (PINTO, 2012). 
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Tabela 4.4- Coeficiente de Satisfação e de Insatisfação 
    CS CI 

ATENDIMENTO  

Atributo 1 0,9512 -0,8780 

Atributo 2 0,7105 -0,9474 

Atributo 3 0,6000 -0,9250 

Atributo 4 0,7500 -0,9750 

Atributo 5 0,8750 -0,7250 

INFRAESTRUTURA 

Atributo 6 0,4571 -0,8000 

Atributo 7 0,8462 -0,6667 

Atributo 8 0,5500 -0,9750 

Atributo 9 0,7000 -0,6250 

Atributo 10 0,7250 -0,7250 

Atributo 11 0,9750 -0,6000 

Atributo 12 0,7500 -0,8750 

EXAMES LABORATORIAIS 

Atributo 13 0,9000 -0,9000 

Atributo 14 0,8250 --0,6500 

Atributo 15 0,9500 -0,9000 

Atributo 16 0,9000 -0,8000 

ASPECTO DE INTERNAÇÃO 

Atributo 17 0,5250 -0,9500 

Atributo 18 0,6000 -0,9250 

Atributo 19 0,9500 -0,6500 

Atributo 20 0,7750 1,0000 

            Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

Na Figura 4.4, cada número corresponde a um item que tem seu par ordenado 

correspondente na Tabela 4.4 dos Coeficientes de Satisfação e de Insatisfação dos 

atributos anteriormente apresentados. Por exemplo: para o item 6, os valores para os 

eixos x e y são, respectivamente, 0,4571 e 0,8. No item 13, os coeficientes de Satisfação 

e de Insatisfação têm o mesmo valor, de 0,9000.  

 

 
Figura: 4.4- Classificação dos coeficientes de Satisfação e de Insatisfação 

Fonte: Esta Pesquisa (2015). 
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A Figura 4.4 demonstra que, no quadrante I (na parte superior esquerda), são 

representados os coeficientes atrativos que, quando presentes, proporcionam uma maior 

satisfação, mas sua ausência não traz insatisfação. No quadrante II (na parte superior 

direita), incluem-se os atributos unidimensionais, pois nesse atributo, se o nível de 

desempenho for elevado, acarretará uma maior satisfação, e vice-versa, baixo nível de 

desempenho trará insatisfação. No quadrante III (na parte inferior direita), são 

englobados os atributos obrigatórios que proporcionam um elevado grau de insatisfação 

quando forem ausentes, mas não geram satisfação quando o requisito estiver presente. 

Por último, no quadrante IV (na parte inferior esquerda), são representados os atributos 

neutros que não proporcionam nem satisfação nem insatisfação, independentemente de 

estarem presentes ou ausentes. 

Ressalta-se que apenas um atributo está situado no quadrante I dos coeficientes 

atrativos, pois o atributo 6 foi o único item do coeficiente do nível de satisfação que 

teve um nível mais elevado em relação ao de insatisfação (apontou um índice maior que 

0,5 no eixo y e menor que 0,5 no eixo x). 

O quadrante neutro, que está localizado abaixo de 0,5 (eixo y) e abaixo de 0,5 

(eixo x). E o quadrante obrigatório, que está situado abaixo de 0,5 (eixo x) e acima de 

0,5 (eixo y), não apresentaram nenhum atributo. 

O restante dos atributos está localizado no quadrante que estabelece a 

classificação de unidimensional. Nesse quadrante, tanto os coeficientes que representam 

a satisfação quanto os de insatisfação possuem um valor elevado, ou seja, o valor está 

acima, tanto no eixo x, quando no y. Os itens das questões 1 (atendimento), 13 (exames 

laboratoriais), 15 (trabalho executado) e 16 (cordialidade e boa vontade no 

atendimento), estão ali por possuírem maiores coeficientes que revelam a satisfação e a 

insatisfação. Os itens 10 (quantidades de médicos) e 13 (funcionários educados) têm os 

mesmos valores para o coeficiente de satisfação e de insatisfação, respectivamente, 

0,7250 e 0, 9000.   

 Com base na classificação dos atributos encontrados na Figura 4.4, fez-se a 

diferença entre os coeficientes de satisfação e de insatisfação, os resultados são: 

 No Quadrante I – atrativos: 6 (-0,34); 

 No Quadrante II – unidimensionais: 1 (0,07), 2 (-0,24), 3 (-0,33), 4 (-0,23), 

5 (0,15), 7 (0,18), 8 (-0.43), 9 (0,08), 10 (0), 11 (0,38), 12 (-0,13), 13 (0), 

14 (0,18), 15 (0,05), 16 (0,10), 17 (-0,43), 18 (-0,33), 19 (0,30), 20 (-0,23). 
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Os maiores valores para essa diferença aparecem nos itens: 5 ; 7 ;  11; 14 e 19. É 

importante chamar a atenção para a análise da Figura 4.4, pois nos quatro quadrantes 

não houve nenhum ponto que caísse dentro do quadrante obrigatório. Porém, na Tabela 

4.3, que trata dos percentuais de cada atributo, nota-se que os percentuais alocados no 

atributo obrigatórios ultrapassam em boa parte dos casos os percentuais dos atributos 

atrativos. Como a Figura 4.4 é construída a partir dos coeficientes de satisfação e de 

insatisfação, os resultados obtidos são levemente modificados em relação aos valores 

encontrados na Tabela 4.3.   

Tabela 4.5- Matriz de Correlações entre os Atributos de Kano 

 
U O A N 

U 1,000 - 0,601 -0,306 - 0,263 

O - 0,601 1,000 - 0,529 - 0,151 

A - 0,306 - 0,529 1,000 0,199 

N -0,263  -0,151 0,199 1,000 

    Fonte: Esta pesquisa (2015). 

 

Uma matriz de correlação varia entre -1 e 1, quanto mais próximo de -1, mais a 

correlação é forte e negativa, ou inversamente proporcional; quanto mais próxima de 1, 

mais a relação é forte e positiva; e quando próxima de zero, significa que a correlação é 

fraca. A matriz de correlações na Tabela 4.5 mostra que os aspectos unidimensionais 

têm uma correlação inversamente proporcional para o aspecto obrigatório (-0,601), para 

o aspecto atrativo (-306) e o neutro (-263), isso significa dizer que, na medida em que a 

avaliação é positiva para um desses aspectos, torna-se negativa para o outro. Assim 

como também acontece com os outros aspectos em relação ao unidimensional, a 

diferença entre as correlações entre o aspecto unidimensional, entre os aspectos atrativo 

e neutro, apesar de serem negativas, estão muito próximas de zero, indicando uma baixa 

correlação. A correlação entre os aspectos obrigatórios e atrativos segue o mesmo 

raciocínio. E, por fim, as correlações entre o aspecto neutro e os demais estão abaixo de 

30%, indicando uma relação fraca entre eles. 

4.3 Análises dos resultados da Dimensão para Escala SERVPERF 

 Para os questionários utilizados na escala SERVPERF, o Alpha de Cronbach foi 

elaborado da mesma forma mencionada no item 4.2 do Modelo de Kano.  O coeficiente 

de Alpha foi uma medida de fidedignidade que avaliou o instrumento de coleta de 
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dados, em que seu resultado varia entre 0 e 1, ou seja, quanto mais próximo de 1, mais 

fidedigno é o banco de dados. O Alpha de Cronbach para os questionários de 

SERVPERF é 0,940, segundo a classificação de Malhotra (2008) explicitada na Tabela 

4.1, assim a confiabilidade dos dados é alta, como observado na Tabela 4.6, ainda 

segundo a classificação de Malhotra (2008) explicitada na tabela 4.1.  

Tabela 4.6- Estatística de Confiabilidade 

Alpha de 

Cronbach 

Alpha de 

Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

N de itens 

0,940 0,939 22 

                                            Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

São apresentados na Tabela 4.8 os resultados em percentuais da Percepção (P) do 

SERVPERF por questão analisada e as médias da dimensão dos pacientes do HGV. A 

escala utilizada foi a Likert e seus valores, que variam de 1 a 5, na qual 1 indica muita 

insatisfação;  2 insatisfeito; 3 indiferente; 4 satisfeito e, por último, o 5 que significa 

muita satisfação. Nesse sentido, a dimensão que teve um melhor desempenho e que 

mais se aproximou do valor máximo da escala foi a Tangibilidade, com média de 3,95. 

A segunda com melhor desempenho foi a Credibilidade, com média de 3,65, seguida de 

Segurança, com média de 3,58. O quarto melhor desempenho ficou para a Presteza, com 

média de 3,23 e por fim, a dimensão de Empatia, com média de 3,41. Quando um 

prestador de serviço entende como os serviços são avaliados pelos clientes, torna-se 

possível identificar e gerenciar as informações sobre a avaliação feita para melhorar a 

qualidade do serviço prestado (GRöNROSS,1993). Essa avaliação pode ser realizada, 

por exemplo, pelos modelos utilizados nesta pesquisa. Os resultados obtidos por meio 

da análise permitem aos gestores da organização compreender as informações no 

sentido de melhorar a qualidade dos serviços do setor estudado.  
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Tabela 4.7 Resultados da Percepção 

Dimensão da Qualidade em 

Serviços 

Itens do 

questionário PERCEPÇÃO – P 

 

P % 

P 

(Dimensão) 

TANGIBILIDADE 

Questão 1 3,85 17,5%  

 

3,95625 Questão 2 4,325 19,66% 

Questão 3 3,825 17,38% 

Questão 4 3,825 17,38% 

CREDIBILIDADE 

Questão 5 3,65 
16,59%             

 

         3,65 Questão 6 3,55 16,14% 

Questão 7 3,3 15% 

Questão 8 3,975 18,07% 

Questão 9 3,775 17,16% 

PRESTEZA 

Questão 10 3,425 15,56%  

 

3,23125 Questão 11 3,2 14,55% 

Questão 12 3,05 13,87% 

Questão 13 3,25 14,77% 

SEGURANÇA 

Questão 14 3,575 16,25%  

 

3,5875 Questão 15 3,525 14,78% 

Questão 16 3,525 14,78% 

Questão 17 3,725 16,93% 

EMPATIA 

Questão 18 3,25 14,77%  

 

3,415 Questão 19 3,025 13,75% 

Questão 20 3,3 15% 

Questão 21 3,125 14,2% 

Questão 22 4,375 19,89% 

Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

Os valores da Tabela 4.7 revelam que a Empatia e a Presteza compõem as 

dimensões mais críticas, segundo os pacientes, e merecem receber atenção especial, pois 

colaboram negativamente para a qualidade dos serviços prestados pelo HGV. Observa-

se ainda que, para a maioria das questões, há uma Percepção – P, que varia de 3 a 4 da 

escala utilizada, tendo aproximadamente 50% dos valores dos dados indicando que os 

pacientes são indiferentes ao serviço utilizado (valores considerados abaixo de P, acima 

de 3 e abaixo de 3,5) e, nos outros 50% dos dados, os pacientes se consideram 

satisfeitos com os serviços (valores acima de P, acima de 3,5 e próximo a 4). Apenas os 

itens das questões 2 (que trata da aparência dos funcionários) e 22 (que diz respeito ao 

horário de funcionamento e atendimento do hospital) tiveram uma Percepção – P acima 

de 4, ou seja, os pacientes estão satisfeito com esses dois serviços.  Nenhum dos itens 

abordados foi considerado insatisfatório. 
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Ainda na Tabela 4.7 têm-se os valores em percentuais para Percepções (P) com 

relação ao desempenho do Hospital para cada questão analisada.  Os resultados 

demonstram que apenas as questões 2 e 22 apresentam uma percepção acima de 4 na 

escala utilizada, e isso é um indicador de que é necessário identificar questões das 

dimensões que podem ter seu serviço aperfeiçoado para aumentar o desempenho do 

HGV. 

É importante analisar os itens individuais para cada questão dentro das 

dimensões. Por exemplo, anteriormente, foi citado que a dimensão que apresentou um 

maior desempenho foi a Tangibilidade, seguida da dimensão Credibilidade. Contudo, é 

na dimensão Empatia que se tem o item 22 superior a 4, sendo esse item satisfatório 

para os pacientes. Entretanto, foi a Empatia que teve o segundo pior desempenho para 

análises das médias por dimensão. Sendo assim, é possível observar e concluir que a 

análise feita para cada questão deve ser detalhada, no sentido de identificar a 

importância que cada questão tem para as dimensões a que pertencem. É importante 

observar a escala proposta neste trabalho, pois, para qualquer organização, é 

interessante que o valor de P seja de 4 a 5, indicando que os pacientes/clientes estão 

satisfeitos com os serviços utilizados, por isso é importante para os gestores conhecer 

como os serviços são avaliados pelos clientes/pacientes e assim traçar um plano de ação 

que melhore o desempenho nos itens que tenham baixa qualidade e acarretem 

insatisfação.   

Com relação às dimensões do SERVPERF, foi utilizada uma Matriz de 

Correlação com o objetivo de analisar simultaneamente a associação entre as variáveis 

de estudo. A Tabela 4.9 é a Matriz de Correlação que mostra o grau de relação entre 

cada atributo (dimensão) envolvido no estudo.  

 

Tabela 4.8- Matriz de Correlações entre as Dimensões do SERVPERF 

 
TANGIBILIDADE CREDIBILIDADE  PRESTEZA SEGURANÇA EMPATIA 

TANGIBILIDADE 1,000 0,628 0,610 0,633 0,621 

CREDIBILIDADE 0,628 1,000 0,742 0,582 0,726 

 PRESTEZA 0,610 0,742 1,000 0,685 0,852 

 SEGURANÇA 0,633 0,582 0,685 1,000 0,785 

EMPATIA 0,621 0,726 0,852 0,785 1,000 

Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

 

Observa-se que na Tabela 4.8 há uma correlação forte e positiva entre as 

dimensões Presteza e Empatia (0,852); seguida de Empatia e Segurança (0,785); 

Credibilidade e Presteza (0,742) e, por fim, Empatia e Credibilidade com (0,726). Isso 
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significa dizer que as dimensões supracitadas se aproximam de 1, e que as duas 

variáveis estão se movendo  juntas na mesma direção.  

As médias das Tabelas 4.9 referem-se ao resultado do banco de dados no geral, 

uma média comum das respostas para cada dimensão, e para o percentual de proporção 

de satisfação e de insatisfação, considerando como satisfeitos os que responderam 4 

(satisfeito) ou 5 (muito satisfeito), e insatisfeitos os que responderam 1(muito 

insatisfeito) ou 2 (insatisfeito). 

Tabela 4.9- Percentual do Coeficiente de Satisfação e de Insatisfação 

  MÉDIA 
DESVIO 

PADRÃO 

PERCENTUAL 

DA 

PROPORÇÃO 

DE 

SATISFEITOS 

PERCENTUAL DA 

PROPORÇÃO DE 

INSATISFEITOS 

TANGIBILIDADE 3,96 0,75 78,75% 4,38% 

CREDIBILIDADE 3,65 0,81 65,50% 9,50% 

PRESTEZA 3,23 0,84 48,75% 25,00% 

SEGURANÇA 3,61 0,60 66,88% 6,25% 

EMPATIA 3,42 0,70 53,50% 21,00% 

            Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

 

Os percentuais da proporção de satisfeitos ficaram acima de 50%, menos a 

dimensão de Presteza. Quando os percentuais de proporção de insatisfeitos ficaram 

abaixo de 25%, observa-se que a dimensão Presteza teve a menor média para a 

percepção P, segundo a Tabela 4.9, sendo de valor baixo em relação às demais 

dimensões. Segundo as médias, as pessoas entrevistadas estão entre indiferentes e 

satisfeitas porque os valores variam entre 3 e 4. O desvio padrão mostra o quanto de 

dispersão (variação) existe em relação à média, nesse caso, o resultado do desvio padrão 

é inferior a 1, e se subtraíssem o valor do desvio média, teriam seus valores variando de 

2 a 3, ou seja, o resultado ficaria entre insatisfeito e indiferente com a qualidade dos 

serviços utilizados.  

Para complementar a análise da escala SERVPERF, foi utilizada a Análise do 

Quartil, que divide os valores de um conjunto de dados em quatro partes iguais a partir 

das observações ordenadas. O objetivo é identificar quais itens da percepção têm 

prioridades crítica e alta.   

O Quartil da Tabela 4.10 mostra a prioridade crítica das percepções e, com a 

divisão dos quartis, os valores do primeiro Quartil são avaliados como de prioridade 
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crítica na avaliação da percepção, esses itens correspondem a valores que estão abaixo 

de 3,663. Os valores do segundo Quartil equivalem aos valores acima de 3,663 até 

3,7662 e correspondem aos itens que necessitam de alta prioridade. No terceiro Quartil, 

os valores de média prioridade ficam entre 3,7662 e 4,0662. E, por fim, os itens 2 e 22, 

com percepção acima de 4,0662, que aparecem com baixa prioridade.  

 

Tabela 4.10 Análise do Quartil para o Modelo SERVPERF 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Esta Pesquisa. 

Para a Prioridade Crítica, tendo em vista que os itens que compõem essa 

prioridade merecem receber atenção, foi feita uma relação com base na classificação 

dos atributos de Kano em relação às perguntas relacionadas com as mesmas questões 

respondidas pelos entrevistados. Os resultados encontrados para os itens 07, 12, 13, 

18,19, 20 e 21 foram classificados como Unidimensionais, ou seja, para esses itens de 

prioridade crítica, quanto maior desempenho o serviço tiver, maior será a satisfação que 

proporcionará aos pacientes. Já o item 11, classificado como obrigatório, ou seja, para 

esse serviço a presença desse requisito não trará satisfação, no entanto, sua ausência 

trará insatisfação para o paciente, está relacionado à questão que aborda a dimensão de 

Presteza e do aspecto de Atendimento, da escala SERVPERF e do Modelo de Kano, 

respectivamente.   

 

4. 4 Integração do Modelo de Kano com o SERVPERF 

  A integração do Modelo de Kano com o SERVPERF tem como objetivo 

contribuir para oportunidade de melhoria no setor analisado, através da qualidade 

percebida que permitiu categorizar quais são os atributos que têm maior influência na 

qualidade do serviço oferecido, contribuindo, assim, para o processo de decisão de 

alocação dos recursos para áreas reveladas como prioritárias.  

Para a aplicação da abordagem de integração, foi utilizada uma Matriz T, que 

permite averiguar a relação entre um conjunto de dados A, com os conjuntos de dados 
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de B e C, ou seja, é uma matriz de combinação de fatores A e B, com uma matriz de 

fatores A e C (MIZUNO, 1993; MOURA, 1994). 

  A Figura 4.5, mostra a relação dos Setes Pilares da Qualidade em Saúde com as 

questões do SERVPERF e com o Modelo de Kano.  A matriz T está inter-relacionando 

as características da qualidade determinada pelos pacientes e, através dos resultados de 

cada item para a dimensão do SERVPERF e dos Atributos de Kano, foi possível 

identificar se os mesmos têm uma relação forte, média ou fraca. A Matriz T serviu para 

organizar os dados, identificando e avaliando sua relação existente. Sua finalidade 

básica é a exploração e a utilização das possíveis relações entre as variáveis envolvidas 

para a solução de um problema, assim como a importância dessas relações (MOURA, 

1994). 

A Figura 4.5, a seguir, revela a relação existente entre as questões da escala 

SERVPERF (Fator C), e do Modelo de Kano (Fator B), com os Sete Pilares da 

Qualidade em Saúde (Fator A). 
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9. Armazenamento correto das informações  

 

      

8. Execução de exames sem retrabalho 
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4. Aparência das instalações físicas  

 

 

 

     

3. Facilidades de acesso às instalações      

 

 
 

2. Aparência dos funcionários  

 

  

 

 
 

  

1. Equipamentos e instalações modernas    

 

 

 

   

 

Os Sete Pilares da Qualidade em Saúde 

 
Eficácia Efetividade Eficiência Otimização Aceitabilidade Legitimidade Equidade 

                                                                                                                                                                                                                                                 Continuação 
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Os Sete Pilares da Qualidade em Saúde 

 
Eficácia Efetividade Eficiência Otimização Aceitabilidade Legitimidade Equidade 

1. Atendimento (informação)   
 

 
 

  

2. Tempo entre a chegada e o atendimento 
 

   
   

3. Atenção aos pacientes    

 

    

4. Orientação clara sobre internamento  
 

    
 

5. Envolvimento de todos   
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6. Instalações limpas e agradáveis   

 

     

7. Facilidade das instalações hospitalares        

8. Aparência e vestuário dos 

Funcionários 

 

  
 

   

9. Localização física   
 

    

10. Quantidades suficientes de médicos 
 

     
 

11. Equipamentos modernos   

 

 

    

12. Infraestrutura adequada      
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13. Atendimento  cortês      

 

 
 

14. Realização de exames com rapidez   
 

    

15. Realização de exames sem retrabalho    

 

    

16. Cordialidade e boa vontade no atendimento 
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 17. Explicação médica eficiente        

18. Medicação fornecida   
 

    

19. Empenho da equipe médica 

 

  
 

    

20. Pacientes conscientes de seus problemas de 

saúde 

 

 

    
  

 Legenda: Relação Forte:     ; Relação média:        ; Relação Fraca:  

Figura 4.5. Matriz de Relação T. Integração do Modelo de Kano com SERVPERF relacionados com os Sete Pilares da Qualidade em Saúde. 

Fonte: Esta Pesquisa (2015).  
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4.4.3 Relação da Escala SERVPERF com os Sete Pilares da Qualidade em 
Saúde 

    A escala SERVPERF de Cronin & Taylor (1992) mede a qualidade de serviços, e os 

Sete Pilares da Qualidade de Donabedian (1990) avaliam a qualidade dos prestadores de 

serviços de assistência no setor de saúde, sendo interdependentes para a avaliação. 

   Para a dimensão Tangibilidade relacionada com os Sete Pilares da Qualidade em 

Saúde, observa-se que o item 1, ―instalações físicas e equipamentos‖, com percepção de 3,85, 

apresenta relação forte com o pilar Eficiência (capacidade em obter o melhor com o menor 

custo),  e uma relação fraca com o pilar Otimização (balanço entre custo e benefícios). O item 

2, ―vestuário e aparência dos funcionários‖, com percepção de 4,325 (satisfeitos), tem forte 

relação com a Aceitabilidade (cuidado com a saúde, desejos, expectativas e valores dos 

pacientes e suas famílias). O item 3, ―facilidade de acesso às instalações‖, com percepção de 

3,825, tem relação fraca com o pilar da Aceitabilidade (cuidado com a saúde, desejos, 

expectativas e valores dos pacientes e suas famílias). 

   Observou-se que no item 4, ―aparência das instalações físicas de acordo com o serviço 

prestado‖,  tem percepção de 3,825  e forte relação com Eficácia (competência para oferecer o 

melhor que se pode fazer sob as condições mais favoráveis) e com Efetividade (alcançar o 

melhor em condições reais da prática diária em relação ao melhor cuidado verificado).  

     Na dimensão Credibilidade em relação com os Sete Pilares da Qualidade, o item 5, com 

percepção de 3,65, ―os médicos cumprem suas obrigações no exercício de sua função‖, está 

fortemente correlacionado com os  pilares Eficácia, (competência do cuidado médico para 

oferecer o melhor que se pode fazer sob as condições mais favoráveis e controladas) e 

Equidade (princípio que determina o que é justo na distribuição de cuidado e seu benefício 

entre os membros de uma população). O item 6, ―o hospital demonstra sincero interesse em 

resolver os problemas dos pacientes‖, tem percepção de 3,55 e uma forte correlação com 

Legitimidade (coloca a questão social em pauta para discussão sobre qualidade, incluindo o 

cuidado com o indivíduo e com o bem-estar de todos).  

  No item 7, ―os serviços do hospital são realizados no tempo prometido‖, a percepção é 

3,3 e a relação é forte com Efetividade (alcançar o melhor em condições reais da prática diária 

em relação ao melhor cuidado verificado), mas há uma relação fraca com a Equidade 

(princípio que determina o que é justo na distribuição de cuidado e seu benefício entre os 

membros de uma população).  
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  O item 8, ―realização de exames sem retrabalho‖, tem percepção de 3,972 e uma forte 

relação com a Eficácia (competência para oferecer o melhor que se pode fazer sob as 

condições mais favoráveis e controladas). O item 9, com percepção de 3,775 (atualização dos 

dados corretos dos pacientes), tem relação média com a Eficácia (competência para oferecer o 

melhor que se pode fazer sob as condições mais favoráveis e controladas).  

Para a dimensão Presteza, relacionada com os Sete Pilares da Qualidade, temos o item 

10, com percepção de 3,425 e sendo relativo a ―informações dos serviços a serem 

executados‖, apresentando uma correlação forte com os pilares Aceitabilidade (adaptação do 

cuidado à saúde, aos desejos, às expectativas e valores dos pacientes e suas famílias, avaliação 

subjetiva) e Equidade (princípio que determina o que é justo na distribuição de cuidados e seu 

benefício entre os membros de uma população). No item 11 (solucionar as dúvidas dos 

pacientes), a percepção é de 3,2 e sua relação é forte com Aceitabilidade (adaptação do 

cuidado à saúde, aos desejos, expectativas e valores dos pacientes e suas famílias), e sua 

relação é média com a Eficiência (capacidade de se obter o máximo de melhora na saúde com 

o menor custo).   

O item 12 apresenta percepção de 3,05, ―agilidade nas solicitações dos pacientes‖, tendo 

relação média com Otimização (balanço entre custo e benefício) e com Equidade 

(determinação do que é justo na distribuição de cuidados e seu benefício entre os membros de 

uma população), mas, uma relação fraca com Eficácia (determinação do que é justo na 

distribuição de cuidados e seu benefício entre os membros de uma população). O item 13 

(informação sobre o tratamento submetido) tem percepção de 3,25 e relação média com 

Legitimidade (questão social para discussão sobre qualidade, e o cuidado com o indivíduo e 

com o bem-estar de todos) e com Aceitabilidade (princípio que determina o que é justo na 

distribuição de cuidados e seu benefício entre os membros de uma população).  

Na dimensão Segurança, há relação com os Sete Pilares da Qualidade em Saúde, sendo 

que os itens 14 e 15, ―confiança nos funcionários e nos serviços oferecidos‖, apresentam 

percepções de 3,575 e de 3,525, respectivamente, tendo relação forte com Aceitabilidade 

(adaptação do cuidado à saúde, aos desejos, expectativas e valores dos pacientes e suas 

famílias) e uma relação média com Equidade (princípio que determina o que é justo na 

distribuição de cuidados e seu benefício entre os membros de uma população). 

 O item16, ―cordialidade e educação‖, apresenta percepção de 3,525 e relação forte com 

Equidade (determinação do que é justo na distribuição de cuidados e seu benefício entre os 

membros de uma população). No item 17, ―competência e conhecimento‖, a percepção é de 
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3,725 e sua relação é forte com Eficácia (oferecer o melhor que se pode fazer sob as 

condições mais favoráveis e controladas).  

Na dimensão Empatia, os itens 18 e 19 ―necessidades específicas dos pacientes‖, 

percepção de 3,25, e ―atenção individual‖, percepção de 3,025, apresentam relação forte com 

Aceitabilidade (cuidado à saúde, aos desejos, expectativas e aos valores dos pacientes e suas 

famílias). O item 20, ―reconhecimento das necessidades dos pacientes‖, percepção de 3,3, e o 

item 21, ―preocupação com os interesses dos pacientes‖, percepção de 3,125, apresentam uma 

correlação média com Eficácia (competência do cuidado médico para oferecer o melhor sob 

as condições mais favoráveis e controladas) e com Aceitabilidade (adaptação do cuidado à 

saúde, aos desejos, às expectativas e aos valores dos pacientes e suas famílias).  

No item 22, ―horário de atendimento‖, a percepção é de 3,75 e sua relação é média com 

Equidade (determinação do que é justo na distribuição de cuidados e seu benefício entre os 

membros de uma população).  

4.4.4 Relação entre o Modelo de Kano e os Sete Pilares da Qualidade em 
Saúde 

A seguir são apresentadas as relações existentes entre os Sete Pilares da Qualidade em 

Saúde, ou seja, o (Fator A) com os atributos do Modelo de Kano (Fator B):  

O aspecto de Atendimento:  

Item 1, ―informação sobre o atendimento‖, apresenta um percentual de 82,50% 

unidimensional, tem relação forte com Equidade (princípio que determina o que é justo na 

distribuição de cuidados e seu benefício entre os membros de uma população). O item 2, 

―tempo entre a chegada e o atendimento‖,  tem um percentual de 62,50% unidimensional, tem 

relação forte com Equidade e uma relação média com Eficácia (competência do cuidado 

médico para oferecer o melhor, sob as condições mais favoráveis e controladas) e com 

Legitimidade (questão social em pauta para discussão sobre qualidade, incluindo o cuidado 

com o indivíduo e com o bem-estar de todos).   

No item 3, ―atenção dada aos pacientes‖, 52,50% são unidimensionais apresentando 

uma forte relação com o pilar da Aceitabilidade (cuidado à saúde, aos desejos, expectativas e 

valores dos pacientes e suas famílias) e com Legitimidade (questão social em pauta para 

discussão sobre qualidade, além incluir o cuidado com o indivíduo e com o bem-estar de 

todos). No atributo 4, ―orientação clara sobre o internamento‖, 72,50% são unidimensionais, 

tendo uma relação média com Equidade. O item 5, ―envolvimento de todos os funcionários 

que trabalham no HGV‖, apresenta 62,50% unidimensional e relação forte com Efetividade 
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(melhora alcançada em condições reais da prática diária em relação ao melhor cuidado 

verificado).  

O aspecto de Infraestrutura do HGV:  

Os itens 6 e 7, ―instalações limpas e agradáveis‖ e ―facilidade nas instalações‖, expõem 

42,50% do obrigatório e 55% unidimensional, respectivamente, e uma relação média com o 

pilar Efetividade (alcançar o melhor em condições reais da prática diária em relação ao 

melhor cuidado verificado). No item 8, ―aparência e vestuário dos funcionários‖, 52,50% são 

unidimensional apresentando relação forte com Eficácia (cuidado médico para oferecer o 

melhor que se pode fazer sob as condições mais favoráveis e controladas). 

 Os itens 9 e 10, ―localização física‖ e ―quantidades suficientes de médicos no HGV‖, 

apresentam 45% do atributo unidimensional. O primeiro item tem relação fraca com 

Otimização (balanço entre custo e benefícios); o segundo mostra relação forte com Equidade 

(princípio que determina o que é justo na distribuição de cuidados e seu benefício entre os 

membros de uma população) e relação média com Eficácia (competência do cuidado médico 

para oferecer o melhor que se pode fazer sob as condições mais favoráveis e controladas). 

No item 11, ―Equipamentos modernos‖, o atributo unidimensional representa 57,50%, e 

sua relação é média com Efetividade (alcançar o melhor em condições reais da prática diária 

em relação ao melhor cuidado verificado). No item 12, ―Infraestrutura adequada‖, 65% são 

unidimensional, tendo relação forte com Equidade (distribuição justa de cuidados e seu 

benefício entre os membros de uma população) e com Legitimidade (questão social em pauta 

para discussão sobre qualidade, incluindo o cuidado com o indivíduo e com o bem-estar de 

todos).  

Para os aspectos de Exames Laboratoriais e Insumos (medicamentos) fornecidos pelo 

HGV:  

O item 13, ―atendimento cortês‖, apresenta 82,50% de seus dados como atributo 

unidimensional e uma relação fraca com Aceitabilidade (adaptação do cuidado à saúde, aos 

desejos, expectativas e valores dos pacientes e suas famílias, concepção subjetiva do usuário). 

No item 14, ―realização de exames com rapidez‖, 47,50% são unidimensionais, e a relação é 

média com Efetividade (alcançar o melhor em condições reais da prática diária em relação ao 

melhor cuidado verificado).  

No item 15, ―realização de exames sem retrabalho‖, 85% dos atributos são 

unidimensionais, e mostram forte relação com Efetividade (o melhor que se espera alcançar 

em condições reais da prática diária em relação ao melhor cuidado verificado). O item 16, 

―cordialidade e boa vontade no atendimento‖, apresenta 65% da sua distribuição 
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unidimensional e uma relação média com Aceitabilidade (adaptação do cuidado à saúde, aos 

desejos, expectativas e valores dos pacientes e suas famílias).  

No aspecto de Internação:  

No item 17, ―explicação médica eficiente sobre o caso de saúde dos pacientes‖, 

observou-se que 50 % dos valores correspondem a atributo obrigatório, tendo forte relação 

com Legitimidade (questão social em pauta para discussão sobre qualidade, além de incluir o 

cuidado com o indivíduo e com o bem-estar de todos), e média relação com Equidade 

(princípio que determina o que é justo na distribuição de cuidados e seu benefício entre os 

membros de uma população).  

Os itens 18 e 19, ―medicação fornecida‖ e ―empenho médico‖, apresentaram 52,50% e 

60%, sendo unidimensional respectivamente, e têm relação média com Efetividade (alcançar 

o melhor em condições reais da prática diária em relação ao melhor cuidado verificado). O 

item 20, ―pacientes conscientes com seus problemas de saúde‖, 77,50% foi considerado 

unidimensional e apresentou forte relação com Legitimidade (importância na questão social e 

discussão sobre qualidade, incluindo o cuidado com o indivíduo e com o bem-estar de todos) 

e com Equidade (princípio que determina o que é justo na distribuição de cuidados e seu 

benefício entre os membros de uma população).  

4.4.5 Resultados Prioritários na Relação entre o (Fator C), escala 
SERVPERF, e o (Fator A), os Sete Pilares da Qualidade em Saúde 

Destacam-se alguns itens importantes para a qualidade percebida nessa relação: 

 

O Item 6 (o hospital demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos 

pacientes) foi fortemente relacionado com o pilar Legitimidade. A discussão sobre Qualidade 

está cada vez mais presente no ambiente público, sendo necessário o comprometimento da 

organização com os interesses individuais e coletivos dos pacientes. O item 7 (serviços 

realizados no tempo prometido) tem relação forte com Efetividade, uma vez que, em 

hospitais, o atendimento rápido é essencial e de extrema importância, principalmente quando 

há risco de  morte.  

O item 10 (serviços a serem executados) foi fortemente relacionado com Equidade. É 

direito do paciente saber claramente sobre seus problemas de saúde e os possíveis tratamentos 

disponíveis.  O item 11 relacionou-se com Aceitabilidade, tratando da necessidade que muitos 

pacientes sofrerem durante sua internação pela falta de informação sobre os problemas 

pertinentes.  Os itens 18 e 19 dizem respeito às necessidades específicas e individuais, ambas 

relacionadas fortemente com Aceitabilidade, demonstrando a importância da atenção 

individual e a expectativa que os pacientes têm em relação ao serviço prestado. Todos os itens 
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supracitados tiveram percepção abaixo de 3,6, indicando que os pacientes não estão satisfeitos 

nesses requisitos, merecendo receber atenção para critério de priorização.  

4.4.6 Os Resultados Prioritários na Relação entre o (Fator B) Modelo de 
Kano, e o (Fator A), os Sete Pilares da Qualidade em Saúde  

Para o Modelo de Kano, relacionado com os Sete Pilares da Qualidade, foram 

destacados: 

O item 1, ―informação sobre o atendimento‖, tem relação forte com Equidade, 

identificando a necessidade de um atendimento claro respeitando o cidadão.  

O item 2, ―tempo entre a chegada e o atendimento‖,  foi relacionado fortemente com 

Equidade, pois o objetivo é diminuir o tempo entre a chegada na emergência, o atendimento  e 

o internamento nos leitos. No item 5, ―envolvimento de todos‖, existe uma relação forte com 

Efetividade no sentido de melhorar e organizar sistematicamente dentro das limitações 

existentes. O item 10, ―quantidades suficientes de médicos‖, tem relação forte com Equidade, 

diante das inúmeras queixas da falta de médicos no ambiente público. O item 20, ―pacientes 

conscientes de seus problemas de saúde‖, apresentou forte relação com Legitimidade, no 

tocante à disseminação de conhecimento sobre qualidade e ao bem-estar dos indivíduos.  

4.4.7 Resultado do Modelo de Kano e da Escala SERVPERF Relacionados 
com os Sete Pilares da Qualidade em Saúde  

As relações formadas pela Escala SERVPERF e pelo o Modelo de Kano com os Sete 

Pilares da Qualidade em Saúde identificaram os requisitos de tempo de atendimento, 

envolvimento de todos, necessidades dos pacientes e os serviços executados como sendo os 

requisitos importantes para a qualidade dos serviços utilizados no Hospital Getúlio Vargas.  

Alguns pontos ficaram sem interação, isso se deve à relação entre os itens das questões 

utilizadas nos dois questionários com os Sete Pilares. 

A utilização da Matriz de Relação T permitiu avaliar três variáveis, sendo uma delas 

simultânea com as demais. Desse modo, a integração entre as questões facilitou a 

compreensão entre o (Fator A), os sete Pilares da Qualidade em Saúde, com (Fator C), escala 

SERVPERF, e com (Fator B) modelo de Kano, e identificou os requisitos que influenciam na 

satisfação dos pacientes da Clínica Médica do Hospital mencionado. 

Esses requisitos permitem aos gestores desenvolver um plano de ação de melhoria dos 

serviços prestados para alcançar o objetivo da organização. As medidas sugeridas para um 

plano de ação podem ser divididas em quatro grupos de problemas, de acordo com os 

requisitos encontrados nos resultados, que são: demora no atendimento; envolvimento de 
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todos os funcionários do HGV para resolução dos problemas dos pacientes; necessidades 

reveladas pelos pacientes; e deficiência nos serviços realizados.   

4.5 Considerações do Capítulo  

Este capítulo abordou um estudo de caso em um hospital de serviço público de saúde, 

Hospital Getúlio Vargas – HGV, localizado na região metropolitana do Recife-PE. Também 

foram expostos os instrumentos para obter resultados dos dados e do modelo proposto para 

integração. O modelo proposto foi composto pelo Modelo de Kano (1984) e pela Escala 

SERPERF, Cronin e Taylor (1992), tendo como fator de relação Os Setes Pilares da 

Qualidade em Saúde (DONABEDIAN, 1990). 

O Modelo de Kano foi construído a partir de uma reunião com o gestor do hospital para 

identificar as questões a serem priorizadas no questionário, e os atributos do modelo foram 

categorizados e agrupados em diversos requisitos (Unidimensional, Obrigatório, Atrativo, 

Neutro, Reverso), possibilitando a observação e a melhoria na qualidade dos serviços 

oferecidos ao cliente. Os atributos também foram avaliados segundo os coeficientes de 

satisfação e de insatisfação.  

A Escala SERVPERF é derivada da SERVQUAL de Parasuraman et al., (1985),  

utilizando-se questões referentes à expectativa e à percepção. Contudo, na escala SERVPERF 

só se utilizam as questões referentes à percepção, possibilitando averiguar a percepção dos 

clientes com o serviço utilizado. Utilizou-se também a análise do quartil para identificar os 

itens de prioridade crítica e alta. 

Com a aplicação da abordagem proposta, foi possível identificar as áreas que devem ser 

priorizadas pelo hospital para atender às necessidades reveladas pelo paciente e que 

contribuam para sua satisfação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A demanda da população por serviços de qualidade cresce cada vez mais, os usuários 

estão mais informados e participativos, e as organizações se adaptando às mudanças de gosto 

e de preferência dos consumidores. A ênfase na qualidade está sendo um diferencial para 

diversas empresas, e o uso de ferramentas que auxiliam os gestores a identificar a qualidade 

dos seus produtos/serviços prestados é essencial.  

Na saúde, a busca pela qualidade cresce notoriamente, o serviço de saúde pública no 

Brasil nos últimos 20 anos apresentou mudanças significativas com a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) na Constituição Federal de 1988. O SUS é um sistema público 

de saúde prestado por órgãos e instituições públicas, no âmbito federal, estadual e municipal, 

que tem como objetivo promover a saúde e a melhora na qualidade de vida da população 

brasileira (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

Contudo, serviço de qualidade no setor público é um grande desafio, promover o bem-

estar dos usuários e qualidade nos serviços prestados, de forma eficiente e com equidade, 

ainda é algo a desejar. Atualmente, o sucateamento da saúde pública é evidente, a dificuldade 

no acesso e a ineficácia dos serviços no setor têm contribuído para a superlotação nos 

hospitais públicos, imensas filas e para a falta de medicamentos.  

No setor público, as atividades de serviços são preocupantes e, devido à necessidade de 

satisfação dos clientes, a qualidade tornou-se indispensável. Às organizações têm como 

objetivo satisfazerem os clientes, mas, para que isso aconteça, deve ser levada em 

consideração a opinião dos clientes (percepção) e de funcionários para fornecer esses serviços 

com qualidade. 

Observar a qualidade no setor público é fundamental e deve ser cada vez mais 

valorizado, tendo em vista que são os maiores prestadores de serviços para uma sociedade que 

dela depende.  

Nesse sentido, o presente trabalho abordou modelos de qualidade que permitiram 

identificar informações relevantes para a tomada de decisão dentro das organizações, no 

sentido de melhorar a qualidade dos serviços prestados à população num hospital público.  

Esta pesquisa aplicou modelos de qualidade que podem auxiliar as empresas a 

melhorarem a qualidade dos serviços prestados. Para tanto, foi utilizado o modelo de Kano 

integrado com a Escala SERVPERF, com o objetivo de identificar os fatores críticos que 

merecem receber atenção, segundo a percepção dos clientes. Os fatores classificados nesta 

pesquisa para o modelo de Kano foram os atributos de: Atendimento, Infraestrutura, Exames 



82 

 

 

Laboratoriais e a Internação. Para as dimensões do SERVPERF, foram classificados 

Tangibilidade, Credibilidade, Presteza, Segurança e Empatia. Para a abordagem de integração 

do Modelo de Kano com o SERVPERF, foram utilizados os Sete Pilares da Qualidade em 

Saúde para mostrar as relações existentes entre os fatores de Kano e do SERVPERF e como 

essas relações podem ser significativas para gerar oportunidade de melhorias. 

A pesquisa apresentou um referencial teórico que dá arcabouço ao entendimento de 

muitos conceitos referentes a serviços, qualidade, qualidade em serviço público de saúde, 

Modelo de Kano e SERVPERF. 

A integração das ferramentas foi utilizada para conhecer a qualidade dos serviços 

prestados pelo HGV. É importante destacar que os resultados dos dados se restringem às 

características do universo amostral, qualquer mudança nesse universo, pode gerar outros 

resultados.  

Ao avaliar o nível de desempenho dos atributos do Modelo de Kano, constatou-se que o 

atributo unidimensional nos aspectos de Atendimento e Exames Laboratoriais obteve os 

melhores desempenhos nos seus valores percentuais. Já para a escala SERVPERF, a dimensão 

de Tangibilidade obteve o melhor desempenho. Quanto aos itens individuais, a questão 2, que 

faz parte da dimensão Tangibilidade, teve uma percepção de 4,325, e a questão 22, que 

compõe a dimensão de Empatia, obtiveram uma percepção de 4,375. Ou seja, esses dois itens 

foram avaliados positivamente sobre a qualidade dos serviços prestados. Os demais ficaram 

acima de 3 e próximos de 4, o que significa dizer que alguns pacientes se consideram 

indiferentes  ao serviço utilizado, e outros  estão próximos de ficarem satisfeitos.  

Destacaram-se como resultado entre as relações estabelecidas os requisitos de tempo de 

atendimento, envolvimento de todos, necessidades dos pacientes e os serviços executados, 

sendo os fatores importantes identificados pelos pacientes. Esses fatores devem ser 

prioritários para os gestores focarem seus esforços para atingir o objetivo de oferta serviços de 

qualidade que podem levar à satisfação do paciente, sendo a qualidade dos serviços prestados 

uma das principais estratégias competitivas observadas nos dias atuais.  

Quanto ao resultado encontrado para a abordagem proposta, observou-se que a relação 

do Modelo de Kano (Fator C) e do SERVPERF (Fator B) com os Setes Pilares da Qualidade 

em Saúde (Fator A) apresentou ser significativa nas relações entre os fatores de (A) com (B) e 

(A) com (C).  

A presente pesquisa é importante para identificar os atributos que têm influência na 

qualidade do serviço prestado e no nível de satisfação do cliente. Sendo útil para os pacientes, 
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bem como para o HGV, pela contribuição feita em relação ao melhor desempenho na 

alocação de recursos em áreas observadas como críticas.  

5.2 Dificuldades e Limitações  

As maiores dificuldades encontradas durante a pesquisa foram as características da 

amostra, visto que mais de 70% dos entrevistados tinha um baixo grau de instrução, variando 

entre o 1º grau completo e incompleto, e para a faixa etária, quase 50% tinha idade superior a 

40 anos. Inicialmente, o objetivo seria excluir da amostra pessoas com mais de 65 anos, 

porém, no setor pesquisado, boa parte tinha idade superior a 50 anos e inferior a 90, incluídos 

na amostra. 

Quanto às limitações, a principal reside no fato de que o tamanho da amostra utilizada 

foi de 40 entrevistados, o que impediu uma análise estatística mais aprofundada. 

5.3 Sugestões para Trabalho Futuros  

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se o uso do tamanho da amostra 

maior, para tabular e analisar os dados estatisticamente. Pode-se, também, utilizar a 

metodologia de análise para comparar os resultados entre serviço de saúde pública e privada e 

para outros setores de serviço. 

 Utilizar outras ferramentas de análises como: SWOT (ferramenta de análises para 

cenários, identificando as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças). Metodologia de 

Apoio Multicritério à Decisão (AMD); Análise Fatorial (correlação entre um conjunto de 

variáveis, em termos de um número limitado de variáveis não observáveis), Tipologia do 

Cliente (descrever e classificar o cliente de acordo com o relacionamento) e Metodologia 

Fuzzy (quantificar a percepção dos grupos sobre os indicadores e reduzir as incertezas).  
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APÊNDICE 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO-PPGEP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - Resolução 466/12) 

 

Convidamos o (a) Sr. (a) para participar como voluntário (a) da pesquisa Avaliação da 

Qualidade em Serviços Públicos de Saúde com a aplicação do Modelo de Kano, que está sob 

a responsabilidade da pesquisadora Rita de Cássia de Vasconcelos Pedrosa, residente na rua 

General Polidoro, residencial Maria Anunciada, 380,apto 203B, CEP: 50740-050. 

Telefones: 81- 31271774/96079624, e-mail: rita.economia@gmail.com e está sob a 

orientação de Denise Dumke de Medeiros. Telefones para contato: (81) 21268728 e-mail: 

medeirosdd@gmail.com 

Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que o/a senhor/a não entenda. 

Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, para que o/a 

senhor/a esteja bem esclarecido (a) sobre tudo que está respondendo. Após ser esclarecido (a) 

sobre as informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique as folhas e 

assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Em caso de recusa o (a) Sr. (a)  não será penalizado (a) de forma 

alguma. Também garantimos que o (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o consentimento da 

sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

- Tendo em vista que os serviços públicos de saúde no Brasil estão em uma situação crítica, 

embora tenham evoluído atualmente, em relação às duas últimas décadas, a população 

brasileira ainda sofre com a falta de atendimento médico adequado, com imensas filas para 

atendimento hospitalar e enfermarias superlotadas.   

 - A qualidade nos serviços públicos de saúde são um dos fatores mais questionados pelos 

clientes (pacientes), sendo necessário que os hospitais públicos utilizem planos táticos de 

qualidade voltados para o paciente. Nesse sentido, a presente pesquisa tem por objetivo geral 

analisar os atributos da qualidade que determinam a satisfação dos clientes em serviços 
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públicos de saúde, com a adoção de dois modelos: o Modelo de Kano, que versa sobre a 

satisfação do cliente, sendo possível conhecer melhor a organização para alocar os recursos 

em áreas estratégicas; e o Modelo SERVPERF, ferramenta utilizada para mensurar o grau de 

satisfação do cliente quanto aos serviços oferecidos com base na percepção dos pacientes. 

Serão utilizados dois questionários, um para cada modelo supracitado, sendo claramente 

formulados, adequados e pertinentes ao objeto em questão, de modo a serem bem 

compreendidos pelo sujeito. 

- O período para a coleta de dados no Hospital Getúlio Vargas será de julho a agosto 2014, a 

contar a partir do parecer do Comitê de Ética no mês de junho.  O risco que o sujeito 

participante poderá ter é o de constrangimento em responder aos questionários. Contudo, o 

mesmo poderá se retirar da pesquisa, tirando seu consentimento a qualquer momento, sem 

que isso leve a qualquer penalidade ou à interrupção do seu acompanhamento médico. Os 

benefícios para o sujeito participante são o aumento da qualidade dos serviços oferecidos pelo 

hospital.  

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em teses, 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser entre 

os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação.   Os dados 

coletados nas entrevistas ficarão armazenados em pastas de arquivo e em computador 

pessoal, sob a responsabilidade da pesquisadora Rita de Cássia de Vasconcelos Pedrosa e da 

Orientadora Denise Dumke de Medeiros, no endereço acima informado, pelo período de, no 

mínimo, 5 anos. 

O (A) Senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, 

as despesas para a sua participação serão assumidas pelas pesquisadoras (ressarcimento de 

transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em caso de danos, 

comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou 

extrajudicial. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, o Senhor(a) poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no endereço: 

(Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, Recife-PE, 

CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br). 

 

                      ___________________________________________________________ 

                                                        (assinatura da pesquisadora)  

 

mailto:cepccs@ufpe.br
mailto:cepccs@ufpe.br
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A) 

 

Eu,                                                                          , CPF                                _, abaixo 

assinado, após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e de ter tido a 

oportunidade de conversar e ter esclarecido as minhas dúvidas com a pesquisadora 

responsável, concordo em participar da pesquisa,  Avaliação da Qualidade em Serviços 

Públicos de Saúde com a aplicação do Modelo de Kano, como voluntário(a). Fui 

devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela pesquisadora sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de 

minha participação. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, sem que isso leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ 

assistência/tratamento. 

Local e data   

 

Assinatura do participante:    

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa 

e o aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de 

pesquisadores): 

 

Nome: Nome: 
Assinatura: Assinatura: 
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APÊNDICE 2 

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 Modelo de Kano e SERVPERF para avaliação da 

qualidade dos serviços oferecidos pelo Hospital (Atendimento, Internamento, Ambiente Físico, Exames 

Laboratoriais,). 

Você veio para o Hospital Getúlio Vargas (HGV) encaminhado? 

(   ) UBS/Posto de Saúde (Unidade Básica de Saúde) 

(   )PSF/ACS (Programa Saúde da Família/Agente Comunitário de Saúde) 

(   ) Outro______________________________ 

Quais serviços você vem utilizando no HGV?__       

            

  

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 (  ) 

Superior Incompleto (  ) Superior 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 

(  ) Prefere não informar 

 

Você conhece os riscos que sua doença pode trazer? 

SIM (  ) NÃO (  ) Por quê?          

            

   

O questionário de Kano (1984) apresenta pares de questões funcionais e disfuncionais para o cliente 

responder de cinco maneiras diferentes. Sendo as questões funcionais, aquelas cujo atributo está 

presente ou tem desempenho superior. E as questões disfuncionais, quando há ausência do atributo ou 

tem desempenho inferior. 
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QUESTIONÁRIO – PARTE 1 – QUESTÕES FUNCIONAIS 

Por favor, marque um X na resposta que melhor traduz seus sentimentos. 

 

 

Aspectos de Atendimento Aspectos de Infraestrutura 

1a- Como você se sente ao chegar ao HGV e os atendentes 

(recepção) fornecerem todas as informações necessárias de 

forma confiável e segura? 

1 Eu gosto desse jeito  

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz  

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

2a- Como você se sente se o tempo entre a chegada ao 

hospital (emergência) e o atendimento médico for rápido? 

1 Eu gosto desse jeito  

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

3a- Como você se sente se a equipe médica der atenção aos 

pacientes transmitindo as informações necessárias e 

respondendo aos seus questionamentos? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

4a- Como você se sente se a orientação recebida para sua 

internação for clara e precisa? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

5a- Como você se sente quando observa que os 

administradores do HGV estão envolvidos e  

comprometidos com a qualidade e a melhoria dos serviços 

prestados? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

6a- Como você se sente se as instalações hospitalares 

possuírem ambiente físico limpo e agradável? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

7a- Como você se sente se as instalações físicas internas 

forem de fácil localização e compreensão pelas pessoas? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

8a- Como você se sente se todos os funcionários tiverem 

aparência e vestuário bem cuidados, de acordo com as 

características do ambiente de trabalho? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

9a- Como você se sente com a localização física do HGV? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

10a- Como você se sente se a quantidade de médicos for 

suficiente para atender todos os pacientes? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

11a- Como você se sente se os laboratórios para a realização 

de seus exames dispõem de equipamentos adequados e 

modernos? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

12a- Como você se sente se a infraestrutura do hospital for 

adequada para comportar todos os pacientes? 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 
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Continuação – PARTE 1 – QUESTÕES FUNCIONAIS 

 

 

13a- Como você se sente se, no laboratório, os atendentes 

forem corteses e educados com os pacientes? 

 

14a Como você se sente se o hospital realizar em tempo 

hábil os exames necessários para no seu tratamento? 

 

15a- Como você se sente se o laboratório executa os 

serviços e procedimentos de forma correta da primeira vez, 

não ocasionando retrabalho? 

 

16a- Como você se sente se, no laboratório, todos os 

funcionários demonstrarem boa vontade em atender aos 

pacientes? 
 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Muito Satisfeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

17 a- Como você se sente se os médicos explicarem seu caso 

de uma maneira que você possa entender? 

 

18a- Como você se sente se a medicação solicitada na 

enfermaria for fornecida regularmente e sem interrupções? 

 

19a- Como você se sente se a equipe médica da enfermaria 

for atenciosa e empenhada na resolução dos problemas dos 

pacientes? 

 

20a - Como você se sente se durante sua estadia no hospital 

você estiver sabendo o que está acontecendo? 
 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Indiferente 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Gostaria que melhorasse um pouco mais 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

 

  

Aspectos de Exames Laboratoriais e Insumo Aspectos de Internação 
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QUESTIONÁRIO – PARTE 2 – QUESTÕES DISFUNCIONAIS 

 

Aspectos de Atendimento Aspectos de Infraestrutura 

 

1b- Como você se sente se os atendentes (recepção) não 

fornecerem todas as informações necessárias de forma 

confiável e segura? 

 

2b- Como você se sente se o tempo entre a chegada ao 

hospital (emergência) e o atendimento médico for 

demorado? 

 

3b- Como você se sente se a equipe médica demonstrar má 

vontade ou impaciência em transmitir as informações e ou 

questionamentos necessárias ao paciente? 

 

4b- Como você se sente se a orientação recebida para sua 

internação não for suficientemente clara? 

 

5b- Como você se sente quando observa que os 

administradores do HGV estão ausentes e 

descomprometidos com a qualidade e a melhoria  

dos serviços prestados? 

 

 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

6b- Como você se sente se as instalações hospitalares não 

forem completamente limpas e agradáveis? 

 

7b- Como você se sente se as instalações físicas internas 

forem de difícil localização e compreensão pelas pessoas? 

 

8b- Como você se sente se todos os funcionários têm 

aparência e vestuário mal cuidados, inadequados para o 

ambiente de trabalho? 

 

9b- Como você se sente se a localização física do HGV for 

de difícil acesso? 

 

10b- Como você se sente se a quantidade de médicos não for 

suficiente para atender todos os pacientes? 

 

11b- Como você se sente se os laboratórios para realização 

de seus exames não possuem equipamentos adequados e 

modernos? 

 

12b- Como você se sente se a infraestrutura do hospital for 

inadequada para comportar todos os pacientes? 
 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 
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Continuação – PARTE 2 – QUESTÕES DISFUNCIONAIS 

 

Aspectos de Exames Laboratoriais e Insumo Aspectos de Internação 

 

13b- Como você se sente se, no laboratório, os atendentes 

forem indiferentes e mal educados com os pacientes? 

 

14b- Como você se sente se o hospital demorar em realizar 

os exames necessários para no seu tratamento? 

 

15b- Como você se sente se o laboratório executa os 

serviços e procedimentos de forma imprecisa e com atrasos? 

 

16b- Como você se sente se, no laboratório, todos os 

funcionários demonstrarem má vontade em atender aos 

pacientes? 
 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

 

17b- Como você se sente se os médicos não explicarem seu 

caso de maneira compreensível? 

 

18b- Como você se sente se a medicação solicitada é 

fornecida irregularmente e com interrupções? 

 

 

19b- Como você se sente se a equipe da enfermaria for 

ausente e pouco empenhada na resolução dos problemas dos 

pacientes? 

 

20b – Como você se sente se durante esta estadia neste 

hospital, você se sentir confuso e não souber o que estiver 

acontecendo?  
 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 

1 Eu gosto desse jeito 

2 Deve ser assim 

3 Para mim tanto faz 

4 Posso aceitar que seja dessa maneira 

5 Eu não gosto dessa maneira 
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QUESTIONÁRIO 2 

O questionário do modelo SERVPERF (CRONIN & TAYLOR, 1992) é um método que utiliza apenas as percepções do desempenho do serviço para medição da qualidade.  

Por favor, assinale no quadro a sua nota para cada item, sendo de (1) muito insatisfeito e (5) muito satisfeito, de acordo com as percepções que você tem sobre os serviços 

que são oferecidos pelo Hospital Getúlio Vargas – HGV. 

 

Dimensão Item  Intensidade 

 

Tangibilidade 

1  O hospital tem instalações e equipamentos modernos. 1 2 3 4 5 

2 Os funcionários do HGV estão bem vestidos e com boa aparência.      

3 No hospital há facilidade no acesso às instalações (elevadores, escadas não escorregadias, rampas).      

4 A aparência das instalações físicas do HGV está de acordo com o tipo de serviços prestados.      

 

 

 

Credibilidade 

5 Os médicos do HGV cumprem com suas obrigações no exercício da sua função.      

6 O hospital demonstra sincero interesse em resolver os problemas dos pacientes.      

7 Os serviços do hospital são realizados no tempo prometido.      

8 No hospital os procedimentos (exames, atendimento em geral) são realizados corretamente na 

primeira vez. 
     

9 O hospital mantém sempre corretos e atualizados os dados dos pacientes.      

 

 

 

Presteza 

10 No hospital os funcionários (médicos, enfermeiros e funcionários administrativos) informam aos 

pacientes exatamente quando os serviços serão executados. 
     

11 Os funcionários do hospital solucionam as dúvidas dos pacientes.      

12 Os funcionários respondem prontamente às solicitações dos pacientes.      

13 Os pacientes são informados sobre seu estado de saúde e sobre o tratamento a que estão submetidos.      

 

 

Segurança 

14 O comportamento dos funcionários transmite confiança aos pacientes.       

15 Você tem confiança nos serviços oferecidos pelo HGV.      

16 Os funcionários do hospital são educados e corteses com os pacientes.      

17 Os funcionários são competentes e possuem conhecimento para responder às perguntas dos 

pacientes. 
     

 

 

Empatia 

18 Os funcionários do hospital entendem as necessidades específicas dos pacientes.      

19 Os funcionários do hospital lhe dão atenção individual.      

20 Os funcionários do hospital sabem quais são suas necessidades.       

21 Os funcionários do hospital preocupam-se com seus interesses.       

22 O hospital funciona em horários convenientes para todos os seus clientes.      
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