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RESUMO 

A qualidade no Setor de Serviços é uma aliada para o aumento da competitividade nas 

organizações, sua relevância se deu a partir do final do século XX, com a informatização e o 

desenvolvimento de novas tecnologias. No Brasil é possível visualizar o crescimento do setor 

por meio dos indicadores de ocupação de mão de obra e do Produto Interno Bruto. Esses 

indicadores mostram o quão importante é o setor estudado na economia brasileira nos últimos 

anos. Para obter melhores resultados os serviços especializados e customizados devem estar 

sob a visão do cliente. Por essa razão, as organizações devem responder e interagir de forma 

mais dinâmica com o mercado por intermédio da Gestão da Qualidade. Assim, esta pesquisa 

propôs uma abordagem para avaliação da qualidade percebida pelos pacientes de dois 

hospitais públicos situados na Região Metropolitana do Recife, buscando identificar como os 

atributos do serviço são capazes de satisfazer as necessidades dos clientes por meio do 

Modelo de Kano. Porém, sozinho o mesmo não considera as peculiaridades das características 

da avaliação da qualidade em serviço, especificamente em hospitais, por esse motivo será 

utilizada a Teoria dos Sistemas Fuzzy – TSF, com o intuito de aproximar-se do julgamento 

humano. E por fim, para comparar a distância do serviço prestado ao serviço ideal será 

utilizada a Técnica matemática de Verificação do Ponto Ideal, para a análise dos dados 

obtidos no tratamento da etapa anterior. Desta maneira é apresentada uma sistemática para 

que as organizações de prestação de serviço busquem avaliar a qualidade dos serviços 

prestados e, consequentemente, aumentem a satisfação dos seus clientes, se diferenciando. 

Palavras-chave: Avaliação da Qualidade.Serviço.Teoria dos Sistemas Fuzzy.Modelo 

de Kano. 

  



 

ABSTRACT 

The quality in the Service Sector is an ally to the increase of competitiveness in 

organizations, their relevance took place from the end of the twentieth century, with the 

information and the development of new technologies. In Brazil, You can view the growth of 

the sector through manpower occupancy indicators and GDP. These indicators show how 

important the sector studied in the Brazilian economy in recent years. To obtain the best 

results the specialized and customized services on the client's vision. For this reason, 

organizations must respond and interact more dynamically with the market through quality 

management as well, this research will propose an approach for assessing the quality 

perceived by patients of two hospitals located in the Metropolitan area of Recife, quest to 

identify as the attributes of the service, they are able to fulfill customer needs through the 

Kano Model. However alone not considerate the singularity characteristics of validation 

quality services, consequently will be used Theory Sistem Fuzzy- TSF, aiming to approach 

the human judgment - the Theory of Fuzzy Systems with the prupouse to aproach human 

judgment. Finally, to compare the distance to the optimal service provided service will use the 

Technical Mathematics for Check of Ideal Point, for analyzing the data obtained in the 

previous processing step. Thus presenting a systemic method for organizations of service 

pursue to assess quality of services and therefore increase customer satisfaction, consequently 

differentiating. 

Keywords: Quality Assessment.Service. Theory Sistem Fuzzy.Kano Model. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor terciário correspondente ao comércio e aos serviços, como transporte, educação, 

saúde, comunicação e sistema financeiro, é o setor que apresenta o maior crescimento 

econômico nos últimos anos (Pesquisa Anual de Serviço – PAS, 2013). A relevância do Setor 

de Serviço se deu a partir do século XX, com a informatização e o desenvolvimento de novas 

tecnologias, assim boa parte da mão de obra dispensada no setor secundário migrou e 

continua migrando para o de serviços, ocupando esse uma posição de destaque na economia. 

É possível visualizar esse crescimento por meio de dois indicadores: a Participação do setor 

de serviço na ocupação de mão de obra e o Produto Interno Bruto - PIB (CORREA & CAON, 

2009). 

De acordo com o Relatório de Contas Nacionais Trimestrais, apesar de o PIB ter 

apresentado uma variação negativa de 0,2% no 3º trimestre de 2014 em relação ao mesmo 

período de 2013, o Setor de serviço se sobressaiu crescendo 0,5%, a Agropecuária 0,3%, 

enquanto a Indústria recuou 1,5%. Além disso, a Pesquisa Anual de Serviço (PAS, 2013) 

avalia que a atividade de serviço se torna crescente no Brasil, sendo essa responsável pelo 

aumento na contratação de pessoal, gerando valor e renda na economia. 

Diante do crescimento no Setor de Serviço, é notada a necessidade da competição em 

termos globais. Para se obter melhores resultados, é necessário ampliar cada vez mais a 

participação no mercado para atendimento de serviço especializado e customizado sob a visão 

do cliente. Por essa razão, as organizações devem responder e interagir de forma mais 

dinâmica com o mercado por intermédio da gestão da qualidade (PALADINI, 2012). Segundo 

Batista (2009), a qualidade no Setor de Serviço surge como aliada na organização para 

aumentar a competitividade, a autora ainda afirma que a melhoria da qualidade no serviço 

prestado é fundamental para propor maior agilidade e confiança a seus clientes.  

Quando se trata do serviço em hospitais públicos, a percepção da qualidade dos serviços 

prestados é um dos elementos mais comentados pelos pacientes (DUSSAULT, 1992). Dessa 

maneira, a qualidade dos serviços hospitalares se torna ainda mais relevante, devido às 

particularidades das atividades prestadas bem como o seu público alvo, dado que as 

organizações necessitam de um sistema de avaliação no qual seja possível identificar as 

verdadeiras necessidades de seus consumidores, proporcionando assim um melhor serviço ao 
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seu cliente/paciente e garantindo a competitividade almejada (BATISTA & MEDEIROS, 

2014). 

Segundo Guimarães et al. (2015), um grande número de hospitais tem se preocupado 

estrategicamente com a qualidade do serviço prestado e apesar dos esforços despendidos para 

a melhoria contínua do sistema de gestão, a indústria hospitalar ainda apresenta muitas 

dificuldades e problemas associados à prestação de serviço. Os problemas são ainda mais 

perceptíveis e alarmantes nos hospitais da rede pública de saúde, devido à limitação de 

investimento por parte do Governo Brasileiro no que se refere a fatores como: compra de 

novos equipamentos, criação de novos leitos, quantidade de leitos inferior à demanda, 

gerando sobrecarga no sistema de saúde, e todos esses problemas estão ligados à falta de 

políticas públicas (TONTINI et al., 2012). Dessa maneira, se faz necessário que as empresas 

prestadoras de serviços de saúde público planejem estratégias de qualidade em serviço de 

nível estratégicos, operacional e tático voltados a satisfação dos clientes (DUSSAULT, 1992). 

Diante do exposto, Fitzsimmons & Fitzsimmons (2010) afirmam que quantificar a 

qualidade dos serviços é uma proposta desafiadora dentro de uma organização, haja vista a 

satisfação dos clientes ser determinada por muitos fatores intangíveis e subjetivos tais como 

responsividade, segurança, empatia, tangibilidade, credibilidade dentre outros. Alguns 

modelos de avaliação em serviço são encontrados na literatura, como o proposto por Grönroos 

(1984), Parasuraman et al. (1985), Swart & Brown (1989), Bolton & Drew (1991), Cronin & 

Taylor (1992) e Teas (1993), porém eles não levam em consideração todos os fatores citados. 

O ambiente de estudo deste trabalho constitui-se em dois hospitais públicos da Região 

Metropolitana do Recife, nos quais se propõe investigar quais atributos são relevantes para os 

pacientes desses hospitais em estudo, utilizando o Modelo de Kano para identificar qual a 

satisfação do consumidor, caso um dado atributo esteja presente em um produto/serviço.  

Em seguida a Teoria dos Sistemas Fuzzy proposta por Zadeh (1965),  é utilizada para o 

tratamento de dados, com objetivo de diminuir a subjetividade, imprecisão e vagueza das 

respostas dos indivíduos pesquisados. E por fim, por meio da técnica proposta por Silva et al. 

(2014), a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal, buscou-se solucionar problemas 

da comparação entre a qualidade de serviço prestado, em relação ao serviço perfeito. 

Sendo assim, é necessária uma Fundamentação Teórica baseada nos tópicos Qualidade, 

Serviço, Qualidade em serviço, Qualidade em serviço público de saúde, Modelo de Kano e 

Modelos de Avaliação da Qualidade, a fim de entender como tais características influenciam 
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na satisfação do cliente, dando assim continuidade à pesquisa. Após essa etapa, foram 

utilizadas a Teoria dos Sistemas Fuzzy e a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal, 

para avaliar a qualidade levando em consideração a intangibilidade, a subjetividade, a 

ambiguidade e as características do serviço. 

1.1 Justificativa 

A pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013), por 

intermédio do relatório do PIB dos municípios no ano de 2011, retrata que o Setor de Serviço 

cresceu, em torno de 10%, com um crescimento real de aproximadamente 2,7% tendo como 

base o ano de 2010. Assim ele passou a representar aproximadamente 2/3 do valor adicionado 

bruto total em 2011 (por valor adicionado bruto entende-se a diferença entre o valor bruto da 

produção e o consumo intermediário). Esse benefício se deu pelo aumento da massa salarial e 

pelo baixo desemprego, o que estimulou a demanda de serviço, segundo dados da mesma 

pesquisa. 

Esses índices significativos conseguem explicar os esforços das organizações de 

serviço, quando se referem à implantação de modelos de avaliação e controle da gestão, que 

busquem melhorar continuamente os processos da organização, bem como a satisfação dos 

clientes. Juran & Gryna (1991) levam a noção da necessidade da gestão da qualidade para a 

sobrevivência das organizações. Os autores afirmam que a gestão da qualidade nas 

organizações se dá pelo inter-relacionamento de três componentes: 

 Humano – composto pelos colaboradores da organização e pela alta gerência, 

devido à necessidade de promover a qualidade e melhorar continuamente as 

atividades da empresa;  

 Tecnológico – por meio do aprimoramento do processo e do sistema produtivo;  

 Lógico – através do planejamento e controle dos processos e sistemas 

produtivos. 

Dentre todas as combinações possíveis dos componentes descritos por Juran (1992), 

Slack et al. (2009) assumem que o controle na gestão da qualidade na empresa pode trazer 

benefícios como a redução de custos, a diminuição de estoques, a economia de tempo de 

operação e espera e, consequentemente o aumento de confiança nas operações, a agilidade nas 

respostas quanto a alterações do ambiente organizacional, e ainda, mantém a operação dentro 

do programado. 
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Nesse contexto a norma NBR ISO 9001:2008, adota a visão da empresa focada no 

cliente, e define a qualidade como o grau no qual um conjunto de predicados inerentes 

satisfaz a requisitos da demanda. Porém, ainda é necessário observar como ela é vista pelas 

empresas e como ela está inserida no cotidiano dos funcionários, já que a gestão da qualidade 

só terá êxito se dentro da organização todos os indivíduos estiverem envolvidos, integrados e 

coordenados em prol de objetivos comuns (PALADINI, 2012).  

Outra questão a ser pontuada na descrição do problema, e que possui relação com as 

características das atividades de serviços, é que alguns modelos de avaliação da qualidade que 

estão disponíveis na literatura não consideram as consequências das peculiaridades dos 

serviços na avaliação, como a subjetividade, a ambiguidade e a imprecisão dos clientes, que 

são características que se destacam na avaliação da qualidade no Setor de Serviços. 

Assim, de acordo com Yeh (2010) o Modelo de Kano é cada vez mais interessante, uma 

vez que a expectativa dos pacientes em relação ao serviço de saúde aumentará no futuro e, por 

essa razão os hospitais devem estar mais atentos para satisfazer as necessidades do paciente. 

Do mesmo modo, conforme Mitrabasu (2013), as aplicações do Modelo de Kano em um 

ambiente de saúde têm se mostrado benéficas não apenas na identificação de áreas de 

melhoria, mas também na priorização dessas melhorias. 

Dessa maneira, com o intuito de identificar os atributos do serviço, em relação a como 

eles são capazes de satisfazer as necessidades dos clientes, foi preferível utilizar o Modelo de 

Kano (KANO et al. 1984). Porém sozinho, o mesmo não considera as peculiaridades das 

características da avaliação da qualidade em serviço, conforme já citado. Por essa razão, o 

Modelo de Kano foi trabalhado em conjunto com a Teoria dos Sistemas Fuzzy - TSF 

(ZADEH, 1965) que, diferentemente da teoria clássica dos conjuntos, na qual o atributo da 

bivalência obrigatoriamente será julgado como alto ou baixo, rico ou pobre, zero ou um, 

quanto a sua pertinência, em um sistema dicotômico, os dados no ambiente fuzzy serão 

tratados com o intuito de aproximar-se do julgamento humano, no qual tudo é uma questão de 

ponto de vista (SIMÕES & SHAW, 2007). E por fim, foi utilizada a Técnica Matemática de 

Verificação do Ponto Ideal (SILVA et al., 2014), para análise dos dados obtidos no tratamento 

da etapa anterior, na qual se pretende comparar a distância do serviço prestado em serviço 

ideal. Ou seja, o quanto a organização precisa melhorar para possuir um serviço perfeito 

(AVIKAL et al., 2014). 
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Dessa forma, esta pesquisa propôs uma abordagem para avaliação da qualidade 

percebida pelos pacientes de dois hospitais públicos situados na Região Metropolitana do 

Recife, a partir do Modelo de Kano, fazendo o tratamento dos dados pela Teoria dos Sistemas 

Fuzzy e, em seguida, utilizar a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal para 

analisar o distanciamento do serviço prestado ao serviço ideal. Assim, será apresentada uma 

sistemática para que as organizações de prestação de serviço busquem avaliar a qualidade dos 

serviços, melhorar a qualidade percebida e, consequentemente, aumentar a satisfação de seus 

clientes, diferenciando-se no mercado. 

1.2 Objetivos 

A seguir serão apresentados os objetivos deste trabalho de pesquisa. 

1.2.1 Objetivo geral 

Este trabalho tem por objetivo desenvolver uma abordagem de avaliação da qualidade 

em serviço de saúde pública, baseada no Modelo de Kano, utilizando a Teoria dos Sistemas 

Fuzzy (TSF) e a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal.  

1.2.2 Objetivos específicos 

Para o alcance do objetivo geral proposto por esta pesquisa, foi necessária a realização 

dos seguintes objetivos específicos. 

 Utilizar a Teoria dos Sistemas Fuzzy nos resultados obtidos a partir do Modelo 

de Kano, para avaliar a qualidade na prestação do serviço de saúde pública;  

 Utilizar a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal para achar a 

distância entre o serviço prestado, o serviço ideal e o pior serviço considerado, 

fazendo, assim, um ordenamento das categorias estudadas;  

 Realizar o estudo de caso de acordo com a abordagem proposta em dois 

hospitais públicos. 

1.3 Metodologia da pesquisa 

Segundo GIL (2010), o método científico é um conjunto de elementos e procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para adquirir conhecimento. Assim, a natureza desta 

investigação, quanto à abordagem, pode ser caracterizada como quantitativa e qualitativa. A 

metodologia de investigação é designada de Estudo de Caso, pois utilizou dados secundários 
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(entrevistas e questionários) da pesquisa "Avaliação da qualidade em serviço público de saúde 

com a aplicação do Modelo de Kano" coletados no Hospital Getúlio Vargas - HGV, sendo 

esta liberação dada por meio do Termo de Autorização de Uso de Dados (Anexo 1) pela 

pesquisadora Rita de Cássia de Vasconcelos Pedrosa, cujo número do Parecer 

Consubstanciado aprovado pelo Comitê de Ética é 711.668 (Anexo 2) na data de 30/06/2014, 

e dados secundários (entrevistas e questionários) da pesquisa "Avaliação em um serviço 

público de saúde utilizando o Modelo de Kano e o Balanced Scorecard (BSC)" coletados no 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC, sendo esta liberação dada por meio do Termo 

de Autorização de Uso de Dados (Anexo 3) pelo pesquisador Cleiton Rodrigues de 

Vasconcelos, cujo número do Parecer Consubstanciado aprovado pelo Comitê de Ética é 

423.605 (Anexo 4), na data de 17/10/2013. Respectivamente, a amostra populacional se 

constituiu de 40 e 35 pacientes. Vale salientar que o Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Produção também autorizou a utilização do banco de dados dos pesquisadores 

acima mencionados por meio da Carta de Anuência localizada no Anexo 5 desta pesquisa. 

Esta seção tem como objetivo explicitar o método de realização utilizado na pesquisa 

pelo pesquisador, detalhando as etapas sobre o modo como os dados serão tratados e 

analisados, sendo a orientação da investigação bibliográfica, descritiva e exploratória 

utilizando dados secundários. Assim, o presente Capítulo aborda as seguintes etapas: o 

ambiente da pesquisa, o instrumento de pesquisa, a definição da amostragem, os aspectos 

éticos, os procedimentos técnicos e a estruturação da dissertação.  

1.3.1 Ambiente da pesquisa 

O estudo em questão tem como propósito empreender uma investigação, por meio da 

análise de dados anteriormente obtidos, nos hospitais especificados a seguir:  

 Hospital Universitário Oswaldo Cruz – HUOC – localizado na cidade do Recife, 

é uma unidade integrante da Universidade de Pernambuco e se destaca no Norte 

e Nordeste do Brasil pela referência na especialidade de Oncologia e alguns por 

procedimentos realizados nas áreas de Pneumectomia, Cirurgia Cardíaca e 

outras especialidades médicas. O HUOC é pioneiro entre os hospitais públicos 

do país no Programa de Qualidade Total. Ele possui a estratégia de encontrar-se 

dentre os hospitais de maior nível de acreditação do Brasil, elevando a 

confiabilidade perante a comunidade hospitalar e a sociedade (NETO, 2014). A 
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amostra foi coletada no Setor de tratamento e Controle de Tuberculose no ano de 

2013.  

 Hospital Getúlio Vargas – HGV – situado na Região Metropolitana do Recife, o 

HGV é referência no Estado de Pernambuco no setor de Ortopedia. Esse 

Hospital é o único no Estado que possui o programa que oferece à população 

equipamentos ortopédicos e uma equipe especializada. Em 2004, ele passou a 

ser certificado pelos Ministérios da Saúde e Educação como Hospital de Ensino. 

O HGV desde 2012 passa por um processo de acreditação hospitalar pela Joint 

Commission International (JCI), organização que trabalha com governos e com 

entidades internacionais, buscando promover padrões rigorosos na área da saúde 

(SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, 2015). A 

amostra foi coletada no setor de Clínica Médica nos anos de 2014 e 2015. 

1.3.2 Instrumento de pesquisa  

Esta pesquisa pode ser classificada quanto à abordagem, quanto à metodologia de 

investigação, quanto aos objetivos e quanto aos procedimentos técnicos, conforme descrito a 

seguir:  

 Quanto à abordagem: Trata-se de uma pesquisa sobre a combinação da 

abordagem quantitativa e qualitativa. A pesquisa do tipo combinada pondera 

que o pesquisador pode combinar em todas, ou em algumas das etapas do 

processo de pesquisa, a abordagem utilizada. (NAKANO, 2012) Nela foram 

analisadas as entrevistas do banco de dados das pesquisas “Avaliação da 

qualidade em serviço público de saúde com a aplicação do Modelo de Kano” 

(intitulada Pesquisa HGV) e “Avaliação em um serviço público de saúde 

utilizando o Modelo de Kano e o Balanced Scorecard – BSC” (intitulada 

Pesquisa HUOC) dos pesquisadores Rita de Cássia de Vasconcelos Pedrosa e 

Cleiton Rodrigues de Vasconcelos, a partir do Modelo de Kano, com posterior 

tratamento por meio da Teoria dos Conjuntos Fuzzy e, em seguida, sendo 

ordenado pela Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal. De acordo 

com Gil (2010), a pesquisa quantitativa é aquela que faz uso de métodos 

matemáticos, traduzidos em números, opiniões e dados para que sejam 
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analisados. A pesquisa qualitativa tem a característica de trazer fundamentos e 

explicações referentes ao processo (VIEIRA, 2006). 

 Quanto à metodologia de investigação: refere-se a uma pesquisa do tipo 

Estudo de Caso  que segundo Yin (2015, p. 32), “é uma investigação empírica 

que tem como finalidade investigar um fenômeno contemporâneo dentro de seu 

contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o 

contexto não estão claramente definidos”. Esta pesquisa foi classificada como 

Estudo de Caso uma vez que os dados obtidos pelo Modelo de Kano serão 

avaliados pela  Teoria dos Conjuntos Fuzzy e ordenados pela Técnica 

Matemática de Verificação do Ponto Ideal, propondo a partir da compreensão 

do ambiente, uma abordagem  para avaliação da qualidade em serviços o qual 

permitirá descrever e explicar a qualidade visualizada pelo usuário, com um 

intuito de desenvolver conhecimento para propor soluções nesse ambiente. 

 Em termos metodológicos, quanto aos objetivos: o trabalho pode ser 

classificado como Pesquisa Exploratória, por investigar um objeto de estudo 

sobre o qual se possui pouca informação, proporcionando assim maiores 

informações sobre o tema em questão, e Pesquisa Descritiva, visto que haverá 

observação, registro e análise correlacionando os fatos (CERVO et al., 2007).   

 No que se refere aos procedimentos técnicos:  serão compostos por uma 

Pesquisa Bibliográfica, uma vez que se procura explicar um problema a partir 

de referenciais teóricos nacionais e internacionais, com a exposição e revisão 

dos conceitos pertinentes ao tema, e a Pesquisa de Campo, ou seja, aquela que 

procede à observação do fenômeno estudado conforme sua ocorrência no 

ambiente. 

1.3.3 Definição da amostragem 

Foi utilizado neste trabalho, conforme mencionado anteriormente, o banco de dados 

secundário (entrevistas e questionários) da Pesquisa "Avaliação da qualidade em serviço 

público de saúde com a aplicação do Modelo de Kano", essa trabalhou com dois questionários 

como instrumento de mensuração de dados baseado no Modelo de Kano e no modelo 

SERVPERF, conforme o Anexo 6, e da pesquisa "Avaliação em um serviço público de saúde 

utilizando o Modelo de Kano e o Balanced Scorecard (BSC)" essa pesquisa utilizou um único 
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questionário com base no Modelo de Kano, conforme o Anexo 7. Todas as perguntas foram 

respondidas de forma voluntária e confidencial, obedecendo à Resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde, sendo a coleta de dados iniciada após a aprovação do Comitê de 

Ética. Vale salientar que a parte utilizada do banco de dados das pesquisas mencionadas é a 

das questões funcionais do Modelo de Kano. 

Para o banco de dados coletado no HGV devido à dificuldade de analisar a população 

total, optou-se por um processo de amostragem por probabilidade aleatória, no setor da 

Clínica Médica. Desta maneira foi utilizado um processo estatístico aleatório com um nível de 

confiança de 90%, (α) de 10% (0,1) e tamanho mínimo da amostra       . A população 

total mensal, segundo o censo do hospital supracitado, foi de 64 pessoas, ou seja,       . 

A amostra     foi calculada 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     representativa da população foi de 39,02, o número foi 

aproximado para 40 (PEDROSA, 2015). 

Para o banco de dados coletado no HUOC optou-se por um processo de amostragem 

probabilística baseada no conceito aleatório, no setor de Controle à Tuberculose. Foi 

considerado um nível de confiança de 98%, (α) e          . A população total mensal, 

segundo o censo do hospital supracitado, foi em média de 60 pessoas, ou seja,       . A 

amostra     foi calculada de com variância de 3,8, e o resultado encontrado foi de 34,98 de 

pessoas a serem entrevistadas. Como a quantidade mínima de pessoas a serem entrevistadas 

para a amostra     representativa da população foi de 34,98, o número foi aproximado para 

35 (VASCONCELOS, 2013). 

Os dados foram coletados segundo as recomendações do Comitê de Ética, já que se 

referem à pesquisa com seres humanos e que a participação dos pacientes nas pesquisas se 

deu após livre consentimento dos pacientes com base na assinatura no Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecedo – TCLE (Anexos 8 e 9), de acordo com a Resolução 

466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Ainda é pertinente deixar claro que os dados desta 

pesquisa só foram utilizados após a liberação do Parecer Consubstanciado do CEP, presente 

no Anexo 10.  
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1.3.4 Aspectos éticos  

De acordo com a Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde requerida pelo 

Comitê de Ética de Pesquisa, os aspectos éticos de riscos e benefícios identificados nesta 

pesquisa são:  

 Risco – Como se trata de utilização de banco de dados de outras pesquisas o 

risco que este projeto traria para o sujeito participante seria a quebra de sigilo. 

Porém fica declarado por meio do Termo de Compromisso e Confidencialidade 

(Anexo 11) que: - Será  preservado o sigilo e a privacidade dos voluntários cujos 

dados das entrevistas e questionários serão estudados; - Será assegurado que as 

informações e/ou materiais biológicos serão utilizados, única e exclusivamente, 

para a execução da pesquisa em questão; - Será assegurado que os resultados da 

pesquisa somente serão divulgados de forma anônima, não sendo usadas iniciais 

ou quaisquer outras indicações que possam identificar o voluntário da pesquisa.  

 Benefícios – Esta pesquisa não trará benefícios diretos para o sujeito 

participante, pois se trata de utilizar dados secundários. Os benefícios que esta 

pesquisa pode trazer é uma abordagem de avaliação que auxiliará hospitais 

públicos a melhorar a qualidade de seus serviços e, indiretamente, beneficiar os 

usuários dos sistemas de saúde.  

Os dados utilizados nesta pesquisa, ficarão armazenados em uma pasta de arquivo no 

computador pessoal, sob a responsabilidade do pesquisador principal e de seu orientador, no 

endereço Av. Prof. Moraes Rego, 1235 - Cidade Universitária, Recife - PE - CEP: 50670-901 

– UFPE – CTG – PLANASP – 9° Andar – Sala 905, pelo período mínimo de 5 anos.  

Para critério de inclusão, estarão inclusos no processo de amostragem todo o banco de 

dados (questionários e entrevistas) das Pesquisas HGV e HUOC, bem como as inclusões das 

pesquisas já descritas. Como critérios de exclusão, serão excluídos do processo de 

amostragem para esta pesquisa todos os dados que não estiverem dentro do banco de dados 

das pesquisas HGV e HUOC, bem como as exclusões das mesmas pesquisas. 

1.3.5 Procedimentos técnicos 

De acordo com Cervo et al. (2007), é importante que cada fase da pesquisa, seja 

mostrada de forma simples e objetiva. Esses autores ainda afirmam que a exposição dessas 

fases possibilita que um indivíduo externo à pesquisa possa entender e aplicar seus resultados. 
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Desse modo, a metodologia deste trabalho foi composta pela fundamentação teórica e revisão 

bibliográfica, formulação do tema a ser pesquisado, Submissão do projeto ao Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP), acesso ao banco de dados das Pesquisas anteriormente citadas, análise de 

dados, elaboração da abordagem de avaliação, estudo de caso com a aplicação da abordagem 

proposta e conclusões a respeito da abordagem, conforme a Figura 1.1 a seguir. 

 

 

Figura 1.1 - Esquema da metodologia da pesquisa 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

1.4 Estrutura da dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada em sete capítulos, conforme descrito a 

seguir: 

O Primeiro Capítulo refere-se à Introdução do assunto a ser abordado, sendo este 

contextualizado no cenário atual, bem como as justificativas pela escolha do tema, expondo 
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assim, os objetivos gerais e objetivos específicos do estudo em questão e a metodologia de 

pesquisa abordada na dissertação, como também o ambiente da pesquisa, os instrumentos 

utilizados na pesquisa, a definição da amostragem, os aspectos éticos, os procedimentos 

técnicos e a estrutura da dissertação. 

O Segundo Capítulo compreende a fundamentação teórica, onde serão abordados temas 

referentes à Gestão da Qualidade, ao Setor de Serviço, à Qualidade em Serviço e ao Modelo 

de Kano. No Capítulo 3, a revisão bibliográfica trará uma abordagem quatitativa conhecida 

como Teoria dos Conjuntos Fuzzy e a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal, 

onde constarão definições, características, áreas de aplicação, vantagens de utilização e alguns 

operadores. 

O Capítulo 4 apresenta a abordagem desenvolvida para avaliar a qualidade usando o 

Modelo de Kano em ambiente Fuzzy com a aplicação da Técnica Matemática de Verificação 

do Ponto Ideal. O Capítulo 5 compreende a aplicação da abordagem desenvolvida no Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz e no Hospital Getúlio Vargas. O Capítulo 6 relata as conclusões 

finais da dissertação, suas dificuldades, além de recomendações e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

A fundamentação teórica tem como finalidade sistematizar o conhecimento acerca de 

determinada área de estudo. Assim, partindo desse pressuposto, nesta seção procurou-se 

refletir sobre os temas referentes à avaliação da Qualidade em Serviço, por meio de pesquisas 

em periódicos nacionais e internacionais, além de livros, dissertações e teses. 

Dessa forma, no presente Capítulo, são apresentados os principais conceitos que irão 

nortear esta pesquisa. Serão discutidos conceitos básicos da qualidade, bem como sua 

evolução ao longo do tempo, os conceitos referentes ao Setor de Serviço, suas características 

e tipologias e situá-lo no Brasil. 

Ainda serão apresentados os conceitos referentes à Qualidade em Serviço, os modelos 

de avaliação da qualidade utilizados recentemente e o Modelo de Kano. Esta fundamentação 

teórica servirá para atingir os objetivos propostos anteriormente. 

2.1 Gestão da qualidade 

Segundo Garvin (2002), nos séculos XVIII e XIX não se praticava o controle da 

qualidade, a produção era artesanal e em pequenas quantidades. Com o surgimento da 

produção em massa, o controle da qualidade passou a ser exercido para entregar aos clientes 

produtos com alta qualidade. Nesse momento, adotou-se a filosofia da inspeção, na qual uma 

pessoa ou setor no final da linha de produção tinha como atribuição inspecionar tudo o que 

era produzido e classificar suas características físicas e a qualidade do produto. O processo de 

inspeção foi intensificado com a publicação da obra The Control of Quality in Manufacturing, 

de G. S. Radford,  em 1922. 

Em 1931, a obra Economic Control of Quality of Manufactured, de Walter. A. Shewhart 

foi publicada. Nela, o autor destacava a existência de variações na produção e criava formas 

de distinguir as alterações aceitáveis daquelas em que pudessem surgir problemas usando 

ferramentas de controle estatístico da qualidade (CARVALHO et al. 2012). Durante a 

Segunda Guerra Mundial, a produção de máquinas, equipamentos e armas tornou-se mais 

sofisticada e complexa, e a inspeção no final do processo se tornou sinônimo de ineficiência, 

devido à ausência de tempo para retrabalhos. Surgiu, então, a necessidade de rever a 

qualidade para aumentar a conformidade aos padrões estabelecidos, dando-se maior atenção 
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ao processo, a fim de evitar perdas de matéria-prima, mão de obra, energia, tempo, etc. Essa 

fase ficou conhecida como a era do Controle Estatístico da Qualidade (GARVIN, 2002). 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, com a abertura do comércio internacional, a 

reconstrução da Europa e do Japão, o intercâmbio de máquinas, suprimentos, alimentos, entre 

outros, houve a necessidade da adoção de padrões técnicos de produtos, sendo os 

fornecedores obrigados a adotar esses padrões, pois os produtos teriam que ser entregues 

iguais às amostras fornecidas, para que a qualidade prometida fosse atingida. Nessa era, 

quando a garantia da qualidade requeria ação coordenada de todo o sistema produtivo da 

empresa, do fornecedor à assistência técnica, Garvin (2002) afirma que quatro pilares a 

sustentavam: Quantificação dos custos da qualidade, Controle total da qualidade, Engenharia 

da confiabilidade e Zero defeito. 

No ano de 1991, Juran propôs um novo modelo de gestão: o Total Quality Management 

(TQM) ou Gestão da Qualidade Total, enfatizando que o planejamento da qualidade não 

deveria se prender só às atividades de inspeção, mas sim abranger toda a estratégia de 

negócios (PALADINI, 2012). Esse autor ainda conceituou a TQM como o sistema de 

atividades com a finalidade de atingir clientes satisfeitos, empregados com responsabilidade e 

autoridade, maior faturamento e menor custo (CARPINETTI, 2012). 

 A busca pela definição do que seja qualidade é algo bastante difícil, uma vez que cada 

indivíduo possui uma percepção do que ela seja qualidade e, por consequência, a conceitue de 

formas diferentes. Qualidade é uma palavra que está ligada à produtividade, à 

competitividade, à integração e à melhoria contínua. Para algumas pessoas, ela está associada 

a atributos intrínsecos de um bem, como desempenho técnico ou durabilidade, para outras, 

está associada à satisfação do cliente ou ainda ao atendimento das especificações do produto 

ou serviço (CARPINETTI, 2012). A Tabela 2.1 a seguir apresenta a evolução dos conceitos 

de qualidade ao longo do tempo. 

Diante dos conceitos abordados, esta pesquisa foi fundamentada pela premissa 

desenvolvida por Juran e Gryna (1991), que define qualidade como adequação ao uso, onde o 

desenvolvimento do produto ou a prestação do serviço seriam traduzidos como a plena 

expectativa do cliente. Desse modo, a qualidade se transforma em valor dentro da 

organização, para compor o produto ou serviço e assim satisfazer o cliente. Pode-se ainda 

considerar alguns objetivos de desempenho, tais como custo, credibilidade, flexibilidade, 

qualidade e rapidez como fatores da satisfação total do cliente (SLACK et al., 2009). 
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Tabela 2.1 - Conceito da qualidade 

Autor  Ano Conceito de Qualidade 

Juran  1951 “Qualidade é adequação ao uso” (JURAN, 1991, p. 22). 

Feigenbaum  1961 

“Qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente. 

Essas condições são (a) o verdadeiro uso e (b) o preço de venda do 

produto” (FEIGENBAUM, 1961, p. 1). 

Crosby  1962 
“Qualidade (quer dizer) conformidade com as exigências” 

(CROSBY, 1979, p. 15). 

Jenkins  1971 
“Qualidade é o grau de ajuste de um produto à demanda que 

pretende satisfazer”. (PALADINI, 2012, p. 31) 

Ishikawa  1985 
"Qualidade total implica em participação de todos e no trabalho 

em grupo ao invés de individual" (CARPINETTI, 2012, p. 19). 

Deming  1986 
"Qualidade está ligada a técnicas estatísticas” (CARPINETTI, 

2012, p. 18).  

Garvin  1992 

Define qualidade de acordo com cinco abordagens principais: A 

Transcendente - qualidade é sinônimo de excelência inata; A 

baseada no produto - refere-se às quantidades de atributos sem 

preço que marcará presença em cada unidade do atributo com 

preço; A baseado no usuário - Capacidade de satisfazer desejos; A 

baseada na produção - conformidade com as exigências; A baseada 

no valor - é o grau de excelência praticado a um preço aceitável 

bem como o controle da variabilidade a um custo aceitável 

(GARVIN, 2002). 

Paladini  1995 

A qualidade é baseada a visão do consumidor, onde o mesmo julga 

as características mais relevantes para que a partir destas seja 

identificada a qualidade. À medida que estas características 

mudam a produção se adequa para atender ao consumidor. 

(PALADINI, 2012). 
Fonte: Esta pesquisa (2016) 

2.2 Setor de Serviços 

O Setor de Serviços é classificado como o terceiro setor da economia, a partir da 

sequência de beneficiamento sendo precedido pelo Setor Industrial e pelo da Agricultura. 

Porém, quando analisados os indicadores de ocupação de mão de obra e geração de riqueza, 

visualizados pelo Produto Interno Bruto (PIB), o Setor de Serviço ocupa posição de destaque 

nos países desenvolvidos (CORRÊA E CAON, 2009).  



Capítulo 2                                                                                                                            Fundamentação Teórica 

30 

 

Segundo os autores supracitados, as atividades de serviço exercem ainda papeis 

importantes no desempenho e nos outros setores da economia, principalmente no industrial, 

de acordo com as três categorias abaixo: 

 Papel de apoio à criação de diferencial competitivo; 

 Papel de suporte às atividades de manufatura; 

 Papel de gerador de lucro. 

Conforme a PAS (2013) apresentada no Capítulo de Introdução, a atividade de serviço 

tem revelado uma tendência crescente de participação da mão de obra nas últimas décadas, 

desempenhado um papel significativo na composição do Produto Interno Bruto. O Relatório 

de Contas Nacionais Trimestrais (2014) aponta que o PIB brasileiro acumulado nos quatro 

trimestres anteriores ao terceiro trimestre de 2014 apresentou crescimento de 0,7% em relação 

aos quatro trimestres anteriores. Essa taxa resultou em um aumento de 0,7% no Valor 

Adicionado a Preços Básicos e de 0,6% nos Impostos sobre Produtos Líquidos de Subsídios. 

O resultado do Valor Adicionado nessa comparação decorreu dos seguintes desempenhos: 

Agropecuária 1,1%, Indústria -0,5% e Serviços 1,2%. 

Conforme o mesmo relatório, as atividades no Setor de Serviços que mais se destacaram 

foram os serviços de informação, transporte, armazenagem, intermediação financeira, 

seguros, serviços imobiliários, educação, saúde pública e comércio. 

Segundo Corrêa e Caon (2009), os principais fatores por esse dinamismo na economia 

são de ordem política, social e tecnológica. Fitzsimmons & Firzsimmons (2010) advertem que 

essas mudanças ocorreram porque os indivíduos deixaram de lado uma sociedade industrial 

onde o padrão de vida era definido pela quantidade de bens adquiridos, e passaram  a se 

preocupar com a qualidade de vida. Essa nova sociedade é conhecida com a Sociedade Pós-

Industrial. 

2.2.1 Conceitos e características do setor de serviço 

Para que se possa ingressar no tópico Qualidade em Serviço, faz-se necessário o 

desenvolvimento dos conceitos e das características básicas dos serviços, pois tendo em vista 

a diversidade econômica desse setor, e as diversas características que são aplicáveis ao 

mesmo, sua conceituação torna-se difícil. Portanto, seguem na Tabela 2.2 as principais 

definições de serviços, conforme os principais autores que estudam o assunto. 
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De acordo com Moreira (2008), as atividades industriais se distinguem das atividades de 

serviço, pois as primeiras geram um produto físico, tangível e as outras implicam a prestação 

do serviço em si, ou seja, a execução. O mesmo autor ainda detalha as principais diferenças 

entre o serviço e o produto, tais como: 

1. A natureza do que se oferece ao cliente e ao seu consumo, ou seja, 

diferentemente da atividade de operações a natureza do serviço obriga o 

prestador de serviço a ter um alto contato com o cliente, essa prestação de 

serviço na maioria das vezes se confunde com seu consumo; 

2. A uniformidade dos insumos aplicados. A empresa precisa de matérias-primas 

determinadas para a produção de um bem qualquer, mas para serviços, essas 

podem ser variáveis; 

3. As possibilidades de mecanização, ou seja, a troca do trabalho humano por 

automatização, pois geralmente pode-se fazer essa substituição dentro da 

indústria; 

4. O grau de padronização daquilo que é oferecido, independentemente do cliente. 

Em serviço não é possível executar o trabalho da mesma forma duas vezes. 

Tabela 2.2 - Conceito de serviços 

Autor Ano Conceito de Serviço 

Rathmell 1966 
"Serviços são atos, ações e desempenho" (LAS CASAS, 1999, 

p. 14). 

Juran 1992 
"Serviço é o trabalho desempenhado por alguém" (JURAN, 

1992 p. 304). 

Las Casas 1999 

"No ato da transferência de um bem é quando ocorre o 

serviço, construindo a parte vivenciada, o desempenho e a 

experiência” (LAS CASAS, 1999, p. 15). 

Kotler 2000 

"Serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não 

resulta na propriedade de nada" (KOTLER, 2000, p. 448). 

Lovelock e Wright 2001 
"É um ato ou desempenho oferecido por uma parte à outra" 

(LOVELOCK & WRIGHT, 2001, p. 5). 

Grönroos 2003 

"Serviço é um fenómeno complexo e com uma palavra de 

múltiplos significados, que vão de serviço pessoal a serviço 

como um produto" (GRÖNROOS, 2003, p. 68). 
Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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Segundo Grönroos (2003, p. 67), existem três características que identificam o serviço, 

“serviço são processos consistindo em atividades ou uma série de atividades em vez de 

coisas”, “(...) são produzidos e consumidos simultaneamente” e “o cliente participa do 

processo de produção”. Na Tabela 2.3 a seguir encontram-se as características de serviço e 

produtos mencionados pelo autor. 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010), o cliente é um participante no processo das 

atividades dos serviços onde a produção e o consumo são simultâneos, e a capacidade de 

atendimento deve ser perecível com o tempo, ou seja, a capacidade de atendimento não deve 

ficar ociosa, uma vez que o serviço não pode ser recuperado no futuro, ou até mesmo 

estocado caso isso venha a ocorrer. Ainda são citadas as seguintes características pelos 

mesmos autores: 

 Escolha do local a partir da localização dos clientes: a empresa de serviço deve 

ficar o mais próximo possível de seus consumidores, isso aliado ao controle de 

serviços descentralizado; 

 Economias de escala limitada: em serviço limita-se ao número efetivo de 

operações e elimina-se a oportunidade de ganho em escala; 

 Intensidade do trabalho; 

 Intangibilidade; 

 Dificuldade na avaliação dos resultados. 

Tabela 2.3 - Diferenças entre serviços e bens físicos 

Bens físicos Serviços 

Tangíveis Intangível 

Homogêneos Heterogêneos 

Produção e distribuição separadas do 

consumo 

Processos simultâneos de produção, 

distribuição e consumo 

Um bem ou produto Uma atividade ou processo 

Valor central produzido na fábrica 
Valor central produzido em interações 

comprador-vendedor 

Clientes não participam (normalmente) no 

processo de produção 
Clientes participam da produção 

Podem ser mantidos em estoque Não podem ser mantidos em estoque 

Transferência de propriedade Não há transferência de propriedade 
Fonte: Grönroos (2003, p. 66). 
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Lovelock e Wright (2001) identificam algumas diferenças entre bens e serviços, porém, 

esses autores deixam claro que, como estão lidando com generalizações, não se deve aplicar 

em qualquer tipo de empresa de serviço, porque algumas dessas características são diferentes 

das já citadas anteriormente, como podem ser visualizadas a seguir: 

 Apesar de os consumidores obterem o serviço, ainda assim não possuem, uma 

vez que ele é intangível; 

 Os resultados dos serviços são concretizações intangíveis, devido a sua 

natureza não podem ser tocados; 

 Há maior participação do consumidor no processo de produção, o cliente faz 

parte da produção do serviço, na maioria das vezes ajudando na realização 

dele; 

 Outras pessoas podem fazer parte do processo de prestação de serviço, em 

prestações de serviços de alto contato, por exemplo, os clientes não só entram 

em contato com o prestador de serviço, mas também com outros clientes da 

rede, por esse motivo, em serviço, outras pessoas se tornam parte do produto; 

 Há maior variação nos insumos e produtos operacionais, assim, devido ao alto 

grau de interação com os consumidores, o controle e a unificação deles é de 

difícil mensuração; 

 Muitos serviços são de difícil avaliação pelos clientes por não haver a 

possibilidade de visualização como acontece com o bem físico; 

 Normalmente não se trabalha com estoque, pois o serviço, por ser uma ação e 

não um artigo tangível, não pode ser estocado; 

 O tempo de espera pela prestação do serviço é um fator importante, pois cada 

cliente possui uma sensibilidade a essa variável; 

 A entrega do serviço pode envolver canais eletrônicos e/ou físicos, pois ele  

pode ser consumido no mesmo local em que foi produzido. 

Corrêa e Caon (2009) são mais sucintos nas características das atividades do Setor de 

Serviço e citam: simultaneidade de produção e consumo, presença do cliente no processo de 

produção e a intangibilidade. A partir das características citadas no texto pelos cinco autores 

descritos (MOREIRA, 2008; GRÖNROOS, 2003; FIZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2010; 

LOVELOCK E WRIGHT, 2001; CORRÊA E CAON, 2009), pode-se diminuir o seu número 
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considerando-se apenas as que possuírem maior valor no sentido amplo, e ainda se faz 

importante notar que algumas dessas se confundem. A partir das características mencionadas 

anteriormente e identificação delas no ambiente estudado, para esta pesquisa torna-se 

relevante na avaliação da qualidade dos serviços prestados as características: 1- A presença do 

cliente no processo; 2- São produzidos e consumidos simultaneamente; 3- São personalizados 

de acordo com a necessidade e expectativa do cliente; e 4- Dificuldade na mensuração da 

qualidade. Essas características estão representadas na Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 - Características das atividades do setor de serviço 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

2.2.2 Tipologias do Serviço 

As empresas que produzem bens podem ser classificadas de acordo com seu volume-

variedade de produtos, determinando, assim, a abordagem que irá gerenciar os processos de 

uma dada unidade (SLACK et al., 2009). Dessa mesma forma, as empresas prestadoras de 

serviço, segundo Schmenner (1999), podem ser classificadas de acordo com uma matriz de 

processo de serviços no qual os mesmos são classificados mediante o grau de interação e 

customização e o grau de intensidade de mão de obra, sendo estabelecidas duas dimensões 

que afetam no processo de atendimento. A partir dessa dualidade, são definidos quatro tipos 

de serviços:  

 Fábrica de serviço - Esse tipo de processo possui uma baixa intensidade de 

mão de obra e um baixo grau de customização e de interação com o cliente; 

A presença do cliente no 
processo  

São produzidos e 
consumidos 

simultaneamente 

São personalizados de 
acordo com a 
necessidade e 

expectativa do cliente 

Dificuldade na 
mensuração da 

qualidade  
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 Serviço de massa – Os processos desse tipo de serviço possuem um baixo grau 

de customização e de interação com o cliente, porém, exigem uma alta 

necessidade de mão de obra. Juntamente com a fábrica de serviço, são 

predispostos à padronização e à mecanização por possuirem uma baixa 

customização e interação com o cliente; 

 Lojas de serviços - São marcadas por altos níveis de contato com o cliente, alta 

customização e baixa intensidade de mão de obra; 

 Serviços profissionais - São determinados como organizações de alta interação 

com o cliente, em que os mesmos devem despender um tempo considerável no 

processo de serviço. Esses serviços proporcionam altos níveis de customização 

e o processo do serviço é altamente adaptável para atender às necessidades 

individuais dos clientes e apresenta alto grau de intensidade de mão de obra e 

de tempo.  

 Tanto o serviço profissional quanto a loja de serviço se diferenciam das fábricas de 

serviço e dos serviços de massa por exigirem uma maior variabilidade de insumos e produtos, 

pois possuem uma maior interação e customização com o cliente. Na Tabela 2.4 a seguir são 

apresentados exemplos dessa classificação. 

Tabela 2.4 - Matriz dos Processos de Serviços 

Grau de 
intensidade de 
mão de obra 

Grau de interação e customização 

 
Baixo Alto 

Baixo 

Fábrica de Serviço Loja de Serviço 

 Serviços Hoteleiros  Hospitais  

 Empresas aéreas  Empresas de manutenção 

 Empresas de Recreação  Oficina mecânica 

Alto 

Serviço em massa Serviços Profissionais 

 Colégios   Dentistas 

 Vendas em atacado  Arquitetos 

 Varejo  Contadores 
Fonte: Adaptado de Schmenner (1999). 

2.2.3 O Setor de Serviço de Saúde no Brasil 

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB - de 1988, na 

Seção II – (DA SAÚDE), Art. 196. “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
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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 serviços para sua promoção, proteção 

e recuperação” e ainda o Art. 197. “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado”. 

No Brasil a prestação do serviço de saúde é dividida em dois sistemas:  

 Sistema de Serviço Público, constituído pelo Sistema Único de Saúde – SUS – 

organizado pelas diretrizes de descentralização de gestão, sendo esse serviço 

distribuído entre a União, os Estados e os Municípios, cabendo a cada entidade 

uma parcela de recursos voltados à saúde, o atendimento integral e a 

participação da comunidade (CRFB, 1988). 

 Sistema de Serviço Privado, de acordo com a lei 8.080/1990 no seu TÍTULO 

III, CAPÍTULO I, Art. 20. “Os serviços privados de assistência à saúde 

caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, 

legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, 

proteção e recuperação da saúde”, sendo este composto pelas companhias 

seguradoras, pelas empresas autogerenciais e pelas cooperativas médicas. 

De acordo com os dados do Relatório de Gestão do Ministério da Saúde, em outubro de 

2014, estavam cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) - 

8.086 hospitais, sendo 63% atendendo pelo SUS, podendo ser públicos ou privados e 37% 

sem atendimento pelo SUS, sendo esses do setor privado. Desses 5103 hospitais que atendem 

pelo SUS, 65% são do sistema de saúde pública e 35% são do sistema de saúde privada 

(MINISTERIO DA SAÚDE, 2014) e são distribuídos por região, conforme Figura 2.2 a 

seguir.  

É possível perceber que não existe um equilíbrio na distribuição de cadastros de 

hospitais por região do país. O sistema hospitalar brasileiro pode ser caracterizado pela 

existência de unidades bastante diferentes, visto que em algumas unidades existe uma maciça 

incorporação tecnológica e uma alta complexidade de serviços, com excessiva concentração 

de recursos e de pessoal, e em outras unidades depara-se com a total falta de estrutura. Essa 

realidade resulta em grandes diferenças regionais, e por consequência, o SUS depara-se com 

grandes injustiças regionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 
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Figura 2.2 - Quantidade de hospitais cadastrados no CNES por região 

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde (2014) 

O serviço prestado na Região Metropolitana do Recife pelo Sistema Único de Saúde 

está descentralizado em vários polos como: 

 As Unidades Básicas de Saúde (UBS): são locais onde é possível receber 

atendimentos básicos e gratuitos de saúde nas áreas de Clínica Médica Geral, 

Pediatria, Ginecologia, Odontologia. Entre os serviços oferecidos encontram-se 

as consultas médicas, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, 

tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades entre outros 

(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DO BRASIL, 2015). 

 As Unidades de Pronto Atendimento (UPA): são locais nos quais a população 

pode receber atendimentos de emergência e urgência, como pressão e febre alta, 

fraturas, infarto no miocárdio e derrame, trazendo ainda uma diminuição para as 

filas nos prontos-socorros dos hospitais. As UPAs possuem um funcionamento 

de domingo a domingo, 24 horas por dia. De acordo com os dados do 

Ministério do Planejamento do Brasil (2015), 97% dos atendimentos são 

resolvidos na própria Unidade. (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO DO 

BRASIL, 2015). 

 Os Hospitais de Referências e os Hospitais Credenciados: são unidades 

referentes a clínicas, hospitais públicos e hospitais privados que disponibilizam 

aos usuários dos serviços do SUS o que há de melhor no país em determinada 
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especialidade. Esses centros também são responsáveis pelos tratamentos de alta 

complexidade, que envolvam procedimentos de alto custo e que requeiram, 

equipamentos de tecnologia avançada. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). 

2.3 Qualidade em serviços 

Segundo Fitzsimmons & Fitzsimmons (2010), a todo o momento os serviços estão 

atrelados de maneira direta ou indireta a nossas vidas e mensurar a qualidade dos serviços 

prestados por meio da percepção do cliente é uma proposta desafiadora dentro de uma 

organização. Os meios de comunicação adotam os termos “satisfação do cliente” e 

“qualidade” para determinar a qualidade em serviço, porém é necessário entender que 

satisfação dos consumidores é algo mais amplo e intangível e definir a qualidade em serviço 

se resume a especificar as dimensões do serviço. Fundamentado nessa ótica, a qualidade 

percebida em serviço é um elemento da satisfação do consumidor, podendo ser visualizado 

por meio da Figura 2.3 a seguir (ZEITHAML & BITNER, 2003). 

 

Figura 2.3 - Percepções de clientes sobre qualidade e satisfação de clientes 

Fonte:  Zeithaml e Bitner  (2003, p. 88) 

Fitzsimmons & Fitzsimmons (2010) definem qualidade percebida pelos clientes, 

citando os autores Parasuraman et al. (1985), como a comparação da percepção do serviço 

prestado em relação à expectativa do serviço desejado. A expectativa do cliente, por sua vez 

pode ser influenciada por meio do contato boca a boca, através das necessidades pessoais e 

por intermédio  da experiência passada. Assim, a partir de alguns autores de marketing que 

pesquisaram algumas categorias de serviço, Zeithaml & Bitner (2003), descrevem as 

dimensões mais importantes para o cliente no julgamento da qualidade dos serviços:  
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 Credibilidade – É a habilidade de executar o serviço, que foi combinado 

anteriormente, com confiança e precisão, ou seja, dentro do prazo e conforme o 

especificado; 

 Responsividade – Está relacionado com a disposição da organização em 

atender a seus clientes de forma rápida na prestação de serviço; 

 Segurança – É a capacidade da empresa para atender ao cliente de forma 

confiável e confidencial; 

 Empatia – É a habilidade de tratar cada cliente de forma única. Mostrando 

empenho em atender seus desejos/necessidades - personalização; 

 Tangibilidade – Se refere ao ambiente onde se encontram as instalações da 

prestadora de serviço, e também como a prestadora se apresenta no mercado. 

De acordo com os autores supracitados é por meio dessas dimensões que os clientes 

julgam a qualidade do serviço. Ainda com relação à análise do estudo da qualidade do 

serviço, Fitzsimmons & Fitzsimmons (2010) classificam a qualidade percebida no serviço de 

acordo com três vertentes: (I) quando o serviço supera as expectativas dos clientes – a 

qualidade do serviço é considerada excepcional ou surpreendente, (II) quando o serviço 

satisfaz as expectativas dos clientes – a qualidade do serviço é considerada satisfatória e (III) 

quando o serviço prestado fica abaixo das expectativas do cliente – a qualidade do serviço é 

inaceitável. A qualidade percebida do serviço pode ser visualizada por meio da Figura 2.4 a 

seguir. 

 

Figura 2.4 - Qualidade percebida do serviço 

Fonte: Fitzsimmons & Fitzsimmons (2010, p. 139) apud Parasuraman et al. (1985) 
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2.3.1 Modelos de avaliação da qualidade 

Conforme apresentado anteriormente medir a qualidade em serviço é complexo, apesar 

de existirem vários modelos na literatura com essa finalidade, visto que a qualidade está 

atrelada à satisfação do consumidor, que por sua vez é dada por fatores intangíveis 

(FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2010), diferentemente da avaliação de um produto 

comprado em uma loja de eletrônicos ou até mesmo de um café expresso comprado em uma 

máquina, onde a avaliação é centrada nas características de qualidade, por meio da avaliação 

por atributos ou por variáveis (PALADINI, 2012). 

A dificuldade em avaliar serviços pode ser observada na própria literatura, por meio de 

oposições de modelos de autores clássicos como Parasuraman et al. (1985), com o 

SERVQUAL, procurando captar junto ao cliente a percepção de qualidade, através da escala 

criada, por meio de um questionário estruturado com finalidade de mapear as expectativas do 

consumidor em relação ao setor do serviço estudado e a percepção do mesmo em relação ao 

objeto de avaliação e Cronin & Taylor (1992), com o modelo SERVPERF, no qual foi 

elaborada uma escala que pretendia avaliar o desempenho dos serviços, empregando os 

mesmos itens e dimensões da qualidade do modelo SERVQUAL, mostrando a qualidade da 

prestação de serviço percebida pelos consumidores. O diferencial desse modelo para o 

primeiro é que a avaliação da qualidade é realizada após a prestação do serviço, ou seja, a 

nota da avaliação é a própria percepção dos consumidores (CRONIN & TAYLOR 1992; 

BOLTON & DREW, 1991). 

Para Jerônimo & Medeiros (2014) e Boulding et al. (1993), o modelo SERVPERF se 

mostrou mais eficiente que o modelo SERVQUAL, haja vista a melhor elucidação da 

variância, no que se refere à percepção do consumidor no tocante à qualidade de serviço. Essa 

dificuldade de avaliação da qualidade motiva alguns pesquisadores a criarem modelos ou 

abordagens a fim de que sejam representados por meio de números, fazendo com que a 

organização possa atingir seu máximo desempenho organizacional, satisfazendo seus clientes 

e aumentando a eficiência do seu processo (BATISTA & MEDEIROS, 2014). De acordo com 

os autores acima referenciados, apesar da dificuldade de avaliação da qualidade em serviço a 

literatura é vasta no que se refere aos modelos para avaliá-la, porém, esses modelos se 

mostram incompletos conforme apresentado a seguir.  

Grönroos (1984) se destacou por influenciar a descoberta e o estudo dos pontos-chave 

para o desenvolvimento do Setor de Serviço, quando apresentou um modelo no qual 
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evidenciaria a qualidade percebida de um serviço sendo observado a partir da função serviço 

esperado (expectativa), serviço percebido (desempenho) e a imagem da empresa. Apesar da 

sua falta de sofisticação matemática, o autor sugeriu pontos de melhorias para estudos futuros 

que vieram a contribuir para as atividades de serviço. O modelo apresentado pelo autor pode 

ser representado por meio da Equação 2.1 abaixo. 

                                              Equação (2.1) 

A partir da função da qualidade percebida proposta pelo modelo de Grönroos (1984), 

foram obtidas as seguintes conclusões: 1- As dimensões intensidade e extensão do contato 

com o cliente são de suma importância, uma vez que segundo o modelo a interação entre o 

comprador e o vendedor são mais relevantes que as atividades do setor de marketing da 

organização; e 2- A dimensão imagem da organização, formada pela dualidade qualidade 

técnica e qualidade funcional, onde a primeira significa o que é entregue ao cliente, e a 

segunda como é entregue ao cliente, é a terceira dimensão mais importante para o modelo, 

uma vez que busca formalizar conceitos a respeito da imagem da empresa frente aos clientes. 

De acordo com a análise dessa dimensão, o contato cliente versus vendedor influencia 

diretamente na concepção da imagem da organização, sendo esse contato, mais importante 

que as atividades de marketing. Vale salientar que esse modelo pode ser aplicado em diversos 

tipos de serviços (GRÖNROOS, 1984). 

Em 1985, Parasuraman et al. buscando captar junto ao cliente a percepção de 

qualidade, propuseram um modelo baseado no já existente de satisfação de Oliver (1980), 

destinado a mapear as expectativas do cliente em relação ao segmento do serviço e à 

percepção do cliente em relação a uma específica empresa de serviço objeto de avaliação. O 

SERVQUAL como ficou conhecido, pode ser exposto da seguinte maneira: a diferença entre 

a expectativa do cliente (Ej) e o julgamento do desempenho no serviço (Dj) conforme a 

Equação 2.2 a seguir. 

             Em que: Equação (2.2) 

Dj - Valores de medida de percepção de desempenho para característica j do serviço; 

Ej - Valores de medida da expectativa de desempenho para característica j do serviço; e 

Qj - Avaliação da qualidade do serviço em relação à característica j. 

Para que o modelo fosse de fácil entendimento Parasuraman et al. (1985), reproduziram 

o modelo SERVQUAL através dos Gap‟s, ou seja, através da diferença entre a expectativa e o 
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desempenho das cinco dimensões da qualidade, consistindo em uma medida da qualidade do 

serviço em analogia a uma dessas características específicas (SALOMI et al., 2005).  

Conforme os autores supracitados cada gap possui uma função específica conforme 

descrito a seguir. O Gap 1 abrange a percepção do gerente no que se refere a expectativa do 

cliente; o Gap 2 consiste na percepção do gerente sobre as expectativas dos clientes quanto à 

especificação da qualidade; o Gap 3 compreende a especificação do que foi solicitado e o que 

foi entregue ao cliente; o Gap 4 considera a constância da qualidade correta por meio da 

comunicação externa dos usuários; e o Gap 5 é a avaliação da qualidade descrita pelo cliente. 

Na Figura 2.5 abaixo é possível visualizar o modelo dos Gap’s de qualidade em serviço – 

SERVQUAL. 

 

Figura 2.5 - Modelo dos Gap’s de qualidade em serviços - SERVQUAL 

Fonte: Adaptado de Parasuraman et al. (1985) 

Grönroos (2003), afirma que, no modelo SERVQUAL, ao comparar percepções e 

expectativas, a organização alcançará seu objetivo, pois a expectativa influencia a percepção 

da qualidade. Porém, o autor faz um destaque a respeito dos problemas relacionados com a 

medição das expectativas, pois geralmente as pessoas consideram que sua expectativa é a 
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máxima existente, uma vez que o modelo representa apenas um espelhamento das 

expectativas pré e pós-serviço, não sendo assim visualizados os pontos de interação. 

Swartz e Brown (1989), baseados nas dez dimensões da qualidade (Acessibilidade, 

Cortesia, Comunicação, Credibilidade, Segurança, Confiabilidade, Presteza, Aspectos 

Tangíveis, Competência, Compreensão e Conhecimento do cliente) propostas por 

Parasuraman et al. (1985), desenvolveram um modelo no qual avaliariam a qualidade em 

serviço pelo cliente analisando a percepção e expectativa a partir de três Gap’s ao longo das 

dez dimensões da qualidade e não cinco conforme o modelo SERVQUAL. O Gap 1 abrange a 

percepção e a expectativa do consumidor, o Gap 2 versa sobre a  percepção do profissional de 

serviço quanto à expectativa do consumidor e o Gap 3 compreende a percepção do 

profissional quanto à percepção do cliente. Esse modelo é representado na Figura 2.6 a seguir. 

 

Figura 2.6 - Modelo para qualidade de serviço 

Fonte: Adaptado de Swartz e Brown (1989) 

Apesar de o modelo de Swartz e Brown (1989) ter sido testado em uma única 

organização de serviço e de ter a hipótese do Gap 2 rejeitada no seu teste de hipótese, os 

autores recomendam o uso dele  para avaliar a qualidade em serviço (MIGUEL & SALOMI, 

2004).  

Bolton & Drew (1991), criaram o modelo de avaliação de serviço acrescentando ao 

modelo já existente, o SERVQUAL, o conceito de valor, sendo este o responsável por 

determinar a intenção e o comportamento dos clientes. Conforme o modelo desenvolvido, na 
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Figura 2.7 abaixo, os autores asseguram que a satisfação do cliente antecede às suas 

expectativas, a não confirmação das suas expectativas e a percepção dos níveis de 

desempenho dos atributos individuais. Eles também aconselham que as prestadoras de serviço 

sejam mais flexíveis para que todos os tipos de clientes sejam satisfeitos.  

 

Figura 2.7 - Avaliação para qualidade de serviço e valor 

Fonte: Adaptado de Bolton e Drew (1991). 

Com o objetivo de desenvolver um modelo para retificar as críticas ao SERVQUAL, 

Cronin & Taylor (1992), desenvolveram o SERVPERF sendo este diferenciado do modelo 

anterior devido a sua base teórica, a qual seria composta apenas pela percepção do cliente, 

desconsiderando, assim, as expectativas, já que a qualidade de serviço é uma atitude do 

cliente com base nas suas percepções mediante o consumo. (BRADY & CRONIN, 2001). 

O modelo SERVPERF busca avaliar a qualidade dos serviços de acordo com as atitudes 

dos clientes com relação às dimensões da qualidade. Após a aplicação do modelo SERVPERF 

e a utilização dos testes estatísticos, os autores concluíram que o método é mais eficiente que 

a proposta do SERVQUAL, uma vez que o modelo produz melhores resultados na avaliação 
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da qualidade em serviço e, assim sendo as estimativas das avaliações são mais confiáveis e 

apresentam maior variância explicada (CRONIN & TAYLOR, 1992). 

Nesse contexto, Teas (1993) em crítica ao modelo do SERVQUAL, propõe o modelo de 

Desempenho Ideal, no qual solucionaria as imperfeições do modelo SERVQUAL, por meio 

de uma solução ideal, sobre circunstâncias ideais, podendo a avaliação da qualidade em 

serviço ser mensurada pela Equação 2.3 abaixo. 

     ∑    |     |   |     |

 

   

          Equação (2.3) 

MQ – Avaliação da qualidade; 

Pi – Percepção da qualidade no Atributo i; 

Ei – Expectativa de qualidade no Atributo i; 

I – Solução Ideal. 

Foi constatado que para modelo de desempenho ideal, a avaliação da qualidade tem 

maior correlação com as preferências de compras, interações de recompra e satisfação do 

serviço. A sua principal área de aplicação são as lojas de varejo. 

Ficou evidenciado neste Capítulo que, desde a criação do modelo de avaliação da 

qualidade em serviço de Grönroos (1984), tem-se tentado retificar ou solucionar alguma 

imperfeição do modelo anteriormente criado, com o intuito de ser o mais fiel possível a 

respeito da qualidade do serviço prestado ou oferecido. 

Neste trabalho, optou-se pela não utilização de nenhum dos modelos acima descritos 

uma vez que os modelos mencionados buscam captar junto ao cliente a sua percepção e 

expectativa ou somente sua percepção para medir a satisfação tendo como base as dimensões 

da qualidade. Assim, aqui será utilizado o Modelo de Kano, pois ele identifica qual a 

satisfação do cliente caso um atributo específico esteja presente no produto ou na prestação do 

serviço, buscando assim classificar esses atributos que influenciam a satisfação do cliente em 

categorias conforme será abordado na seção 3.4. Vale salientar que a maior crítica a todos os 

modelos de avaliação, inclusive ao Modelo de Kano, é a falta de técnicas quantitativas nos 

modelos para o tratamento de dados (ARDAKANI et. al., 2015).  

2.4 Modelo de Kano 

Ao longo do tempo, acreditou-se que a satisfação do cliente era proporcional ao nível de 

desempenho de um determinado produto/serviço, ou seja, quanto maior o desempenho do 
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produto, maior a satisfação do cliente e da mesma forma, quanto menor fosse o desempenho, 

menor seria a satisfação do cliente (LI-FEI, 2012). Partindo dessa premissa, em 1984 o 

japonês Noriaki Kano desenvolveu o modelo de satisfação do cliente conhecido como Modelo 

da Qualidade Atrativa e Obrigatória também apresentado como o Modelo de Kano. O autor 

propõe que a satisfação do cliente seja uma relação não linear com diferentes pontos centrais 

de atenção, o que se faz necessário no ciclo de desenvolvimento de produtos/serviços 

(SHAHIN & NEKUIE, 2011).  

Segundo Bilgili (2011), o Modelo de Kano admite que a qualidade nem sempre seja 

proporcional à funcionalidade do produto, pois qualidade superior não indica necessariamente 

maior satisfação em todos os atributos do produto ou serviço. Essa avaliação a partir da 

expectativa do cliente tem sido o objeto de estudo de muitos autores, no qual, a partir desse 

processo, surge o desenvolvimento de novos produtos ou serviços gerando satisfação para os 

consumidores e situando melhor as organizações no mercado (SHAHIN et al., 2013; 

AVIRAL et al., 2014; BANDYOPADHYAY, 2015; GUSTAVSSON et al., 2016). 

Kano et al. (1984) classificam os atributos, no modelo, que influenciam a satisfação do 

cliente em cinco categorias: Obrigatórios, Unidimensionais, Atrativos, Neutros e Reversos a 

partir de uma relação entre desempenho e satisfação não linear. Por meio disso, o modelo 

categoriza e qualifica os requisitos do produto ou serviço para torná-los mais atrativos na 

perspectiva de seus clientes. Os autores ainda defendem que alguns atributos do produto ou 

serviço aumentam drasticamente a satisfação do consumidor com uma pequena melhoria no 

seu desempenho, ao passo que outros com uma grande melhoria no desempenho não trazem 

muita ou nenhuma satisfação para os clientes (SHAHIN et al., 2013).  

Dessa maneira, o Modelo da Qualidade Atrativa e Obrigatória busca reconhecer as 

exigências dos consumidores, fazendo uma descrição comportamental para cada atributo por 

meio de sua classificação (HUISKONEN & PIRTTILA, 1998). A Figura 2.8 a seguir 

apresenta o Modelo de Kano, no qual se ilustra a relação entre o grau de satisfação (eixo 

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

Segundo o Modelo de Kano (1984), os atributos podem ser divididos em cinco 

categorias, os Obrigatórios (O) são atributos que, presentes no produto ou serviço não trarão 

satisfação ao consumidor, porém a sua falta trará insatisfação. Nos Unidimensionais (U) o 

grau de satisfação do consumidor aumenta à medida que o desempenho do serviço ou produto 



Capítulo 2                                                                                                                            Fundamentação Teórica 

47 

 

aumenta, porém após o aumento de desempenho, sua diminuição gera insatisfação. Já os 

Atrativos (A) são os atributos que não causam insatisfação ao consumidor, haja vista que 

estavam sendo esperados por ele, porém, uma vez desempenhados, trarão uma satisfação a 

mais, sendo um diferencial competitivo das organizações. Os Neutros (N) são os atributos que 

não causam satisfação nem insatisfação - são indiferentes e concluindo os Reversos (R) são 

atributos que quando presentes, trazem insatisfação e quando ausentes proporcionam 

satisfação. 

 

Figura 2.8 - Modelo de Kano 

Fonte: Adaptado Löfgren e Witell, 2005 apud Ross et al.(2007). 

O grande impasse desse modelo se refere à definição e caracterização dos atributos, pois 

eles são baseados no conhecimento dos profissionais que oferecem tal serviço, porém isso é 

uma premissa básica do modelo, ainda podendo acontecer de existirem atributos que não 

constam em um determinado questionário, mas que interferem na satisfação dos clientes 

(MIKULIC & PREBEZAC, 2011). O Modelo Kano é estabelecido por meio de um 

questionário, onde é dividido em dois grupos de perguntas: o grupo das perguntas funcionais 

ou positivas que buscam identificar qual a satisfação do consumidor caso um dado atributo 

esteja presente em um produto/serviço e o grupo das perguntas disfuncionais ou negativas que 
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procuram identificar o quanto a não existência de um dado atributo ou o seu mau desempenho 

interfere negativamente na satisfação do consumidor. Através da comparação desses 

resultados é possível classificar os atributos como Atrativos, Obrigatórios, Unidimensionais, 

Reversos e Neutros. A Tabela 2.5 a seguir apresenta um exemplo das perguntas na forma 

funcional e disfuncional para o atributo Ambiente Físico. 

Tabela 2.5 - Exemplo da pergunta da forma funcional e disfuncional 

Questão Funcional 

(Positiva) 

Como você se sente se as instalações 

hospitalares possuírem ambiente físico 

limpo e agradável?  

1. Eu me sentiria muito bem 

2. Eu me sentiria bem 

3. Indiferente 

4. Eu me sentiria mal 

5. Eu me sentiria muito mal 

Questão Disfuncional 

(Negativa) 

Como você se sente se as instalações 

hospitalares não forem completamente 

limpas e agradáveis?  

1. Eu me sentiria muito bem 

2. Eu me sentiria bem 

3. Indiferente 

4. Eu me sentiria mal 

5. Eu me sentiria muito mal 

Fonte: Esta pesquisa (2016). 

Levando em consideração o exemplo acima citado, se a resposta do cliente para a 

questão funcional (positiva) consistir em “1. Estou muito satisfeito” e para a questão do 

disfuncional (negativa) equivaler a “3. Indiferente”, de acordo com a classificação de Kano et 

al. (1984), haverá o cruzamento das duas perguntas. A Tabela 2.6 abaixo mostra que o 

atributo do Ambiente Físico classificado é o atrativo.  

Tabela 2.6 - Classificação dos atributos no Modelo de Kano 

Resposta do Cliente 

Questão Disfuncional (Negativa) 

1. Muito 

satisfeito  

2. Desejaria 

que melhorasse 

um pouco 

3. Indiferente 
4. Conviveria 

com ele  
5. Insatisfeito 

Q
u

es
tã

o
 F

u
n

ci
o
n

al
 

(P
o

si
ti

v
a)

 

1. Muito satisfeito Q A A A U 

2. Desejaria que melhorasse 

um pouco  
R N N N O 

3. Indiferente R N N N O 

4. Conviveria com ele R N N N O 

5. Insatisfeito R R R R Q 

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

Fonte: ROOS (2009). 
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Vale salientar que nesta pesquisa só serão utilizadas as questões funcionais do Modelo 

de Kano, uma vez que o objetivo do trabalho é identificar qual a satisfação do consumidor 

caso um dado atributo qualquer esteja presente no serviço prestado. 

Complementando a análise apresentada pelo Modelo de Kano, Berger et al. (1993) 

definiram dois coeficientes que ajudam o gestor a indicar o percentual de satisfação do cliente 

na medida em que o desempenho de um atributo muda. O coeficiente de satisfação serve para 

indicar o quanto a satisfação do consumidor aumenta quando há um bom desempenho em um 

determinado atributo e o quanto a satisfação do consumidor diminui se há um mau 

desempenho em um determinado atributo. Já o coeficiente de insatisfação busca indicar o 

quanto diminuirá a insatisfação do consumidor quando há um bom desempenho em um 

determinado atributo (ROSS, 2009). Esses coeficientes podem ser expressos pelas Equações 

2.4 e 2.5 abaixo.  

      
     

           
 Equação (2.4) 

 
    

            

           
 

Equação (2.5) 

Onde:  

CS%: Percentual de clientes satisfeitos com a presença do requisito no produto/serviço; 

CI%: Percentual de clientes 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. 

Em comparação com os outros modelos, o Modelo de Kano (1984) possui um 

diferencial por entender que a relação entre o desempenho de um atributo e a satisfação do 

consumidor não é linear, porém, ele não leva em consideração o atual nível de desempenho 

dos atributos, o que, segundo Tontini & Sant‟ana (2007), a torna uma ferramenta limitada, 

pois não identifica oportunidades para a melhoria da satisfação do consumidor. 

É possível apresentar algumas aplicações do Modelo de Kano nos mais variados 

setores, podendo ainda ser combinado com outros diferentes e diversos métodos de 

avaliação do desenvolvimento de produtos e serviços, tais como SERVQUAL (TAN, 2001; 
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SULISWORO & MANIQUIZ, (2012) BASFIRINCI & MITRA, 2015), QFD (MATZLER & 

HINTERHUBER, 1998; SHEN et al., 2000; BAYRAKTAROG#LU & ÖZGEN 2008; YEH & 

CHEN, 2014), com a finalidade da melhoria contínua da satisfação do cliente. 

2.5 Considerações sobre o capítulo 

Neste Capítulo foram tratados os tópicos mais relevantes que nortearam esta 

dissertação, bem como o direcionamento do trabalho. Os principais conceitos abordados 

foram: os conceitos básicos da qualidade e sua evolução ao longo do tempo, os conceitos 

referentes ao setor de serviço, suas características e tipologias e a situação do setor de serviço 

no Brasil, os conceitos referentes à qualidade em serviço e os modelos de avaliação da 

qualidade em serviço, assim como o Modelo de Kano. 

De maneira geral, foi justificada a utilização do modelo de Kano em detrimento de 

outros modelos de avaliação de serviço, porém conforme já descrito no texto a maior crítica a 

todos os modelos de avaliação, inclusive ao Modelo de Kano, é a falta de técnicas 

quantitativas nos modelos de avaliação de serviço para o tratamento de dados. Por essa razão, 

o próximo Capítulo busca conceituar teorias e técnicas necessárias para sanar a falta de uma 

avaliação quantitativa nos modelos descritos nesta fundamentação teórica. 
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3. ABORDAGEM QUANTITATIVA 

Neste Capítulo serão expostos os conceitos referentes à abordagem quantitativa para 

tratamento de dados referentes ao modelo de avaliação da qualidade em serviço. Os conceitos 

aqui descritos são os princípios da Teorias dos Sistemas Fuzzy, a Lógica Fuzzy, bem como o 

emprego da Logica Fuzzy com seus operadores. Em seguida com intuito ordenar as categorias 

dos atributos de acordo com a sua distância a solução ideal positiva e a solução ideal negativa 

será apresentada a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal. 

3.1 Princípios da Teoria dos Sistemas Fuzzy 

Na teoria clássica dos conjuntos três noções básicas são aceitas sem que seja preciso 

uma definição, pois se trata de noções primitivas: conjunto, elemento e pertinência entre 

elementos e conjuntos. Assim, o conjunto pode ser entendido como um agrupamento de 

classes, coleções e sistemas, exemplo: 

1- Conjunto de números (   ; 

2- Conjuntos de livros     ; 

3- Conjunto de indicadores de qualidade      ; 

4- Conjunto de consumidores satisfeito com a qualidade do serviço        ; e 

5- Conjunto de consumidores insatisfeitos com a qualidade do serviço        .  

Por sua vez os elementos são os itens ou membros desse conjunto, conforme descritos a 

seguir: 

1-  1, 2, 3, 4 e 5; 

2- Matemática, Estatística, Métodos e Economia; 

3- Sucata, Satisfação do cliente, Produtividade da Fábrica e Treinamento; 

4- João, Maria, José e Pereira; 

5- Antônio, Jane, Rita e Calline. 

A notação dos conjuntos e elementos pode ser descrita conforme a regra abaixo: 

1-               ; 

2-                                             ; 

3-                                                                         ; 

4-                                 ; 
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5-                                   

Esses elementos podem ser classificados como pertencentes ou não, a um dado 

conjunto, por exemplo, Jane e Pereira pertencem ao conjunto de consumidores insatisfeitos 

com a qualidade de serviço? - Jane está presente nesse conjunto, logo ela pertence a esse 

conjunto, porém, Pereira não está presente nesse conjunto, por esse motivo ele não pertence 

ao conjunto de consumidores insatisfeitos. Tal exemplo pode ser representado da seguinte 

maneira.  

              

                 

Assim a teoria clássica dos conjuntos pode ser classificada a partir do sistema binário, 

no qual um atributo da bivalência (elemento ou um conjunto) pode ser considerado como 

verdadeiro ou falso, preto ou branco, um ou zero. De acordo com a lógica clássica de 

Aristóteles um atributo não pode ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo, nem mesmo ter 

parcialidade nos dois extremos (SIMÕES & SHAW, 2007). 

Porém, existe um desacordo entre a lógica clássica da bivalência e a realidade, onde as 

fronteiras da pertinência não são claramente precisas, e podem ser citados, por exemplo, dois 

conjuntos: o primeiro constituído por Pessoas Ricas e o segundo por Pessoas Pobres, esses se 

comportando de maneiras diferentes, uma vez analisada a percepção de indivíduos diferentes. 

1 – Percepção do Indivíduo A – Uma pessoa com mais de R$ 1.000.000,00 livres para 

investimentos é considerada rica; 

2 – Percepção do Indivíduo B – Uma pessoa com mais de R$ 1.000.000,00 livres para 

investimentos é considerada uma pessoa que vive bem, porém não é rica. 

3 – Percepção do Indivíduo C - Uma pessoa com mais de R$ 1.000.000,00 livres para 

investimentos é considerada pobre. 

No intervalo entre Rico e Pobre existe uma infinidade de percepções que serão 

constituídas de subjetividade, ambiguidade e imprecisão. Segundo Simões & Shaw (2007), 

isso acontece porque o mundo real é multivalente com um infinito espectro de opções, em vez 

de duas como o sim e o não, o rico e o pobre ou até mesmo o 1 e o 2, e não bivalente. 

Partindo desse pressuposto de imprecisão, subjetividade e ambiguidade, com a 

necessidade de que surgisse um método para preencher essas lacunas abertas, interligado com 

a percepção individual e ao mesmo tempo a um modelo matemático, em 1965, na 
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Universidade da Califórnia em Berkeley o professor Lotfi Askar Zadeh desenvolveu a Teoria 

dos Sistemas Fuzzy (TSF). Essa é definida como a teoria de uma classe de objetos com 

contínuos graus de pertinência que variam entre o intervalo [0,1], no qual o grau zero (0) 

significa a ausência completa ou a não pertinência do elemento num dado conjunto e o grau 1 

(um) é a absoluta certeza da pertinência do elemento no conjunto. Ainda se pode definir o 

termo fuzzy como vago, incerto, difuso ou indefinido (ZADEH, 1965).  

O autor supracitado afirma que a TSF objetiva avaliar o comportamento dos indivíduos 

de forma mais adequada que os modelos tradicionais citados no Referencial Teórico fazendo 

uso de termos qualitativos como, por exemplo, o volume de um prato de comida podendo este 

ser classificado com pouca comida, quantidade razoável e muita comida, sendo interpretados 

pela Lógica Fuzzy e aprimorados pela aritmética. A Teoria dos Sistemas Fuzzy não necessita 

de muitos fatores e regras de decisão, porém, nela é possível considerar um maior número de 

variáveis e se permite a simulação do processo de julgamento humano, proporcionando a 

elaboração razoavelmente rápida de modelos de sistema, simplificando a estrutura da base de 

conhecimento e solucionando problemas (BATISTA & MEDEIROS, 2014). 

Assim a Lógica Fuzzy pode ser classificada como uma lógica não binária, uma vez que, 

a partir de suas habilidades derivadas, é possível obter conclusões, como retorno aos dados 

cujos teores são vagos, ambíguos, incompletos e imprecisos, não podendo esses ser 

classificados como branco-preto e zero-um, conforme o sistema clássico-binário e sim como 

numa zona cinzenta (para o branco-preto), conforme a Figura 3.1 a seguir. Nesse sentido, a 

lógica dos Sistemas Fuzzy tem capacidade de simular o raciocínio humano (SIMÕES & 

SHAW, 2007). 

 

Figura 3.1 - Comparação entre a Lógica Clássica e a Lógica Fuzzy 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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Assim, a noção da Lógica Fuzzy parte do pressuposto da construção lógica conceitual 

que se assemelha à estrutura utilizada na lógica clássica, porém, com mais robustez e de maior 

alcance e aplicação, principalmente nos ambientes nos quais é preciso processar informações 

compostas por imprecisão e/ou incerteza. Dessa maneira a Teoria dos Conjuntos Fuzzy provê 

uma estruturação matemática rigorosa, que pode ser considerada como uma linguagem de 

modelagem apropriada para situações em que haja relações fuzzy. 

3.2 Lógica Fuzzy 

Conforme mencionado anteriormente, a Lógica Fuzzy é centrada nos conceitos da 

Teoria dos Sistemas Fuzzy, que, por sua vez, é uma extensão da Teoria dos Conjuntos 

tradicional. Sendo assim, a Lógica Fuzzy é definida como um conjunto fuzzy A, do conjunto 

universal U, por meio da função de pertinência  
 
   , com todos os seus valores dentro de 

um intervalo [0,1], a qual se apresenta conforme a Equação 3.1 abaixo (ZADEH, 1991). 

  
 
         Equação (3.1) 

De acordo com Simões & Shaw (2007), a Lógica Fuzzy pode ser interpretada sob a 

forma de gerenciamento de incertezas, ou seja, quando existe um conceito impreciso utiliza-se 

a modelagem numérica, adequando a cada item no universo valores que variarão entre 0 e 1, 

no qual ela representará o grau de pertinência desse item. Algumas características básicas da 

Lógica Fuzzy foram apresentadas no ano de 1992 por Zadeh, entre elas encontram-se:  

 O raciocínio exato é visualizado como um caso extremo de raciocínio 

aproximado; 

 O conhecimento é interpretado como uma coletânea expansível, 

equivalentemente, o fuzzy restringe isso a uma coletânea de variáveis;  

 Tudo é uma questão de grau; 

 A inferência é visualizada como um processo de alastramento das restrições;  

 Qualquer sistema lógico pode ser convertido para a Lógica Fuzzy. 

Assim, de acordo com as características apresentadas por Zadeh, a Lógica Fuzzy é 

caracterizada pela imprecisão do raciocínio permitindo assim a estimativa de informações 

incertas, imprecisas ou incompletas. Conforme Magalhães (2012), ela pode ser representada 

esquematicamente a partir da percepção do indivíduo, esse esquema pode ser dividido em três 

etapas, a Fuzzificação, as Operações Fuzzy e a Defuzzificação, conforme Figura 3.2 a seguir. 
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Figura 3.2 - Esquema do emprego da Lógica Fuzzy 

Fonte: Adaptado de Magalhães (2012) 

Para uma melhor compreensão dos conceitos atrelados à Lógica Fuzzy, Zadeh (1987) 

apresentou as definições dos termos relacionados à primeira etapa do emprego dessa lógica, a 

Fuzzificação que serão descritos a seguir: 

1- Conjuntos de elementos: são agrupamentos de itens ou membros do universo que 

possuem características em comum e que se diferenciam dos outros conjuntos de 

elementos, como por exemplo, conjunto de pessoas idosas (esse conjunto possui um 

intervalo em que a variável base – pessoas idosas – está bem definida). 

2- Variáveis linguísticas: são as características/atributos, ditos em comum que fazem 

os sujeitos pertencerem a um determinado conjunto de elementos ou não. Voltando 

para o exemplo do conjunto de pessoas idosas, o atributo que faz o indivíduo 

pertencer ou não a esse conjunto é a idade.  As variáveis linguísticas são totalmente 

caracterizadas pela presença de um conjunto de termos linguísticos, o nome da 

variável, um conjunto universo ao qual ela pertence, com regras sintáticas e 

semânticas.  
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3- Termos linguísticos: são adjetivos ou advérbios que descrevem as variáveis 

linguísticas, para o exemplo acima citado, o termo linguístico para conjunto de 

pessoas idosas é ser “idoso” o que descreve a variável linguística idade.  

4- Conjunto de referência: corresponde ao conjunto que referencia o intervalo 

numérico a ser considerado para a variável linguística. No exemplo da idade, o 

intervalo poderia ser definido por [0, 90] anos. 

5- Função de pertinência: é a equação que determina o grau de pertinência/associação 

[0,1] de um dado elemento a um dado conjunto (variável linguística). 

6- Grau de pertinência: é o valor estimado referente à saída da função de pertinência 

que pertence ao intervalo [0,1] que classifica o quanto o elemento está associado ao 

conjunto. 

3.2.1 Etapa 1: Fuzzificação 

A Fuzzificação é o processo de transformação dos números reais obtidos a partir da 

percepção do indivíduo para o ambiente fuzzy, atribuindo aos valores linguísticos, termos 

linguísticos que serão selecionados durante a avaliação de acordo com a função pertinência 

que caracterizou tal variável (SILVA, 2008; ALMEIDA et al.,2010). 

Para uma melhor compreensão desse conceito, por exemplo, se x for qualidade - 

variável linguística – então o conjunto de termos linguísticos de µ(qualidade) poderia ser 

descrito como µ(qualidade) = {insatisfeito, aceitável, indiferente, satisfeito, muito satisfeito}, 

com o conjunto de referência definido por [0, 10]. Esse intervalo é caracterizado pelos 

números fuzzy que traduzem o número real cujo valor preciso não é conhecido com exatidão, 

pois se trata da percepção de cada indivíduo. Normalmente esse intervalo é representado por 

dois pontos extremos (a, b). O exemplo acima pode ser ilustrado através da Figura 3.3 abaixo. 

Dessa maneira a variável linguística (Qualidade), passa pelo processo de Fuzzificação, 

sendo esta realizada por meio da função pertinência, modelada para o ambiente fuzzy. 

Segundo Simões e Shaw (2007) os formatos dos números fuzzy mais encontrados são os 

triangulares e os trapezoidais, uma vez que são gerados de maneira mais fácil, porém existem 

vários formatos como o cos
2
(x), gaussiana, sigmoide e spline cúbico (S-shape), que de acordo 

com os autores são usados quando o desempenho suave de uma variável linguística é de 

importância crítica.  
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Figura 3.3 - Função pertinência para a variável linguística qualidade 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

Por meio da Figura 3.3, ainda é possível perceber que o número fuzzy se apresenta de 

forma triangular e semitrapezoidal. Os termos linguísticos atribuídos para a variável 

linguística Qualidade se apresentam como insatisfeito, aceitável, indiferente, satisfeito, muito 

satisfeito, que compõem cinco conjuntos fuzzy, cada um definido por uma função de 

pertinência. Na Tabela 3.1 a seguir é possível visualizar o grau da total pertinência de cada 

termo linguístico. 

Tabela 3.1 - Grau de pertinência dos termos linguístico 

Termos 

linguísticos 
Insatisfeito Aceitável Indiferente Satisfeito 

Muito 

satisfeito 

Total 

pertinência 
3 5 6 7 8 

Fonte: Esta pesquisa (2016). 

Dessa maneira, os conjuntos de termos linguísticos irão se sobrepondo na medida em 

que o grau de pertinência se torna totalmente presente ou totalmente ausente, ou seja, cada 

conjunto de termos linguísticos se mantém em um intervalo de pertinência, que não pertence 

por inteiro a um grupo específico. Isso acontece, porque os números reais que são processados 

em números fuzzy e estes tratam da percepção de cada indivíduo, por consequência, não são 

conhecidos com exatidão. 

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Insatisfeito Aceitável Indiferente Satisfeito Muito satisfeito
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3.2.2 Etapa 2: Operadores fuzzy 

Geralmente os conjuntos de números fuzzy mais utilizados são de formas trapezoidais e 

triangulares, que podem ser consideradas uma variação do trapezoidal, pois são as que 

possuem maior adequabilidade aos modelos de avaliação da qualidade (SILVA et al., 2014). 

O número fuzzy trapezoidal pode ser representado por quatro pontos e expresso por A= 

(a, b, c, d). Essa forma tem como papel mapear os domínios extremos do conjunto podendo 

ser representada esquematicamente de acordo com a Figura 3.4 abaixo.  

 

Figura 3.4 - Função pertinência para a variável linguística qualidade 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

O formato do número fuzzy trapezoidal pode ser representado também por meio da 

função pertinência, conforme descrito na Equação 3.2 a seguir. 

  
 
     

{
 
 

 
 

   

   
             

                    
   

   
          

                  

 Equação (3.2) 

No caso da variação do número fuzzy trapezoidal, o número fuzzy triangular será o 

formato utilizado nesta pesquisa, este pode ser representado por três pontos A= (a, b, c) no 

domínio dos X, com a < b < c, no eixo dos X serão alocados os valores da variável a, b e c 

que serão os pontos na escala caracterizados pela ambiguidade, imprecisão e vagueza no 

processo de avaliação, o eixo do µA(x) o grau de pertinência para cada variável de X. O 

número fuzzy triangular geralmente é utilizado quando a variável linguística em análise possui 
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uma faixa de variação em que só possua um pico maior que os demais. Por isso, esse modelo 

apresenta-se para mapear os domínios intermediários dos conjuntos (SILVA et al., 2014). O 

referido modelo pode ser representado pela Figura 3.5 a seguir. 

 

Figura 3.5 - Diagrama do número fuzzy triangular 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

Outra maneira de representar o número fuzzy triangular é por meio da Equação 3.3 

abaixo descrita através da função pertinência. 

  
 
     

{
 

 
   

   
          

   

   
         

               

 
Equação (3.3) 

 

Nesta pesquisa serão utilizados os números fuzzy triangulares, a escolha pela utilização 

desse número fuzzy se explica pela melhor representação das preferências do avaliador em 

cada termo linguístico. Ou seja, o ponto central „b‟, que corresponde no conjunto de 

referência a A= (a, b, c), o valor que perfeitamente condiz ao termo linguístico, vale salientar 

que esse ponto é único e suas variações próximas possuirão grau de pertinência abaixo de 1, 

decrescendo ao passo que há o afastamento do ponto central. Dessa maneira, é possível 

determinar da melhor forma a qualidade do serviço prestado de acordo com a variável 

linguística avaliada, pois ela será determinada de forma individual e precisa pelo ponto 

central.  

Após a escolha do formato triangular, que será utilizado nesta pesquisa, é necessário 

apresentar as principais operações intervalares, que segundo o princípio de Zadeh (1965), 
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serão utilizadas nos tratamentos de dados. Levando em consideração dois números fuzzy 

triangulares A e B, representados pelos pontos A= (a, b, c) e B= (        ) as fórmulas 

operacionais de adição, subtração, multiplicação e divisão que seguem a lógica vetorial são:  

 Adição: a adição de dois números fuzzy triangulares nos números reais se dá por 

meio da Equação 3.4 abaixo. 

                                                 Equação (3.4) 

 Subtração: a subtração de dois números fuzzy triangulares, A e B, nos números 

reais se dá por meio da Equação 3.5 a seguir. 

                                                 Equação (3.5) 

 Multiplicação: a multiplicação de dois números fuzzy triangulares, A e B, nos 

números reais se dá por meio da Equação 3.6 abaixo. 

                                                 Equação (3.6) 

 Divisão: a divisão de dois números fuzzy triangulares nos números reais se dá 

por meio da Equação 3.7 a seguir. 

                                                 Equação (3. 7) 

Segundo Aguiar e Oliveira (2007) e Almeida et al. (2010), os operadores algébricos 

mais utilizados e aplicados entre conjuntos, em diversas áreas da engenharia, são os 

operadores de interseção (min) e união (max). Eles são baseados nos conceitos das normas 

triangulares designadas de norma-t e co-norma-t ou norma-s, e para que essas operações 

sejam satisfeitas, algumas propriedades devem seguidas. 

 A norma-t é uma função definida no produto cartesiano                     

                                      e que satisfaz as propriedades 

exemplificadas na Tabela 3.2 abaixo. 

Tabela 3.2 - Propriedades referentes a norma-t 

Propriedade Comutativa            

Propriedade Associativa                 

Propriedade de monotonicidade                            

Condições de contorno                 

Fonte: Adaptado de Kaufmann & Gupta (1998) 
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 Para a co-norma-t ou norma-s: é uma função definida no produto cartesiano 

                                e que satisfaz as propriedades descritas 

na tabela 3.3 a seguir. 

Tabela 3.3 - Propriedades referentes a co-norma-t ou norma-s 

Propriedade Comutativa            

Propriedade Associativa                 

Propriedade de monotonicidade                            

Condições de contorno                 

Fonte: Adaptado de Kaufmann & Gupta (1998) 

Assim, os conceitos de união (max) e interseção (min) podem ser tratados de forma 

mais geral através do emprego de operações conhecidas como norma-t e co-norma-t. Essas 

permitem maior flexibilidade para o projetista dos Sistemas Fuzzy (SIMÕES & SHAW, 

2007). Os autores ainda afirmam que algumas propriedades algébricas dos conjuntos 

ordinários (onde a noção de pertinência é bem definida e o elemento pertence ou não a um 

dado conjunto) podem ser utilizadas para o conjunto fuzzy, conforme seguido na tabela 3.4 a 

seguir. 

Tabela 3.4 - Propriedades algébricas dos conjuntos ordinários para o conjunto fuzzy 

Idempotência 
        

        

Associativa  
                

                

Comutativa 
        

        

Distributividade em relação à interseção                     

Distributividade em relação à união                     

Complementos dos conjuntos fuzzy 
       

       

Conjunto fuzzy e o Nulo 
      

      

Fonte: Adaptado de Simões & Shaw (2007) 
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3.2.3 Etapa 3: Desfuzzificação 

A última etapa do esquema da Lógica Fuzzy é dada pela Defuzzificação, que segundo 

Simões & Shaw (2007), consiste em transformar o valor da variável linguística processada 

pela Lógica Fuzzy em um valor discreto, ou seja, visa a converter o valor fuzzy referente à 

saída da inferência para o universo dos números reais, haja vista que algumas aplicações do 

número fuzzy necessitem desse tratamento. Segundo Zhao & Govind (1991), a Defuzzificação 

pode ser realizada por meio de vários métodos encontrados na literatura, entre eles: 

 O Método do Centro-da-Área (C-o-A): também chamado de o Método do 

Centro-de-gravidade, visa a calcular o centroide da área composta sendo 

representado pelo termo de saída fuzzy. O cálculo do centroide da área pode ser 

realizado por meio da Equação 3.8 a seguir. 

    
∑            

 
   

∑         
 
   

 Equação (3.8) 

Onde:  

        - É a área de uma função pertinência; 

   – É a posição do centroide da função pertinência individual; 

  - É o centroide composto. 

Segundo os autores, esse método possui alguns problemas, o primeiro se apresenta 

quando a função pertinência não possui sobreposição, outro ponto é que se mais de uma regra 

tiver a mesma saída fuzzy há uma sobreposição de áreas que não é devidamente contabilizada. 

E por último, a necessidade de integração numérica toma esforços computacionais para 

cálculo. 

 O Método Centro do Máximo (C-o-M): também conhecido como 

Desfuzzificação pelas alturas, nesse método os picos das funções de pertinência 

representados no universo do discurso da variável de saída são utilizados, ao 

passo que se desconsideram as áreas das funções pertinência. O C-o-M pode ser 

calculado através da Equação 3.9 abaixo. 

    
∑    

 
   ∑         

 
   

∑ ∑         
 
   

 
   

 Equação (3.9) 

O que diferencia a equação do C-o-A para a do C-o-M é que a primeira usa a 

área de cada função de pertinência, enquanto a segunda usa apenas seus 
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máximos. Esse método representa um melhor compromisso entre possíveis 

saídas com multiplicidade de disparo de conjunto fuzzy. 

 O Método da Média dos Máximos (M-o-M): também conhecido como de 

solução mais plausível, por desconsiderar o formato das funções de pertinência 

de saída. Esse método pode ser utilizado em saídas cujo valor tenha o maior 

valor de pertinência. Em casos nos quais a função pertinência possua mais de 

um máximo, esse método não serviria. Para o método descrito pode-se utilizar a 

Equação 3.10 a seguir. 

    ∑
  

 

 

   

 Equação (3.10) 

Onde:  

  - É o m-ésimo elemento no universo de discurso, onde a função          tenha 

um máximo; 

 – É o número total desses elementos. 

Porém, nesta pesquisa, não se faz necessária a utilização do processo de 

Desfuzzificação, dado que após a fuzzificação foi utilizada a Técnica Matemática de 

Verificação do Ponto Ideal, a qual será abordada no próximo Capítulo, e que tem sua principal 

vantagem na utilização dos dados no ambiente fuzzy. Por conseguinte, haverá um ganho no 

desempenho da abordagem proposta, uma vez que por mais precisos que sejam os métodos de 

transformação, os mesmos não conseguem retratar na íntegra a avaliação obtida no ambiente 

fuzzy. 

3.3 Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal 

Hwang e Yoon (1981) foram os precursores da técnica de avaliação de desempenho das 

opções por meio da similaridade com a solução ideal - positiva e negativa. Com o intuito de 

avaliar a qualidade em serviços, comparando a avaliação da qualidade percebida pelo cliente 

com a qualidade ideal, Silva et al. (2014) propuseram uma técnica adaptada que ficou 

conhecida como Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal. Essa técnica vem sendo 

muito utilizada conforme os trabalhos de Avikal et al. (2014), Shiau & Huang (2014), Lee et 

al. (2015), Roszkowska & Wachowicz (2015) e Marasini et al. (2016). 
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Segundo Kin et al. (1997), as principais vantagens da técnica são a busca da 

compreensão da racionalidade do indivíduo no processo de tomada de decisão; ela, a partir do 

grupo de profissionais, fornece um valor considerado ideal negativo e positivo para a 

alternativa; sua simplicidade e tecnologia quanto ao manuseio dos dados em planilhas 

eletrônicas; e ainda a capacidade de aplicação da técnica a vários fatores ao mesmo tempo. 

A técnica utilizada consiste em estabelecer uma ordem nos atributos seguindo normas já 

estabelecidas, ou seja, ela busca avaliar os atributos de acordo com a sua distância a solução 

ideal positiva e negativa simultaneamente. A solução ideal positiva ou solução do ponto ideal 

(A
+
) é a desejada pelos profissionais que estão avaliando a qualidade, pois é considerada a 

melhor alternativa no dado atributo da qualidade a ser avaliado, ou seja, o ponto ideal muito 

provavelmente não se encontra presente no conjunto viável, correspondendo à alternativa que 

teria a combinação das melhores implicações possíveis para todos os atributos da qualidade 

estimados (CHOUDHURY, 2015). 

Em contrapartida a solução ideal negativa ou também conhecida como Nadir (A
-
) é a 

menos desejada haja vista ser a pior avaliação possível para o atributo da qualidade, ou seja, a 

solução ideal negativa equivale à alternativa cuja combinação traria as piores consequências 

possíveis para todos os atributos da qualidade considerados (CHOUDHURY, 2015).  

Dessa maneira de acordo com Silva et al. (2014), a Técnica Matemática de Verificação 

do Ponto Ideal ajuda a estabelecer uma ordenação das duas alternativas na tomada de decisão 

baseada na proximidade com a solução ideal positiva e com a solução ideal negativa, 

correlacionando as duas distâncias. 

 O primeiro passo é calcular a ordenação dos atributos , por meio das Equações 

3.11 e 3.12 a seguir. 

 A
+
 = {(max Vij | j       {(min Vij | j    ’                     Equação (3.11) 

 A
-
 = {(min Vij | j   J), {(max Vij | j   J‟), i=1, 2, 3,...m} Equação (3.12) 

Nessas Equações, para cada Atributo da qualidade(V), serão alocadas a maior e a menor 

alternativa (i), sendo j o índice de bipartição dos atributos da qualidade quanto à 

correspondência com o benefício J ou o custo J‟. Portanto, na solução ideal negativa ou A
-
 são 

escolhidos os menores valores referentes a benefícios e maiores em relação a custo e no A
+ 

os 

maiores referentes a benefícios e menores com relação a custo.  
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 O segundo passo é o cálculo dos somatórios das Distâncias Euclidianas com 

relação aos valores dos atrias variáveis linguísticas das alternativas. Esse 

cálculo pode ser realizado por meio das Equações 3.13 e 3.14 abaixo. 

   
            

   √∑        
    

    ,   i = 1,2,3,....m Equação (3.13) 

 
  

            
   √∑        

    
    ,    i = 1,2,3,....m Equação (3.14) 

 E por último calcula-se a proximidade relativa com a solução ideal para cada 

alternativa, conforme a Equação 3.15 a seguir. 

    
  

 

  
    

 ,   i = 1,2,3,...m Equação (3.15) 

Assim o valor da proximidade relativa será tanto maior quanto mais próxima a 

alternativa estiver da solução ideal positiva e mais distante estiver da solução ideal negativa, 

indicando que a alternativa é melhor (SHARMA & LAROIYA, 2011). Vale salientar que o 

valor da proximidade relativa está compreendido em um intervalo entre 0 e 1, e, quanto mais 

próximo de 0 a proximidade relativa estiver, mais próxima da solução ideal negativa estará à 

alternativa, e quanto mais próxima de 1 a proximidade relativa estiver mais próxima da 

solução ideal positiva a alternativa estará (SILVA et al., 2014).  

Por meio desses três passos é possível estabelecer uma ordenação dos atributos da 

qualidade baseado no grau da aproximação das alternativas com a solução ideal positiva e 

com a solução ideal negativa. 

3.4 Considerações Sobre o Capítulo 

Neste Capítulo foi descrita a abordagem quantitativa referente à Teoria dos Sistemas 

Fuzzy, criada por Zadeh em 1965, e a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal 

criada em 1981 por Hwang e Yoon e adaptada em  2014 por Silva et al. A junção dessas duas 

técnicas irá nos proporcionar avaliar a qualidade dos serviços prestados deixando de lado a 

subjetividade do entrevistado e por último, fazer o ordenamento das variáveis linguísticas no 

intuito de verificar o quão distante está o serviço prestado do serviço ideal. No próximo 

Capítulo será descrita a abordagem proposta. 
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4. ABORDAGEM PROPOSTA PARA AVALIAÇÃO DA 
QUALIDADE EM SERVIÇO  

Neste Capítulo será descrita a construção da abordagem de avaliação da qualidade 

proposta para as empresas do Setor de Serviço.  

4.1 Abordagem para avaliação da qualidade em serviços 

Esta abordagem avalia a qualidade do serviço a partir dos resultados obtidos pelas 

questões funcionais do Modelo de Kano, por meio dos operadores fuzzy. Após a avaliação da 

qualidade foi utilizada a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal para fazer o 

ordenamento das categorias dos atributos em relação ao serviço ideal. Na Figura 4.1 a seguir 

estão apresentadas as etapas da pesquisa, que vão desde a construção da abordagem ao 

ordenamento das categorias dos atributos.  

 

Figura 4.1 - Fluxograma da abordagem proposta 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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As etapas da abordagem proposta para a avaliação da qualidade em serviços estão 

descritas a seguir.  

4.1.1 Etapa 1: Identificação dos atributos e construção e aplicação do 
questionário 

Conforme destacado no Capítulo 2, o Modelo de Kano possui o objetivo de classificar 

os atributos da qualidade, a partir da interseção das questões funcionais e disfuncionais. Neste 

trabalho, não foi realizado o cruzamento dessas questões. As questões funcionais foram  a 

base da pesquisa para avaliar a qualidade do serviço prestado, pois o Modelo de Kano foi 

utilizado para identificar a satisfação dos clientes para um dado atributo presente no serviço, e 

não como classificador de atributos da qualidade. Esta etapa foi composta por três fases, 

conforme descrito abaixo: 

1. A primeira fase da abordagem proposta buscou identificar os atributos que iriam 

avaliar a qualidade do serviço prestado. Essa identificação acontece por meio da 

entrevista do gestor da empresa avaliada; 

2. A segunda fase refere-se à elaboração do questionário. Após a entrevista com o 

gestor da empresa estudada, será elaborado um questionário no qual constarão 

somente as questões funcionais do Modelo de Kano. 

3.  A última fase é a aplicação dos questionários no setor estudado.  

4.1.2 Etapa 2: Transformação dos termos linguísticos em número fuzzy 

Após a coleta de dados através da pesquisa realizada por meio do questionário, propõe-

se um número fuzzy triangular para cada termo linguístico, identificado na pesquisa realizada, 

para que, a partir desses, se possa avaliar a qualidade de forma quantitativa. Essa 

transformação tem início com a identificação dos termos “Muito Satisfeito/ Eu gosto desse 

jeito”, “Gostaria que melhorasse um pouco/Deve ser assim”, “Indiferente/Para mim tanto 

faz”, “Posso aceitar que seja dessa maneira” e “Insatisfeito/Eu não gosto dessa maneira”, 

seguidos pela transformação dos mesmos em número fuzzy. 

Os números fuzzy devem ser fundamentados na avaliação escalar na qual melhor 

representaria o intervalo de cada termo linguístico, estes por sua vez são descritos nas 

respostas do questionário e definidos por meio do conjunto de referência, como por exemplo, 

[0,10]. Nessa abordagem será escolhido o número fuzzy triangular uma vez que o número 
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possui uma melhor representação das preferências do cliente em cada termo linguístico e grau 

de pertinência no intervalo de [0,1]. 

Após a identificação dos termos linguísticos é necessário atribuir o intervalo fuzzy para 

cada termo linguístico como: “Insatisfeito ou Eu não gosto dessa maneira” foi atribuído o 

ponto 0 para o parâmetro “a”, com grau de pertinência 0, crescendo linearmente até a nota 1, 

onde fica localizado o parâmetro “b” com grau de pertinência igual a 1 e em seguida 

decrescendo linearmente até o parâmetro “c” ou ponto 3, com grau de pertinência 0. Dessa 

maneira o número fuzzy triangular pode ser representado por (0,1,3). 

O termo “Posso aceitar que seja dessa maneira” possui ponto 1 para o parâmetro 

extremo esquerdo, 3 para o parâmetro central e 5 para o parâmetro extremo direita, com graus 

de pertinência (0,1,0) respectivamente. A representação desse termo pode ser dada por (1,3,5). 

O termo linguístico “Indiferente ou Para mim tanto faz”, obteve como parâmetro central 5 

com grau de pertinência 1 e parâmetros extremos 3 e 7 com grau de pertinência em 0. O termo 

pode ser representado por (3,5,7). 

O termo “Gostaria que melhorasse um pouco ou Deve ser assim”, foi designado para os 

parâmetros extremos 5 e 9 com pertinência em 0 e para o parâmetro central 7 com pertinência 

em 1. Esse termo é representado por (5,7,9). O termo “Muito Satisfeito ou Eu gosto desse 

jeito” é representado pelos pontos (7,9,10), sendo os parâmetros extremos com grau de 

pertinência em 0 e o parâmetro central com grau de pertinência em 1. Os termos linguísticos 

podem ser visualizados a partir da Figura 4.2 a seguir. Na Tabela 4.1 abaixo é possível 

visualizar os termos linguísticos em ambiente fuzzy. 

 

Figura 4.2 - Termo linguístico em ambiente fuzzy 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“Insatisfeito/Eu não gosto 
dessa maneira” 

“Posso aceitar que seja 
desta maneira” 

 “Indiferente/Para mim 
tanto faz” 

“Gostaria que Melhorasse 
um pouco/Deve ser assim” 

“Muito Satisfeito/ Eu gosto 
desse jeito” 
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Tabela 4.1 - Termos linguísticos no ambiente fuzzy adotados na abordagem proposta 

Termo linguístico 1 Termo linguístico 2 Escala 
Número 

Fuzzy 

Insatisfeito Eu não gosto dessa maneira 5 (0; 1; 3) 

Posso aceitar que seja dessa maneira Posso aceitar que seja dessa maneira 4 (1; 3; 5) 

Indiferente Por mim tanto faz 3 (3;5;7) 

Gostaria que melhorasse um pouco mais  Deve ser assim 2 (5;7;9) 

Muito satisfeito Eu gosto desse jeito  1 (7;9;10) 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

O modelo de Kano em conjunto com a Lógica Fuzzy já foi utilizado em vários trabalhos 

como Wang (2013), Matzler & Hinterhuber (1998), Vinodh et al. (2012), Wang & Wang 

(2014), Lopez & Jeronimo (2012), Kahraman et al. (2015), Kahraman et al. (2015), Yuan & 

Guan (2014), Deng (2008) e Ghorbani (2013) sendo esses realizados de diversas maneiras 

possíveis.  

Após a etapa de transformação dos termos linguísticos para o ambiente fuzzy, será 

realizada a etapa de Fuzzificação, na qual os dados referentes às respostas dos entrevistados 

serão transformados no ambiente fuzzy. Essa transformação será descrita no próximo tópico.     

4.1.3 Etapas 3 e 4: utilização dos operadores fuzzy e avaliação da qualidade 

Após a conclusão da fase de transformação dos termos linguísticos para o ambiente 

fuzzy, é necessário tomar a decisão no que se refere à avaliação dos dados, nessa etapa é 

possível decidir por avaliar os dados individuais, ou seja, os dados são avaliados por 

indivíduo entrevistado, buscando assim uma customização na prestação do serviço, ou avaliar 

os dados por variáveis linguísticas, nessa última, empresa terá uma avaliação mais global do 

atributo estudado.  

4.1.3.1 Etapas 3a e 4a: utilização dos operadores fuzzy nos dados individuais e a 

avaliação da qualidade  

Posteriormente à coleta de dados, as respostas individuais dos entrevistados são 

fuzzificadas, ou seja, transformadas em números triangulares fuzzy. Para tanto é necessário 

utilizar duas propriedades da agregação conforme as Equações 4.1 e 4.2 abaixo. 

                                          Equação (4. 1) 

  
       

 
 (

 

 
 
 

 
 

 

 
) Equação (4. 2) 

Assim sendo (a, b, c) são os números triangulares fuzzy de cada variável linguística e X 

é o número de variável linguística por categoria de atributo. Como exemplo, poderíamos ter 
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obtido como resultado de uma entrevista os seguintes números triangulares para a categoria 

Ambiente ambulatorial: (5,7,9) para a variável linguística 1, (7,9,10) para a variável 

linguística 2, (5,7,9) para a variável linguística 3, (5,7,9) para a variável linguística 4, (7,9,10) 

para a variável linguística 5. Assim, após os cálculos utilizando as propriedades descritas,  é 

possível chegar ao número triangular (5,8; 7,8; 9,4) conforme mostrado abaixo.   

                                     

 
               

Para avaliar a qualidade a partir dos números obtidos pela Fuzzificação, foi elaborada 

uma escala levando em consideração o parâmetro b conforme segue abaixo: 

 Se o parâmetro “b” encontra-se entre 0 e 2,0, a avaliação da qualidade é 

considerada péssima, o cliente encontra-se insatisfeito com o serviço prestado; 

 Se o parâmetro “b” encontra-se entre 2,1 e 4,0, a avaliação da qualidade é dada 

como ruim e, apesar de a qualidade ser considerada ruim o cliente aceita que a 

prestação do serviço seja dessa maneira; 

 Se o parâmetro “b” encontra-se entre 4,1 e 6,0, a avaliação é considerada 

regular, o cliente encontra-se indiferente ao serviço prestado; 

 Se o parâmetro “b” encontra-se entre 6,1 e 8,0, a avaliação da qualidade é 

considerada boa, porém o cliente deseja que o serviço prestado seja melhorado 

um pouco mais. 

 Se o parâmetro “b” encontra-se entre 8,1 e 10,0, a avaliação da qualidade é 

considerada excelente, o cliente encontra-se muito satisfeito. 

Vale salientar que o valor do parâmetro “a” deve ser analisado quando esse apresentar 

um valor menor que 5,0. 

4.1.3.1 Etapas 3b e 4b: utilização dos operadores fuzzy nos dados dos atributos e a 

avaliação da qualidade 

Outro meio para avaliar a qualidade é utilizando os dados referentes às variáveis 

linguísticas. Após a coleta, os dados referentes essas variáveis serão fuzzificados, para tal fim 

se faz necessário utilizar três propriedades da agregação conforme as Equações 4.3, 4.4 e 4.5 a 

seguir. 

                          Equação (4. 3) 

                                          Equação (4. 4) 
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 (

 

 
 
 

 
 

 

 
) Equação (4. 5) 

Conforme descrito no Capítulo anterior o número fuzzy triangular é representado por (a, 

b, c) sendo esses os valores dos termos linguísticos e X o número de indivíduos de cada 

variável linguística por categoria de atributo. Como exemplo, uma avaliação da qualidade 

para um dado atributo poderia nos trazer os seguintes resultados: 10 pessoas estão muito 

satisfeitas com o serviço (7,9,10), 7 pessoas acreditam que o serviço é bom (5,7,9), 4 pessoas 

acreditam que o serviço é regular (3,5,7), 2 pessoas acreditam que a qualidade do serviço é 

ruim (1,3,5) e apenas uma pessoa afirma que o serviço prestado é péssimo (0,1,3). Abaixo 

seguem os cálculos para encontrar o número fuzzy para essa variável linguística.  

                                                  

  
                 

Os parâmetros para avaliar a qualidade serão os mesmos utilizados para avaliar os dados 

individuais.  

4.1.4 Etapas 5, 6 e 7: aplicação da Técnica Matemática de Verificação do 
Ponto Ideal, ordenamento das categorias e conclusões da abordagem 

Após o processo de fuzzificação e, consequentemente, do processo de avaliação da 

qualidade em ambiente fuzzy faz-se necessário aplicar Técnica Matemática de Verificação do 

Ponto Ideal em ambiente fuzzy para descobrir a real situação da prestação do serviço avaliado 

em relação a um serviço de desempenho ideal, e avaliar independentemente cada alternativa. 

Para tanto faz-se necessário seguir quatro passos. 

1. Na primeira etapa do processo de ordenamento das categorias é necessário 

atribuir a todas as variáveis linguísticas a solução ótima (A
+
) e a solução 

negativa (A
-
). Para o A

+
 será atribuído o termo linguístico de maior valor, no 

caso desta abordagem proposta trata-se do número fuzzy triangular (7;9;10) 

referente ao termo “Muito satisfeito/ Eu gosto desse jeito”. Para o A
- 

será 

atribuído o termo linguístico de menor valor (0,1,3) referente ao termo 

linguístico “Insatisfeito/Eu não gosto dessa maneira”. 

{
           
          

 

2. Após a etapa da atribuição do A
+
 e A

-
, é necessário calcular as Distâncias 

Euclidianas da prestação do serviço prestado em relação ao serviço ideal 
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(  (       
 )) e a solução negativa(  (       

 )) para cada atributo da 

qualidade j. Esta distância segundo Chen (2000), Wang e Lee (2007) e Silva et 

al. (2014), pode ser calculada pela Equação 4.6 abaixo. 

 

{
 
 

 
 
  (       

 )  √
 

 
    

          
          

       

  (       
 )  √

 

 
    

          
          

       

 Equação (4. 6) 

Ao encontra a Distância Euclidiana é possível visualizar o quão distante a 

variável linguística se encontra da solução ótima e da solução negativa. 

3. Achada a Distância Euclidiana para cada variável linguística, faz-se necessário 

calcular o somatório destas variáveis linguísticas. Esse somatório se dar pela 

soma de todas as variáveis linguísticas de cada categoria do atributo no intuito 

de descobrir a avaliação global de tal categoria e pela soma de todas as variáveis 

para encontrar a avaliação global do serviço. Para tanto é necessário utilizar a 

Equação 4.7. 

 

{
 
 

 
     ∑  (       

 )

 

   

    ∑  (       
 )

 

   

 Equação (4. 7) 

4. Por último será realizado o cálculo da ordenação “Ci”, para determinar a real 

situação do serviço avaliado com relação a um serviço de desempenho ótimo. 

Esses valores devem estar no intervalo (0,1), onde quanto mais próximo de 0, 

mais longe da solução ideal estará o serviço e quanto mais perto do 1, mais perto 

da solução ideal estará o serviço prestado. O cálculo da ordenação pode ser 

realizado a partir da Equação 4.8 a seguir. 

    
  

 

  
    

  Equação (4. 8) 

Após a conclusão dos passos descritos nesse Capitulo é possível saber o quão 

cada variável linguística está próximo do serviço ideal e quais categorias dos 

atributos estão mais bem colocadas no ranque de ordenação. 
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A utilização da técnica de avaliação de desempenho das alternativas por meio da 

similaridade com a solução ideal - positiva e negativa atrelada ao Modelo de Kano em 

ambiente fuzzy já foi aplicada em vários trabalhos como em Shafia & Abdollahzadeh (2014), 

Wang & Lee (2007), Chien & Tsai (2000), Chen & Lin (2012) e Avikal et al. (2014). 

4.2 Considerações sobre o Capítulo 

Neste Capítulo foi descrita a abordagem proposta para a avaliação da qualidade em 

serviço, composta de sete etapas, com a finalidade de avaliar a qualidade e ordenar as 

categorias dos atributos. É proposta a avaliação da qualidade por meio do Modelo de Kano e 

da abordagem fuzzy, e o ordenamento das categorias. O distanciamento das variáveis 

linguísticas em relação ao serviço ideal e ao considerado o pior serviço se dá por meio da 

aplicação da Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal. No próximo Capítulo será 

aplicada a abordagem proposta em dois hospitais púbicos: o HUOC e o HGV. 
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5. APLICAÇÃO DA ABORDAGEM PROPOSTA PARA 
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE NO HUOC E NO HGV 

Neste Capítulo, serão apresentadas as informações obtidas após a avaliação da 

qualidade do serviço, por meio da abordagem proposta, no Hospital Universitário Oswaldo 

Cruz – HUOC, e no Hospital Getúlio Vargas - HGV, ambos localizados na Cidade do Recife 

no Estado de Pernambuco. A primeira parte deste capítulo é dedicada à descrição do perfil das 

organizações estudadas e dos entrevistados, e em seguida, será utilizada a abordagem 

proposta para definir o nível de satisfação da qualidade a partir dos atributos pesquisados, 

bem como a ordenação dos mesmos com base nas suas categorias.  

5.1 Perfil das organizações estudadas 

Conforme descrito no Capítulo 2, a saúde é um direito de cada cidadão brasileiro e esse 

direito deve ser garantido pelo Estado. Amparado pelo Art. 196 da CRFB, em 1988 o SUS foi 

criado com o intuito de ser o sistema público de saúde, visando à prestação de serviço para 

mais de 200 milhões de brasileiros (IBGE, 2013). Atualmente, o Brasil possui um dos 

maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Esse sistema compreende desde o simples 

serviço de atendimento ambulatorial até os serviços de cirurgias de transplante de órgãos, 

onde é garantida a prestação do serviço de forma integral, universal e gratuita para todos os 

cidadãos do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014).  

Foram escolhidas duas instituições de referência no Estado de Pernambuco, a primeira 

foi o Hospital Universitário Oswaldo Cruz – HUOC, pela referência na especialidade de 

Oncologia. E a segunda foi o Hospital Getúlio Vargas (HGV) referência no Estado no setor de 

Ortopedia. A amostra da pesquisa ocorreu no setor da Clínica Médica para o HGV e no setor 

de Tratamento e Controle de Tuberculose no HUOC. Os hospitais estudados são integrantes 

do SUS no Estado de Pernambuco e dispõem de vários serviços como o ambulatorial, a 

urgência, a emergência, transplantes, cirurgias e internações. O HUOC conta com um quadro 

de 2.133 servidores, entre eles funcionários da Universidade de Pernambuco e terceirizados, e 

407 leitos oferecidos a diversas especialidades (HUOC, 2015). O HGV conta com um efetivo 

2.555 colaboradores, atendendo a aproximadamente 2000 casos de emergência e a 800 

cirurgias por mês. Esse hospital possui 445 leitos, 17 salas no centro cirúrgico e 31 leitos de 

UTI (SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, 2015). Nos Capítulos 

subsequentes será descrito o perfil dos entrevistados para cada organização estudada.  
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5.1.1 Perfil dos entrevistados do HUOC 

As informações obtidas neste Capítulo foram adaptadas do banco de dados da Pesquisa 

HUOC, sendo os dados coletados de responsabilidade do pesquisador oficial da Pesquisa 

HUOC.  

Inicialmente, a primeira parte do questionário aplicado, buscou caracterizar quem são os 

indivíduos que utilizam o serviço prestado pelo hospital. Segundo Corrêa e Caon (2009), a 

escolha do prestador de serviço pelo indivíduo está atrelada a fatores demográficos, 

psicológicos, culturais e sociais, sendo a averiguação desses primordial para a compreensão 

do comportamento dos consumidores. Dessa maneira, após o cumprimento dos critérios 

impostos pelo CEP, serão apresentados os perfis dos entrevistados. 

A pesquisa constatou que o percentual de pacientes do sexo masculino (54%) foi maior 

em relação ao sexo feminino (46%). Em relação à faixa etária, a maior proporção de 

entrevistados se mostrou com idade no intervalo entre 44 e 56 anos, esse percentual girou em 

torno de 37%, sendo que desses, 69% são do sexo feminino, o que pode influenciar na 

avaliação do serviço prestado, dado à experiência passada, ao grau de exigência com relação 

ao serviço prestado ou até mesmo à aproximação com outras enfermidades. Quanto ao nível 

de escolaridade dos entrevistados, 94% dos deles possuem até o Ensino Médio (por até o 

Ensino Médio compreende-se o Ensino Fundamental completo e incompleto e o Ensino 

Médio completo e incompleto), e apenas 6% possuem o Ensino Superior. Em relação à renda 

dos entrevistados, 97% da amostra têm renda de até quatro salários mínimos. Esses dados 

podem ser verificados através da Figura 5.1 a seguir. 

Os entrevistados foram perguntados sobre quais serviços eles utilizavam no Hospital 

Universitário Oswaldo Cruz, 77% deles estavam em tratamento de HIV, 10% em Oncologia e 

7%  no Psiquiátrico, 3% em Cardiológicos e 3% em Controle de Obesidade. Quanto a fatores 

demográficos foi constatado que 91,4% dos entrevistados residiam na Região Metropolitana 

do Recife, 5,7% na Zona da Mata e 2,9% no Agreste. 
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Figura 5.1 - Perfil dos respondentes do HUOC 

Fonte:Adaptado de Vasconcelos (2013) 

5.1.2 Perfil dos entrevistados do HGV 

As informações obtidas neste Capítulo foram adaptadas do banco de dados da Pesquisa 

HGV, sendo os dados coletados de responsabilidade do pesquisador oficial dessa Pesquisa.  

Para o HGV, os dados levantados mostraram que o índice de pacientes do sexo 

feminino (57%) foi maior quando comparado ao sexo masculino (43%). Quanto à faixa etária 

dos pacientes entrevistados, 17,5% se encontram na faixa entre 18 e 30 anos, 17,5% na faixa 

entre 31 e 43 anos, 20% possuem 57 anos ou mais e 45% dos pacientes entrevistados 

encontraram-se na faixa entre 44 e 56 anos, sendo que desses 44,44%  são pacientes homens e 

55,56% pacientes mulheres, o que novamente pode ser interessante para a pesquisa uma vez 

que devido à experiência de vida as mesmas podem influenciar de maneira objetiva a 

avaliação do serviço prestado. 

Quanto ao nível de escolaridade dos pacientes entrevistados, 25% dos pacientes 

entrevistados possuem o Ensino fundamental incompleto, 48% detinham apenas o Ensino 
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Fundamental  completo, 10% começaram o do Ensino Médio, porém não completaram, 12% 

terminaram o ensino médio e apenas 5% entraram na universidade, porém não terminaram a 

graduação. Com relação à renda mensal dos pesquisados, 77,50% dos pacientes possuem 

renda de até 4 salários mínimos e 22,50% preferiram não informar a faixa de renda. Todos 

esses resultados podem ser visualizados a partir da Figura 5.2 abaixo. 

 

Figura 5.2 - Perfil dos respondentes do HGV 

Fonte: Adaptado de Pedrosa (2015) 

Conforme comentado anteriormente todos os entrevistados estavam utilizando os 

serviços de Clínica Médica no Hospital Getúlio Vargas. Quanto a fatores demográficos, os 

dados revelaram que 60% dos pacientes entrevistados residiam na Região Metropolitana do 

Recife (RMR), 7,5% na Zona da Mata e 32,5% no Agreste, o que mostra a abrangência dos 

serviços prestados, bem como a referência do hospital não somente para RMR como para o 

também no interior. 

5.2 Instrumento de coleta de dados  

A construção do instrumento da coleta de dados foi realizada pelos pesquisadores 

oficiais da Pesquisa HGV e Pesquisa HUOC. Na elaboração da segunda parte do questionário 
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os pesquisadores oficiais das pesquisas citadas realizaram uma entrevista com os gestores dos 

respectivos hospitais. No HUOC foram consultados os Gestores da Farmácia Ambulatorial e a 

Farmacêutica Responsável, e para o HGV foram entrevistados os gestores do setor da Clínica 

Médica no intuito de identificar os atributos a serem considerados pela pesquisa. Diante 

dessas entrevistas, os pesquisadores identificaram os atributos necessários para avaliar a 

percepção de qualidade de cada pesquisado, conforme a tabela 5.1 e 5.2 abaixo. Uma vez 

identificados, esses atributos foram utilizados por esta pesquisa. 

Tabela 5.1 - Categorias e Atributos do HUOC 

Categorias  Atributos 

Atendimento 

Ambulatorial 

Atendimento na Recepção  

Marcação de Consultas 

Atendimento Médico 

Atendimento da Enfermagem 

Gestores (Envolvimento com a Qualidade) 

Ambiente Físico 

Instalações  

Layout Interno 

Aparência e Vestuário 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Exames Laboratoriais 

Atendimento da Recepção 

Personalização 

Equipamentos 

Credibilidade 

Prontidão 

Farmácia 

Atendimento da Recepção 

Medicamentos 

Prontidão 

Conhecimento 

Gestores (Envolvimento com a Qualidade) 
Fonte: Adaptado de Vasconcelos (2013). 

A partir da identificação desses atributos os pesquisadores das Pesquisas HGV e HUOC 

construíram os questionários com base no Modelo de Kano (KANO et al., 1984) contendo 40 

perguntas, sendo essas divididas em 20 questões funcionais e 20 questões disfuncionais para o 

HGV e o HUOC. A fim de dirimir quaisquer dúvidas referentes ao preenchimento dos 

questionários, as entrevistas foram realizadas diretamente pelos pesquisadores oficiais. Vale 

salientar que nesta pesquisa não foram utilizadas todas as questões dos questionários 
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originais, uma vez que o objetivo deste trabalho não foi classificar os atributos quanto às 

categorias de acordo com o Modelo de Kano e sim buscar identificar qual a satisfação do 

consumidor de acordo com o atributo presente no serviço, por esse motivo só foram utilizadas 

as 20 questões funcionais de cada banco de dados, sendo a amostra de 35 pessoas para o 

HUOC e de 40 pessoas para o HGV. 

Tabela 5.2 - Categorias e atributos do HGV 

Categorias  Atributos  

Atendimento 

Atendimento (informação) 

Tempo entre a chegada e o atendimento 

Atenção aos pacientes 

 Orientação clara sobre internamento 

Envolvimento de todos 

Infraestrutura 

Instalações limpas e agradáveis 

Facilidade das instalações hospitalares 

Aparência e vestuário dos funcionários 

Localização física 

Quantidades suficientes de médicos 

Equipamentos modernos 

Infraestrutura adequada 

Exames Laboratoriais 

Atendimento cortês 

Realização de exames com rapidez 

Realização de exames sem retrabalho 

Cordialidade e boa vontade no atendimento 

Aspectos de 

Internação 

Explicação médica eficiente 

Medicação fornecida 

Empenho da equipe médica 

Pacientes conscientes de seus problemas de saúde 
Fonte: Adaptado de Pedrosa (2015). 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento dos pacientes entrevistados em relação às 

alternativas de respostas, foram utilizadas Escalas Intervalares, também conhecidas como 

Escalas Likert, variando do ponto 1 ao 5. Para o HUOC, os 5 pontos foram ordenados da 

seguinte maneira: 1. Muito satisfeito, 2. Gostaria que melhorasse um pouco, 3. Indiferente, 

Posso aceitar que seja dessa maneira e 5. Insatisfeito. Para o HGV, os pontos da escala foram: 

1. Eu gosto desse jeito, 2. Deve ser assim, 3. Para mim tanto faz, 4. Posso aceitar que seja 

dessa maneira e 5. Eu não gosto dessa maneira, para que fosse possível a transformação dos 
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números reais em números fuzzy, fez-se necessário que essa escala fosse invertida, conforme 

descrito no próximo Capítulo.  

5.3 Resultados da aplicação dos questionários  

Em posse dos resultados da aplicação dos questionários realizados entre os 35 pacientes 

entrevistados no HUOC e os 40 pacientes entrevistados no HGV, foi iniciada a aplicação da 

abordagem proposta, conforme retratado no Capítulo 4 deste trabalho. O processo de 

aplicação da abordagem se inicia pela transformação dos termos linguísticos (Para o HUOC: 

1. Muito satisfeito, 2. Gostaria que melhorasse um pouco, 3. Indiferente, Posso aceitar que 

seja dessa maneira e 5. Insatisfeito; para o HGV:  1. Eu gosto desse jeito, 2. Deve ser assim, 

3. Para mim tanto faz, 4. Posso aceitar que seja dessa maneira e 5. Eu não gosto dessa 

maneira), em números fuzzy. Segue-se com a transformação dos números reais obtidos a partir 

das respostas dos entrevistados para o ambiente fuzzy, os números fuzzy para tais termos 

linguísticos podem ser visualizados na Tabela 4.1. Logo após as transformações para 

ambiente fuzzy é possível avaliar isoladamente cada variável linguística conforme as Tabelas 

5.1 e 5.2. Por último é utilizada a Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal 

juntamente com os números triangulares fuzzy para descobrir a distância entre o serviço 

prestado e o serviço perfeito. É possível acompanha todos os passos nos próximos Capítulos.   

5.3.1 Avaliação da qualidade em ambiente fuzzy no HUOC 

Conforme mencionado no Capítulo 4 a avaliação da qualidade de cada categoria foi 

dada pela análise do parâmetro b. Por exemplo, para o 1° paciente entrevistado, a avaliação da 

categoria Atendimento Ambulatorial gerou o seguinte número fuzzy triangular: (5,8;7,8;9,4) 

que se encontra entre os termos linguísticos “Gostaria que melhorasse um pouco mais” e 

“Muito satisfeito”. Analisando o parâmetro b, foi possível avaliar a qualidade da categoria 

Atendimento Ambulatorial como boa, porém os entrevistados gostariam que melhorasse um 

pouco mais o serviço prestado. Essa avaliação pode ser visualizada conforme Figura 5.3 a 

seguir. 
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Figura 5.3 - Avaliação da categoria Atendimento Ambulatorial do HUOC 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

Na Tabela 5.3 a seguir são apresentados dos resultados da avaliação qualidade em 

ambiente fuzzy, sendo esses estratificados por pacientes entrevistados e apresentados sob a 

ótica de quatro categorias: Atendimento Ambulatorial, Ambiente Físico, Exames 

Laboratoriais e Farmácia. Para que o serviço hospitalar possuísse uma avaliação global da 

qualidade, englobando as quatro categorias, foi criado o Índice Global da Qualidade (IGQ) o 

qual é calculado pela média aritmética das quatro categorias. Por meio do IGQ foi possível 

visualizar o ambiente global, uma vez que as informações obtidas possuíam um desvio padrão 

muito pequeno em relação à média. 

Os resultados da avaliação da qualidade referentes à prestação de serviços na categoria 

Atendimento Ambulatorial explicitaram que 6 pacientes entrevistados estão indiferentes ao 

serviço prestado, 12 pacientes entrevistados estão muito satisfeitos com o serviço prestado e 

17 pacientes entrevistados acreditam que o serviço prestado deveria melhorar um pouco mais. 

A análise desses parâmetros informa que a qualidade nessa categoria é considerada boa, 

porém é necessário que melhore um pouco mais. Vale salientar que apesar de a categoria 

Atendimento Ambulatorial ser considerada boa, os respondentes 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 

23, 28, 31 e 32, possuem o parâmetro da extremidade esquerda “a” numa faixa de transição do 

termo “É ruim, mas posso aceitar que seja dessa maneira” para o termo “Indiferente”. E 

somente o respondente 26 encontra-se numa faixa de transição do termo “Insatisfeito” para o 

termo “É ruim, mas posso aceitar que seja dessa maneira”. 
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Para a categoria Ambiente Físico os resultados da avaliação da qualidade apresentaram-

se da seguinte maneira: 5 pacientes são indiferentes quanto à qualidade do Ambiente Físico, 

10 pacientes estão muito satisfeitos com a qualidade desse Ambiente onde ocorre a  prestação 

de serviço e 20 pacientes entrevistados creem que a qualidade do Ambiente Físico é boa, 

porém deveria melhorar um pouco mais. A avaliação global dessa categoria é considerada 

boa, porém o hospital deveria se esforçar um pouco mais, para melhorar a qualidade do 

Ambiente. Analisando os pontos críticos pelo parâmetro da extremidade esquerda “a” foi 

detectado que os respondentes 19 e 23 estão numa faixa de transição do termo “Insatisfeito” 

para o termo “É ruim, mas posso aceitar que seja dessa maneira” e os respondentes 13, 15, 16, 

18, 20, 28, 29 e 31 possuem o parâmetro da extremidade esquerda “a” ficando em uma faixa 

de transição do termo “É ruim, mas posso aceitar que seja dessa maneira” para o termo 

“Indiferente”. 
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Tabela 5.3 - Resultados da avaliação em ambiente fuzzy do HUOC 

Serviço da Qualidade 
Atendimento 

Ambulatorial 
Ambiente Físico 

Exames 

Laboratoriais 
Farmácia 

Índice Global da 

Qualidade 

Parâmetros a b c a b c a b c a b c a b c 

1° Paciente entrevistado 5,8 7,8 9,4 6,6 8,6 9,8 7 9 10 6,6 8,6 9,8 6,5 8,5 9,75 

2° Paciente entrevistado 7 9 10 6,2 8,2 9,6 6,6 8,6 9,8 7 9 10 6,7 8,7 9,85 

3° Paciente entrevistado 7 9 10 7 9 10 7 9 10 7 9 10 7 9 10 

4° Paciente entrevistado 5,4 7,4 9,2 6,2 8,2 9,6 6,6 8,6 9,8 7 9 10 6,3 8,3 9,65 

5° Paciente entrevistado 6,6 8,6 9,8 6,2 8,2 9,6 7 9 10 7 9 10 6,7 8,7 9,85 

6° Paciente entrevistado 6,6 8,6 9,8 6,6 8,6 9,8 7 9 10 7 9 10 6,8 8,8 9,9 

7° Paciente entrevistado 5,8 7,8 9,4 5,4 7,4 8,8 5,4 7,4 9,2 4,6 6,6 8 5,3 7,3 8,85 

8° Paciente entrevistado 6,6 8,6 9,8 5,4 7,4 8,8 6,6 8,6 9,8 7 9 10 6,4 8,4 9,6 

9° Paciente entrevistado 4,6 6,6 8 5,4 7,4 8,8 3,8 5,8 7,6 4,6 6,6 8 4,6 6,6 8,1 

10° Paciente entrevistado 4,2 6,2 7,8 5 7 8,6 6,6 8,6 9,8 7 9 10 5,7 7,7 9,05 

11° Paciente entrevistado 3 5 6,8 5 7 8,4 5 7 8,6 7 9 10 5 7 8,45 

12° Paciente entrevistado 3,8 5,8 7,6 5,4 7,4 9 6,6 8,6 9,8 6,6 8,6 9,8 5,6 7,6 9,05 

13° Paciente entrevistado 5,4 7,4 9,2 3,8 5,8 7,6 7 9 10 7 9 10 5,8 7,8 9,2 

14° Paciente entrevistado 4,2 6,2 8,2 5 7 8,6 6,6 8,6 9,8 7 9 10 5,7 7,7 9,15 

15° Paciente entrevistado 3 5 6,8 4,2 6,2 8 6,2 8,2 9,6 7 9 10 5,1 7,1 8,6 

16° Paciente entrevistado 5,8 7,8 9 4,6 6,6 8,2 6,6 8,6 9,8 7 9 10 6 8 9,25 

17° Paciente entrevistado 5,4 7,4 9 6,2 8,2 9,6 6,6 8,6 9,8 6,2 8,2 9,6 6,1 8,1 9,5 

18° Paciente entrevistado 4,6 6,6 8,4 4,2 6,2 7,8 6,2 8,2 9,6 7 9 10 5,5 7,5 8,95 

19° Paciente entrevistado 6,6 8,6 9,8 2,2 4,2 6 3 5 6,8 4,6 6,6 8 4,1 6,1 7,65 

20° Paciente entrevistado 3,4 5,4 7,2 3,8 5,8 7,6 5,4 7,4 8,8 5,8 7,8 9 4,6 6,6 8,15 

21° Paciente entrevistado 4,6 6,6 8,4 5,4 7,4 8,8 5,4 7,4 8,8 5 7 8,6 5,1 7,1 8,65 

22° Paciente entrevistado 6,2 8,2 9,6 5 7 8,6 5,8 7,8 9,4 7 9 10 6 8 9,4 
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23° Paciente entrevistado 4,6 6,6 8 2,2 4,2 6 5,8 7,8 9 4,6 6,6 8 4,3 6,3 7,75 

24° Paciente entrevistado 7 9 10 5,8 7,8 9,4 7 9 10 7 9 10 6,7 8,7 9,85 

25° Paciente entrevistado 6,2 8,2 9,6 6,2 8,2 9,6 5,8 7,8 9,4 7 9 10 6,3 8,3 9,65 

26° Paciente entrevistado 2,2 4,2 6 5 7 8,4 4,2 6,2 7,8 5,8 7,8 9 4,3 6,3 7,8 

27° Paciente entrevistado 6,6 8,6 9,8 7 9 10 7 9 10 7 9 10 6,9 8,9 9,95 

28° Paciente entrevistado 4,2 6,2 8,2 4,6 6,6 8 5 7 8,6 4,2 6,2 7,8 4,5 6,5 8,15 

29° Paciente entrevistado 5,4 7,4 8,8 4,6 6,6 8 5,4 7,4 8,8 5,8 7,8 9 5,3 7,3 8,65 

30° Paciente entrevistado 5,8 7,8 9 5,4 7,4 8,8 5,8 7,8 9 5,8 7,8 9 5,7 7,7 8,95 

31° Paciente entrevistado 4,6 6,6 8 3,4 5,4 7 4,6 6,6 8 7 9 10 4,9 6,9 8,25 

32° Paciente entrevistado 3,4 5,4 7 5,8 7,8 9 3,4 5,4 7 7 9 10 4,9 6,9 8,25 

33° Paciente entrevistado 6,2 8,2 9,6 5,8 7,8 9,4 5,4 7,4 9,2 6,6 8,6 9,8 6 8 9,5 

34° Paciente entrevistado 5,8 7,8 9 7 9 10 6,6 8,6 9,8 7 9 10 6,6 8,6 9,7 

35° Paciente entrevistado 6,6 8,6 9,8 5,8 7,8 9,2 6,6 8,6 9,8 7 9 10 6,5 8,5 9,7 

Fonte: Esta pesquisa (2016). 
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A avaliação da qualidade do serviço prestado na categoria Exames Laboratoriais 

apontou que 3 pacientes entrevistados são indiferentes quanto à prestação de serviço nessa 

categoria, 13 entrevistados acreditam que a qualidade do serviço prestado é boa, porém é 

necessário melhorar, e 19 pacientes estão muito satisfeitos com a qualidade do serviço 

prestado nessa categoria. Apesar de a avaliação global da qualidade na categoria estudada ser 

considerada muito satisfatória, os respondentes 9, 19, 26, 31 e 32 encontram-se numa faixa de 

transição do termo “É ruim, mas posso aceitar que seja dessa maneira” para o termo 

“Indiferente”. 

A categoria Farmácia apresentou os seguintes resultados relativos à avaliação da 

qualidade do serviço prestado, 10 pessoas consideram o serviço bom, contudo é desejável que 

melhore um pouco mais e 25 pessoas estão muito satisfeitas com o serviço prestado. Após a 

análise dos resultados é possível concluir que a avaliação global da qualidade na categoria 

estudada pode ser considerada “Muito satisfatória”, porém, os respondentes 7, 9, 19, 23 e 28 

possuem o parâmetro da extremidade esquerda “a” em uma faixa de transição do termo “É 

ruim, mas posso aceitar que seja dessa maneira” para o termo “Indiferente”. 

Os resultados da avaliação do Índice Global da Qualidade explicitaram que 13 pacientes 

entrevistados estão muito satisfeitos com o serviço prestado pelo HUOC e 22 entrevistados 

consideram o serviço bom, entretanto o hospital deve melhorar a qualidade no serviço 

prestado. Vale salientar que apesar do IGQ ser considerado bom, os respondentes 9, 19, 20, 

23, 26, 28, 31 e 32, possuem o parâmetro da extremidade esquerda “a” em uma faixa de 

transição do termo “É ruim, mas posso aceitar que seja dessa maneira” para o termo 

“Indiferente”. 

A análise dos parâmetros para cada categoria estudada informa que a qualidade do 

serviço prestado pelo HUOC é considerada “Boa, porém é preciso que melhore um pouco”, 

sendo essa classificação dada a duas categorias de avaliação, e para o IGQ, no entanto não se 

pode mensurar a distância do serviço prestado para uma avaliação “Muito satisfatória”. Por 

conseguinte, considera-se que a utilização das operações dos números triangulares fuzzy para 

a avaliação da qualidade dos serviços prestados pelo HUOC, através das questões funcionais 

do Modelo de Kano, possibilitou uma melhor análise dos dados, uma vez que a amostra foi 

analisada individualmente e na sua totalidade, trazendo assim resultados positivos para um 

alto grau de customização, no sentido de atender às necessidades individuais dos pacientes, 

porém ainda é necessário determinar a distância entre o serviço prestado e o serviço perfeito. 
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5.3.2 Avaliação da qualidade em ambiente fuzzy no HGV 

Neste Capítulo será realizada a avaliação utilizando os dados referentes aos atributos 

por meio dos números triangulares fuzzy, conforme descrito no Capítulo 4. A avaliação da 

qualidade nesta etapa é semelhante à avaliação da qualidade no tópico anterior, o que 

diferencia uma do outro é quem e como avaliar. Neste Capítulo todos os atributos serão 

avaliados um a um. 

Primeiramente serão analisados os cinco atributos da categoria Atendimento. As 

informações da avaliação da satisfação em termos de números fuzzy, apontaram que o atributo 

Atendimento (informações) apresentou o número triangular (6,9; 8,9; 9,9). Conforme a 

análise da Figura 5.4 abaixo, para tal atributo é possível concluir que a avaliação da qualidade 

do atributo estudado é considerada excelente uma vez que o parâmetro “b” do número 

triangular fuzzy está muito próximo do termo linguístico “Eu gosto desse jeito”. 

 

Figura 5.4 - Avaliação do Atributo Atendimento 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

O atributo “Tempo entre a chegada e o atendimento” apresentou número triangular fuzzy 

(6,4; 8,4; 9,7) e foi avaliado como excelente. É possível visualizar a avaliação do atributo 

estudado no espaço dos termos linguísticos através da Figura 5.5 a seguir.  
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Figura 5.5 - Avaliação do Atributo Tempo entre chegada e atendimento 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

Pela Figura 5.6 abaixo é possível avaliar a qualidade do atendimento quanto ao atributo 

“Atenção aos pacientes”, representada pelo número fuzzy (6,15; 8,15; 9,57), como excelente 

uma vez que o parâmetro “b” encontra-se entre 8,1 – 10,0.   

 

Figura 5.6 - Avaliação do Atributo Atenção aos pacientes 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

Quanto à avaliação da qualidade do atendimento em relação ao atributo “Orientação 

clara sobre internamento” (6,5; 8,5; 9,75), o atributo foi avaliado como excelente, podendo 

este ser representado pela Figura 5.7 a seguir. 
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Figura 5.7 - Avaliação do Atributo Orientação clara sobre internamento 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

O atributo “Envolvimento de todos” cujo número triangular fuzzy é (6,75; 8,75; 9,87) 

foi considerado excelente, conforme mostrado na Figura 5.8 abaixo. 

 

Figura 5.8 - Avaliação do Atributo Envolvimento de todos 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

Todos os atributos da categoria Atendimento foram tidos como excelentes, sendo esse 

analisado quanto a seu grau de ordenamento em relação às outras categorias no próximo 

Capítulo. Os próximos sete atributos estudados fazem parte da categoria Infraestrutura. 
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Conforme a Figura 5.9 a seguir o atributo “Instalações limpas e agradáveis” foi avaliado como 

bom, porém, o hospital deve melhorar a qualidade das instalações.  

 

Figura 5.9 - Avaliação do Atributo Instalações Limpas e Agradáveis 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

A avaliação da qualidade para o atributo “Facilidade das instalações hospitalares” (6,6; 

8,6; 9,75) foi considerada excelente, essa avaliação pode ser representada pela Figura 5.10 

abaixo. 

 

Figura 5.10 - Avaliação do Atributo Facilidade das Instalações Hospitalares 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eu não gosto dessa maneira

Posso aceitar que seja dessa
maneira

Para mim tanto faz

Deve ser assim

Eu gosto desse jeito

Instalações limpas e
agradáveis

0

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Eu não gosto dessa maneira

Posso aceitar que seja dessa
maneira

Para mim tanto faz

Deve ser assim

Eu gosto desse jeito

Facilidade das instalações
hospitalares



Capítulo 5                                                                                                   Aplicação da Abordagem Proposta para 

Avaliação da Qualidade no HUOC e HGV 

90 

 

A avaliação da qualidade de acordo com o estudo do parâmetro “b” para o atributo 

“Aparência e vestuário dos funcionários” (5,975; 7,95; 9,4) foi considerada boa, porém o 

hospital deve melhorar a aparência e o vestuário dos funcionários. Esse atributo pode ser 

visualizado por meio da Figura 5.11 a seguir. 

 

Figura 5.11 - Avaliação do Atributo Aparência e Vestuário dos funcionários 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

De acordo com o parâmetro central do atributo “Localização Física” (5,75; 7,75; 9,05), 

a avaliação da qualidade para o atributo estudado foi considerada boa, porém o hospital deve 

melhorar a sua localização física. A avaliação desse atributo pode ser representada a partir da 

Figura 5.12 abaixo. 

 

 

Figura 5.12 - Avaliação do Atributo Localização Física 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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A avaliação da qualidade com relação ao atributo “Quantidades suficientes de médico” 

representado pelo número triangular fuzzy (6,55; 8,55; 9,775) foi considerada excelente e pode 

ser visualizada por meio da Figura 5.13 a seguir. 

 

 

Figura 5.13 - Avaliação do Atributo Quantidades Suficientes de Médicos 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

A avaliação do atributo “Equipamentos modernos” (6,85; 8,85;9,925), foi considerada 

excelente, sendo ilustrada por meio da Figura 5.14 abaixo. 

 

Figura 5.14 - Avaliação do Atributo Equipamentos Modernos 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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Quanto à avaliação da qualidade do atributo “Infraestrutura adequada”, representado 

pelo número triangular fuzzy (6,4; 8,4; 9,65) e pela Figura 5.15 a seguir, essa foi considerada 

como excelente. Na categoria “Infraestrutura”, três atributos foram considerados bons entre 

eles: “Instalações limpas e agradáveis”, “Aparência e vestuário dos funcionários” e 

“Localização física” e os quatro restantes foram classificados como excelentes. O índice 

global de qualidade referente a essa categoria será aplicado no próximo tópico. 

 

Figura 5.15 - Avaliação do Atributo Infraestrutura Adequada 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

A categoria Exame Laboratoriais foi estudada por meio de quatro atributos que serão 

descritos a seguir. Para o atributo “Atendimento cortês”, cujo número fuzzy é representado por 

(6,8; 8,8; 9,9) o parâmetro central foi avaliado como excelente. A avaliação do atributo 

Atendimento cortês pode ser representada pela Figura 5.16 abaixo. 

 

Figura 5.16 - Avaliação do Atributo Atendimento Cortês 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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Para o atributo “Realização de exames com rapidez”, representado pelo número fuzzy 

(6,7; 8,7; 9,8), a avaliação da qualidade segundo o parâmetro “b” é excelente. Este atributo 

pode ser visualizado a partir da Figura 5.17 a seguir. 

 

Figura 5.17 - Avaliação do Atributo Realização de Exames com Rapidez 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

O atributo “Realização de exames sem retrabalho” (6,9; 8,9; 10) foi considerada 

excelente. Esse atributo pode ser visualizado por meio da Figura 5.18 abaixo. 

 

Figura 5.18 - Avaliação do Atributo Realização de Exames sem Retrabalho 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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Quanto à avaliação da qualidade do atributo “Cordialidade e boa vontade no 

atendimento”, representado pelo número triangular fuzzy (6,75; 8,75; 9,85) e pela Figura 5.19 

a seguir, ela foi considerada como excelente. Na categoria Exames Laboratoriais todos os 

atributos foram classificados como excelentes.  

 

Figura 5.19 -  Avaliação do Atributo Cordialidade e boa vontade no atendimento 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

A última categoria a ser estudada é a Aspectos de internação, a qual foi dividida em 4 

atributos estudados a seguir. O primeiro atributo estudado foi a “Explicação médica 

eficiente”, representada pelo número triangular fuzzy (5,95; 7,95; 9,425). Para esse atributo a 

avaliação da qualidade foi considerada boa, porém os médicos devem melhorar suas 

explicações para que possam ser mais eficientes. A avaliação do atributo “Explicação médica 

eficiente” pode ser representada a partir da Figura 5.20 abaixo.  

 

Figura 5.20 - Avaliação do Atributo Explicação Médica Eficiente 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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A avaliação da qualidade referente ao atributo “Medicação fornecida”, cujo número 

triangular fuzzy (6,1; 8,1; 9,6), foi considerado excelente, pode ser representada pela Figura 

5.21 a seguir. 

 

Figura 5.21 - Avaliação do Atributo Medicação Fornecida 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

A avaliação da qualidade referente ao atributo “Empenho da equipe médica”, sendo 

representada pelo número triangular fuzzy (6,85; 8,85; 9,925) foi considerada excelente e pode 

ser representada pela Figura 5.22 abaixo. 

 

Figura 5.22 -  Avaliação do Atributo Empenho da Equipe Médica 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 
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A avaliação do último atributo “Pacientes conscientes de seus problemas de saúde”, foi 

considerada como excelente, essa variável pode ser representada pelo número triangular fuzzy 

(6,4; 8,4; 9,675) e sua representação gráfica pode ser visualizada a partir da Figura 5.23 a 

seguir. 

 

Figura 5.23 - Avaliação do Atributo Consciência do problema de saúde 

Fonte: Esta pesquisa (2016) 

Vale salientar que na categoria “Aspectos de internação” apenas o atributo “Explicação 

médica eficiente” foi considerado bom, os outros três possuíram avaliação excelente. Para 

concluir a aplicação do modelo, faz-se necessário determinar a distância entre o serviço 

prestado e o serviço perfeito que poderá ser visualizado no capítulo 5.4. 

5.4 Avaliação global da qualidade 

Após a avaliação da qualidade do serviço prestado através dos operadores fuzzy, 

procurou-se determinar a distância entre o serviço prestado, o pior serviço (d
-
) e o serviço 

ideal (d
+
), através do ordenamento das categorias dos atributos por meio da Técnica 

Matemática de Verificação do Ponto Ideal. Foram considerados como solução ideal (A
+
) os 

parâmetros atribuídos aos termos linguísticos “Muito satisfeito” e “Eu gosto desse jeito”, ou 

seja, que apresentaram o número triangular fuzzy (7;9;10) e como solução negativa (A
-
) ao 

parâmetros atribuídos ao termo “Insatisfeito” e “Eu não gosto dessa maneira” cuja 

identificação do número triangular é (0,1,3). 
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Em seguida foi utilizada a Equação 4.6, no intuito de calcular os valores das Distâncias 

Euclidianas, por meio dos números triangulares fuzzy referentes às variáveis linguísticas, 

encontrando assim a distância do serviço prestado com relação à solução ideal (d
+ 

(Vij, Aj
+
)) e 

à solução negativa (d
- 
(Vij, Aj

-
)) em cada variável linguística “j” utilizada para a avaliação da 

qualidade do serviço prestado no HUOC e no HGV. Nas Tabelas 5.4 e 5.5 abaixo é possível 

visualizar as distâncias calculadas para cada variável linguística no HUOC e no HGV 

respectivamente.  

Tabela 5.4 - Distâncias Euclidianas dos atributos do HUOC 

Categorias  Atributos  d⁺ (Vij, Aj
+
) d

-
 (Vij, Aj

-
) 

Atendimento Ambulatorial 

Atendimento na Recepção  1,9501962 5,4154478 

Marcação de Consultas 1,942577 5,4250114 

Atendimento Médico 1,7080044 5,6419469 

Atendimento da Enfermagem 1,682321 5,6813575 

Gestores (Envolvimento com a 

Qualidade) 
1,1749077 6,1944236 

Ambiente Físico 

Instalações  1,3926923 5,9758698 

Layout Interno 1,9841549 5,3872614 

Aparência e Vestuário 2,3148148 5,0451566 

Localização 0,9016991 6,4522949 

Horário de Funcionamento 1,5201146 5,8428862 

Exames Laboratoriais 

Atendimento da Recepção 1,3809195 5,9763252 

Personalização 1,48434 5,8905436 

Equipamentos 0,3587583 6,9949058 

Credibilidade 0,9284615 6,4324433 

Prontidão 0,8449933 6,5093131 

Farmácia 

Atendimento da Recepção 1,4621762 5,8914674 

Medicamentos 0,6337449 6,7189649 

Prontidão 0 7,3484692 

Conhecimento 0,4224966 6,9287138 

Gestores (Envolvimento com a 

Qualidade) 
0,3094872 7,0427654 

Fonte: Esta pesquisa (2016). 

Na análise dos valores das Distâncias Euclidianas d
+ 

e d
-
 pode-se concluir que a menor 

distância até a solução ideal é 0 (zero) e a maior distância é 7,3484692 entre todas os atributos 

para o HUOC. Para o HGV a menor distância até a solução ideal é 0,0433013 e a maior 

distância é 7,3065182. Os atributos que estão mais próximos do serviço ideal na avaliação do 
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paciente para o HUOC são: 1- Prontidão na categoria Farmácia, 2- Gestores (envolvidos com 

a qualidade) na categoria Farmácia, 3- Equipamentos na categoria Exames Laboratoriais e 4- 

Conhecimento na categoria Farmácia. No caso do HGV são os seguintes atributos: 1- 

Cordialidade e boa vontade no atendimento na categoria Exames Laboratoriais, 2- 

Atendimento (informação) na categoria Atendimento, 3- Equipamentos modernos na 

categoria Infraestrutura e 4- Empenho da equipe médica na categoria Aspectos de Internação.  

Tabela 5.5 - Distâncias Euclidianas das variáveis linguística do HGV 

Categorias  Atributos  d⁺ (Vij, Aj
+
) d

-
 (Vij, Aj

-
) 

Atendimento 

Atendimento (informação) 0,0866025 7,264583 

Tempo entre a chegada e o 

atendimento 
0,5196152 6,8461668 

Atenção aos pacientes 0,7361216 6,6376609 

 Orientação clara sobre 

internamento 
0,4330127 6,9297066 

Envolvimento de todos 0,2165064 7,1388754 

Infraestrutura 

Instalações limpas e agradáveis 1,0874282 6,2967584 

Facilidade das instalações 

hospitalares 
0,3570714 6,9972018 

Aparência e vestuário dos 

Funcionários 
0,9152641 6,4540201 

Localização física 1,158663 6,1975129 

Quantidades suficientes de 

médicos 
0,3897114 6,9715045 

Equipamentos modernos 0,1299038 7,222664 

Infraestrutura adequada 0,5299371 6,8298975 

Exames Laboratoriais 

Atendimento Cortês 0,1732051 7,1807613 

Realização de exames com 

rapidez 
0,2598076 7,0970064 

Realização de exames sem 

retrabalho 
0,0433013 7,3065182 

Cordialidade e boa vontade no 

atendimento 
0,2217356 7,1308602 

Aspectos de Internação 

Explicação médica eficiente 0,9193521 6,4546011 

Medicação fornecida 0,7361216 6,6376609 

Empenho da equipe médica 0,1299038 7,222664 

Pacientes conscientes de seus 

problemas de saúde 
0,524603 6,8380218 

Fonte: Esta pesquisa (2016). 

Ainda analisando os atributos, os que possuem o maior distanciamento com a solução 

ideal para o HUOC são: 1- Aparência e Vestuário na categoria Ambiente Físico, 2- Layout 
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Interno na categoria Ambiente Físico, 3- Atendimento na recepção na categoria Ambiente 

Ambulatorial e 4- Marcação de consultas na categoria Ambiente Ambulatorial. Para o HGV 

os atributos que possuem o maior distanciamento com a solução ideal são: 1- Localização 

física na categoria Infraestrutura, 2- Instalações limpas e agradáveis na categoria 

Infraestrutura, 3- Aparência e vestuário dos funcionários na categoria Infraestrutura e 4- 

Explicação médica eficiente na categoria Aspectos de Internação. 

Após os cálculos referentes às Distâncias Euclidianas das variáveis linguísticas, é 

necessário utilizar a Equação 4.7, no intuito de encontrar o somatório das distâncias das 

variáveis linguísticas S
+
 e S

-
, ou seja, a avaliação global do serviço prestado. Para o HUOC 

foi encontrado um S
+
 correspondente a 24,39686 e um S

-
 igual a 122,79557 e para o HGV um 

S
+
 correspondente a 9,5678676 e um S

-
 igual a 137,65465. 

O último passo no processo de ordenação pela Técnica Matemática de Verificação do 

Ponto Ideal corresponde ao cálculo da ordenação propriamente dito. Esse cálculo pode ser 

realizado por meio da Equação 4.8. Na Tabela 5.6 e 5.7 a seguir é possível visualizar a 

ordenação das variáveis linguísticas estudadas no HUOC e no HGV respectivamente. 

Tabela 5.6 - Ordenação das categorias dos atributos para o HUOC 

Categorias  
Valor de 

Ordenação 

Atendimento Ambulatorial 0,770264 

Ambiente Físico 0,793547 

Exames Laboratoriais 0,864203 

Farmácia 0,923068 

Fonte: Esta pesquisa (2016). 

Tabela 5.7 - Ordenação das categorias dos atributos  para o HGV 

Categorias  
Valor de 

Ordenação 

Atendimento  0,945886 

Infraestrutura  0,911366 

Exames Laboratoriais 0,976267 

Aspectos de internação 0,921597 

Fonte: Esta pesquisa (2016). 

A ordenação dos atributos é dada pela distância da variável estudada ao serviço ideal, 

vale salientar que essa distância varia no intervalo de 0 a 1 e quanto mais próximo de 1, mais 
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próximo do serviço ideal estará a variável estudada. A partir do estudo da ordenação das 

categorias dos atributos do HUOC, foi possível perceber que a categoria Farmácia (0,923068), 

com seus respectivos atributos, obteve a melhor avaliação da qualidade no serviço prestado e 

a pior categoria avaliada pela Técnica Matemática de Verificação do Ponto Ideal foi a 

Atendimento Ambulatorial com um valor de ordenação de 0,770264. As categorias Exames 

Laboratoriais (0,864203) e a categoria Ambiente Físico (0,793547) obtiveram resultados 

melhores que a Categoria Atendimento Ambulatorial e Piores que a categoria Farmácia, 

obtendo 2 e 3 lugar respectivamente na ordenação.  

Para o HGV foi possível observar que a categoria Exames Laboratoriais (0,976267) 

constitui-se no serviço mais próximo do serviço ideal e a categoria Infraestrutura (0,911366) 

foi a que obteve o maior distanciamento do serviço ideal. As categorias Atendimento 

(0,945886) e Aspectos de Internação (0,921597) obtiveram resultados melhores que a 

categoria Infraestrutura e piores que a categoria Exames Laboratoriais, ficando assim no 2 e 3 

lugar respectivamente na ordenação das categorias pela Técnica Matemática de Verificação 

do Ponto Ideal.  

Através dos três passos realizados neste capítulo, foi possível estabelecer a ordenação 

entre as categorias estudadas baseada no grau da aproximação das alternativas com a solução 

ideal positiva e a com solução ideal negativa.  

5.5 Considerações sobre a aplicação 

A abordagem proposta nesta pesquisa buscou avaliar a qualidade do serviço prestado 

em dois hospitais públicos (HUOC e HGV) da Região Metropolitana do Recife, através da 

utilização do Modelo de Kano. A avaliação da qualidade foi realizada após a identificação da 

satisfação do paciente e, caso um dado atributo estivesse presente na prestação do serviço, 

essa satisfação foi medida através da Lógica Fuzzy.  

Após a avaliação da qualidade foi utilizada a Técnica Matemática de Verificação do 

Ponto Ideal para fazer o ordenamento das categorias dos atributos da qualidade estudados. 

Dessa maneira, foi observado que a abordagem proposta é adequada para a avaliação da 

qualidade de prestadores de serviços em saúde, uma vez que direciona a empresa e estabelece 

dentro de uma sequência lógica o desempenho ideal, consequentemente, o ordenamento das 

categorias dos atributos que estão com melhor desempenho na visão dos clientes. Nesse 

sentido, a abordagem proposta possibilita o direcionamento correto das atividades de 
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atendimento hospitalar, a identificação clara das deficiências e das necessidades (menor valor 

de ordenamento ou valor negativo da Distância Euclidiana ao serviço ideal). 
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6. CONCLUSÕES 

A gestão da prestação de serviço em ambientes hospitalares é importante pela 

complexidade em atender às normas e procedimentos estabelecidos em cada tipo de serviço 

prestado. O cenário no sistema público de saúde se torna mais conflituoso, devido à contenção 

e à limitação de gastos e de investimentos, como: compra e instalação de novos e modernos 

equipamentos, criação de novos leitos e manutenção dos leitos já existentes, e centralização 

da compra dos fármacos em uma central logística. Os principais problemas do SUS estão 

atrelados à forma de gestão da administração das políticas públicas de assistência à saúde 

(TONTINI et al., 2012). Entretanto, o SUS vem realizando diversos esforços na busca pela 

qualidade para desenvolver polos de atendimento hospitalar no Estado de Pernambuco. Mas 

para que haja assertividade nas ações é necessário o planejamento das estratégias de qualidade 

em serviço hospitalar em nível estratégico, operacional e tático, sempre com ações 

direcionadas aos clientes (DUSSAULT, 1992). Em resposta a essa situação o presente 

trabalho propôs desenvolver uma abordagem de avaliação da qualidade em serviço de saúde 

pública. 

A melhoria contínua da prestação de serviços públicos, em específico nos hospitais, 

deve ser feita sempre escutando os clientes internos (os funcionários) e externos (os 

pacientes). Quando se avaliam as necessidades, sugestões e anseios dos funcionários, os 

hospitais conseguem identificar quais são as ferramentas, técnicas, material, equipamento que 

apresentam algum tipo de problema, da mesma forma como avaliam falta de estoque, e é 

traçado um plano operacional para viabilizar os meios de elaboração do serviço. Porém, 

quando se avaliam os clientes-pacientes, pode-se identificar a real percepção do desempenho 

do serviço que é de direito, segundo a Constituição de 1988. A saúde é uma das partes de um 

conjunto de direitos titulados de direitos sociais, eles são de responsabilidade do Estado, e 

todos os brasileiros possuem igualdade de importância em sua prestação de serviço.  Essa 

avaliação da percepção é um importante fator para a promoção da melhoria da qualidade do 

serviço em saúde.  

Através da implantação de um sistema de avaliação da qualidade será possível 

contribuir para a diminuição do gap entre o real desempenho e a percepção dos clientes em 

relação aos atributos avaliados. 
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Medir a qualidade em serviço é atividade complexa, visto que a ela está atrelada a 

satisfação do consumidor, a mesma que por sua vez é dada por fatores intangíveis e mutáveis 

ao longo do tempo, os graus de tolerância quanto à espera, por exemplo, podem sofrer 

variação de cliente para cliente, ou as alterações podem derivar do grau da dor ou da 

emergência do enfermo, por exemplo. Assim, é preciso um modelo de gestão que consiga 

captar esse nível de detalhe de grau de satisfação por um intervalo linguístico que possua 

melhor representação das preferências do cliente, como acontece na Lógica Fuzzy. Pois essa 

lógica considera aspectos como subjetividade, imprecisão e vagueza do ser humano (Zadeh, 

1965). Para captar as informações, utilizou-se o Modelo de Kano para identificar os atributos 

e avaliou-se a qualidade do serviço prestado por meio do questionário somente com as 

questões funcionais aplicadas aos clientes.  

Outra questão é quanto à comparação entre a qualidade de serviço prestado com 

relação ao serviço perfeito ou ideal, de forma que através da identificação e análise da 

prestação do serviço, os gestores possam solucionar os principais problemas, não apenas dos 

setores mais deficientes, mas também daqueles que são considerados de primeira ordem de 

importância. Esta análise foi proposta no modelo pelo uso da Técnica Matemática de 

Verificação do Ponto Ideal (SILVA et al., 2014), na qual se pretende comparar a distância do 

serviço prestado em relação ao serviço ideal. 

Para a implementação das melhorias é preciso que os hospitais desenvolvam 

ferramentas de integração e motivação para envolver todos os funcionários, desde o topo da 

hierarquia até os funcionários operacionais. Ou seja, para obter melhores resultados é preciso 

humanizar e customizar o atendimento de serviço especializado.  

Constatou-se, principalmente a necessidade de uma maior atenção no que se refere à 

conformidade entre o que foi solicitado pelo serviço hospitalar mais utilizado pelo cliente. 

Nesse sentido, o modelo proposto tem a principal função de direcionar o hospital para o 

atendimento de sua demanda, mas é preciso uma gestão da qualidade com laços mais estreitos 

no relacionamento entre os seus pacientes, e a troca de informações permanente e sistemática 

na rede SUS, para captação das reais e atuais expectativas, sugestões de melhoria, 

apontamentos de defeitos, falhas com os pacientes em tratamento ou internados. 

A aplicação da abordagem de avaliação da qualidade de serviços nos Hospitais 

Públicos apontou que para ambas as amostras representativas do universo amostral 

pesquisado, a qualidade nos hospitais públicos estudados foi avaliada de forma satisfatória, 
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superando as expectativas dos pesquisadores, uma vez que se espera que os resultados de 

avaliação da qualidade em serviços públicos no Brasil sejam insatisfatórios, em decorrência 

de crise na saúde pública no presente momento. Acredita-se que estes resultados foram 

consequência das características da amostra. 

Percebe-se que a implantação da qualidade, também está ligada ao compromisso pela 

busca de técnicas mais avançadas em cuidados hospitalares é preciso realizar treinamento 

com temas atuais como prevenção de infecção hospitalar, atendimento a pacientes com 

doenças tropicais (como exemplo: dengue e malária), como usar o computador para admissão 

e saída de pacientes, como liberar vaga do leito do hospital para a rede SUS – em caso de 

pacientes alocados na Clínica Médica, dentre outros. 

Nesse sentido, foi observado que o modelo proposto é factível de ser implementado, 

uma vez que orienta os gestores e se estabelece dentro de uma sequência lógica da avaliação 

da situação da prestação do serviço avaliado em relação a um serviço de desempenho ideal, e 

consequentemente, propicia o ordenamento das categorias dos atributos que estão com melhor 

desempenho na visão dos clientes. Dessa forma, a busca pela qualidade deve ser vista como 

premissa básica para gerenciar um hospital com eficiência e eficácia, e não pode ser vista 

como um objetivo cronometrado e com data de validade até que o hospital possua uma 

certificação em seus processos. Como ocorre na maioria das vezes em hospitais que passam 

por Acreditação Hospitalar, essa certificação é semelhante à ISO, mas destinada apenas aos 

hospitais, o órgão certificador é a Organização Nacional de Acreditação (ONA). O que ocorre 

é que depois de receber o certificado de acreditação muitos hospitais “relaxam” e passam a 

oferecer um serviço com menor eficiência e eficácia. 

6.1 Limitações do trabalho e recomendações para trabalhos futuros  

As principais limitações desta pesquisa foram: 

 A implementação do modelo em hospitais da rede particular; 

 A baixa instrução dos entrevistados. 

Com relação às dificuldades, pode-se citar a não participação por parte do pesquisador 

desta pesquisa, na coleta de dados. 
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6.2 Recomendações para trabalhos futuros 

Sugerem-se algumas recomendações para futuros trabalhos: 

 Aplicação da abordagem em outros setores da economia, adequando-se à 

abordagem proposta; 

 Avaliar a participação dos funcionários em cargos efetivos e dos gestores no 

processo de implantação do sistema da qualidade; 

 Estudar os resultados obtidos com a implantação do modelo proposto, avaliando a 

viabilidade das alterações que precisam ser feitas no atendimento à saúde pública. 

 

Finalmente, é indicado ressaltar que a abordagem proposta proporciona um melhor 

relacionamento dos hospitais envolvidos com os pacientes e a sociedade, através do melhor 

posicionamento da gestão hospitalar focada no que os pacientes realmente desejam como 

prestação de serviço. Refletindo sobre essa condição Deming (1990, p. 5) cita: “O que não é 

medido, não pode ser gerenciado”. 
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ANEXO 6 

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 veem 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 no 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 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, inadequado 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 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 farmácia 

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 saber 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 em frente a cada item sua note. Sendo de (1) muito insatisfeito e (7) 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 6 7 
2 Os funcionários do HGV estão bem vestidos e de 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.        

 

 

 

Confiabilidade 

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 clientes 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 as 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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ANEXO 7 

QUESTIONÁRIO - 1ª PARTE  

(INFORMAÇÕES SOBRE VOCÊ)  
 

 
Este questionário faz parte de uma pesquisa desenvolvida em parceria com a UNIVERSIDADE  

FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE). Os resultados individuais desta pesquisa serão confidenciais 

e utilizados apenas para fins acadêmicos. O objetivo deste trabalho é a aplicação do Modelo de 

KANO, para avaliação da percepção dos serviços oferecidos pelo Hospital (Atendimento 

Ambulatorial, Ambiente Físico, Exames Laboratoriais, Farmácia).  

Por favor, ouça atentamente o questionário e responda as perguntas de acordo com sua percepção 

sobre cada característica.  

Você veio para o Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) 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 HUOC?  

_________________________________________________________________  

Idade: ____ anos  

Sexo: F( ) M( )  

Nível de Escolaridade:  

1º Grau Incompleto ( ) 1º Grau Completo ( )  

2º Grau Incompleto ( ) 2º Grau Completo ( ) 3º Grau Incompleto ( ) 3º Grau Completo ( )  

Pós-Graduação ( )  

Onde você reside?  

Bairro: ______________________  

Cidade: _____________________  

Renda Familiar?  

(  ) Até 4 salários mínimos  

(  ) De 4 a 10 salários mínimos  

(  ) Acima de 10 salários mínimos  

Você conhece os riscos que sua doença pode trazer? 

 SIM (  ) NÃO (  ) Por quê?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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As perguntas a seguir foram elaboradas com base no Modelo de KANO, para análise dos serviços 

oferecidos pelo Hospital Oswaldo Cruz. As questões estão dispostas em grupos (funcionais e 

disfuncionais), buscando avaliar a opinião dos clientes caso o atributo esteja presente ou ausente 

respectivamente. 

Questionário – Grupo Funcional 

    1 2 3 4    5 
 

Muito 

Satisfeito  

Gostaria 

que 

melhorasse 

um pouco 

 

Indiferente  

Posso 

aceitar que 

seja desta 

maneira 

 

Insatisfeito 

 

Atendimento Ambulatorial 
1

  
2 3 4 

5
 

1A. Como você se sente se os atendentes (recepção) fornecerem todas as 
informações necessárias de forma confiável e segura? 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

2A. Como você se sente se o tempo entre a marcação da consulta e o 

atendimento médico for mais rápido?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

3A. Como você se sente se a equipe médica der atenção aos pacientes 

transmitindo as informações necessárias e respondendo aos seus 

questionamentos? 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

4A. Como você se sente se durante a prestação do tratamento a equipe de 

enfermagem (composta por técnicos e enfermeiros) passam confiança aos 

pacientes?  

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

5A. Como você se sente quando observa que os administradores do HUOC 

estão envolvidos e comprometidos com a qualidade e a melhoria dos serviços 

prestados?  

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

Ambiente Físico       

6A. Como você se sente se as instalações hospitalares possuírem ambiente 

físico limpo e agradável?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

7A. Como você se sente se as instalações físicas internas forem de fácil 

localização e compreensão pelas pessoas?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

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

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

9A. Como você se sente com a localização física do HUOC?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

10A. Como você se sente se o horário de funcionamento do HUOC for 

ampliado?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

Exames Laboratoriais       
11A. Como você se sente se os atendentes forem corteses e educados com os 

pacientes?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
12A. Como você se sente se no laboratório, a equipe técnica der atenção 

personalizada a você?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
13A. Como você se sente se a realização dos seus exames ocorrer em 

equipamentos conservados e modernos?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

14A. Como você se sente se o laboratório executa os serviços e procedimentos 

de forma correta da primeira vez, não ocasionando retrabalho?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

15A. Como você se sente se no laboratório todos os funcionários agirem com 

disponibilidade e prontidão para atender aos pacientes? 
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
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Farmácia      

16A. Como você se sente se os atendentes (recepção da farmácia) forem 
corteses e educados com os pacientes? 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

17A. Como você se sente se a equipe de farmácia for atenciosa e empenhada na 

resolução dos problemas dos pacientes?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
18A. Como você se sente se a equipe de farmácia for atenciosa e empenhada na 

resolução dos problemas dos pacientes?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
19A. Como você se sente se na farmácia, a equipe de funcionários possuírem 

conhecimento adequado para responderem as suas perguntas? 
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
20A. Como você se sente quando percebe que a equipe de gestores da farmácia 

está preocupada com a continuidade do tratamento?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
 

Questionário – Grupo Disfuncional 

    1 2 3 4    5 
 

Muito 

Satisfeito  

Gostaria 

que 

melhorasse 

um pouco 

 

Indiferente  

Posso 

aceitar que 

seja desta 

maneira 

 

Insatisfeito 

 

Atendimento Ambulatorial 
1

  
2 3 4 

5
 

1B. Como você se sente se os atendentes (recepção) não fornecerem todas as 
informações necessárias de forma confiável e segura? 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

2B. Como você se sente se o tempo entre a marcação da consulta e o 

atendimento médico for demorado?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
3B. Como você se sente se a equipe médica demonstrar má vontade ou 

impaciência em transmitir as informações e ou questionamentos necessários ao 

paciente? 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

4B. Como você se sente se durante a prestação do tratamento a equipe de 

enfermagem (composta por técnicos e enfermeiros) mostra-se insegura ao 

paciente?  

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

5B. Como você se sente quando observa que os administradores do HUOC 

estão ausentes e descomprometidos com a qualidade e a melhoria dos serviços 

prestados?  

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

Ambiente Físico       

6B. Como você se sente se as instalações hospitalares não forem 

completamente limpas e agradáveis?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

7B. Como você se sente se as instalações físicas internas forem de difícil 

localização e compreensão pelas pessoas?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

8B. Como você se sente se todos os funcionários tiverem aparência e vestuário 

mal cuidados, inadequado as características do ambiente de trabalho? 
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

9B. Como você se sente se a localização física do HUOC for de difícil acesso?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

10B. Como você se sente se o horário de funcionamento do HUOC for 

reduzido?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

Exames Laboratoriais       
11B. Como você se sente se os atendentes forem indiferentes e mal educados  

com os pacientes?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
12B. Como você se sente se no laboratório, a equipe técnica demonstrar 1 2 3 4 5



                                                                                                                                                                        Anexo 7 

133 

 

descaso em lhe atender?  1 2 3 4 5 
13B. Como você se sente se a realização dos seus exames ocorrer apenas em 

equipamentos básicos e mal conservados?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
14B. Como você se sente se o laboratório executa os serviços e procedimentos 

de forma imprecisa e com atraso?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
15B. Como você se sente se no laboratório todos os funcionários demonstrarem 

má vontade em atender aos pacientes? 
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

Farmácia      

16B. Como você se sente se os atendentes (recepção da farmácia) forem 
indiferentes e mal educados com os pacientes? 

1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

17B. Como você se sente se a medicação solicitada for fornecida 

irregularmente e com interrupções?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

18B. Como você se sente se a equipe de farmácia for ausente e pouco 

empenhada na resolução dos problemas dos pacientes?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

19B. Como você se sente se na farmácia, a equipe de funcionários possuírem 

pouco conhecimento para responderem as suas perguntas? 
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

20B. Como você se sente quando percebe que a equipe de gestores da farmácia 

não está preocupada com a continuidade do tratamento?  
1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 

 

Muito obrigado pela sua atenção. 
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ANEXO 8 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE  

Centro de Tecnologia e Geociências - CTG  

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção - PPGEP  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE  

Resolução nº 466/12 - Conselho Nacional de Saúde  
 

Convidamos o (a) Sr.(a) para participar, como voluntário (a), da pesquisa "Aplicação do 

Modelo de KANO em um Serviço Hospitalar", que está sob a responsabilidade do pesquisador 

Cleiton Rodrigues de Vasconcelos, sob a orientação da Professora Denise Dumke de Medeiros. 

Também participam desta pesquisa como Coorientadora Simone Santos Bezerra, Farmacêutica do 

HUOC.  

Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar a 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. O (a) Senhor (a) tem o direito de retirar o consentimento a qualquer tempo, sem qualquer 

penalidade.  

 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA:  

 A pesquisa intitulada "Aplicação do Modelo de KANO em um Serviço Hospitalar", tem como 

objetivos: pesquisar a opinião dos pacientes adultos assistidos pelo Programa de Controle à 

Tuberculose do Hospital Universitário Oswaldo Cruz - HUOC e avaliar a qualidade dos serviços 

oferecidos (atendimento ambulatorial, ambiente físico, exames laboratoriais, farmácia). Esse estudo 

combina as abordagens quantitativa e qualitativa, utilizando como método a perspectiva descritiva.  

 A coleta de dados se dará pela participação voluntária e anônima dos entrevistados através de 

um questionário contendo pares de perguntas funcionais (efeito positivo) e disfuncionais (efeito 

negativo), aonde será possível mensurar as características mais influentes para o alcance da 

qualidade.  

 Os possíveis riscos a que os participantes estão suscetíveis podem ocorrer quanto ao 

constrangimento em opinar sobre a prestação do serviço oferecido no HUOC.  

 Espera-se como resultados oferecer a instituição pesquisada informações sistematizadas 

sobre o comportamento dos seus clientes/pacientes, no intuito de melhor direcionarem seus recursos 

aos atributos que de fato trazem um retorno significativo a instituição. Além de contribuir para o 

desenvolvimento do setor de saúde de Recife, munindo a instituição participante de instrumentos 

eficazes de mensuração da qualidade capazes de destacar-se no cenário, otimizando não somente a 

imagem frente aos usuários mais contribuindo para a qualidade na prestação do serviço/tratamento.  
 

As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em 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 nesta pesquisa 

através de questionário impresso, ficarão armazenados em pastas arquivos sob a responsabilidade do 

pesquisador Cleiton Rodrigues de Vasconcelos e Orientadora Denise Dumke de Medeiros, nos 

respectivos endereços acima informados, pelo período mínimo de 5 anos.  

O (a) senhor (a) não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver necessidade, as despesas 

para a sua participação serão assumidas pelo pesquisador principal. Fica também garantida 
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indenização em casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme 

decisão judicial ou extra-judicial.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 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).  

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIO (A)  
 

Eu, _____________________________________, CPF _________________, abaixo assinado, 

após a leitura (ou a escuta da leitura) deste documento e ter tido a oportunidade de conversar e ter 

esclarecido as minhas dúvidas com o pesquisador responsável, concordo em participar do estudo 

"Aplicação do Modelo de KANO em um Serviço Hospitalar", como voluntário (a).  

Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pelo pesquisador sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isto leve a qualquer penalidade.  

 

 

 

 

Recife(Pe), _____/_____/_____  

Impressão digital  

 

Assinatura do participante (ou responsável legal):___________________________________  

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

  

Nome:  Assinatura: 

Nome: Assinatura:  
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ANEXO 9  

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 há duas últimas décadas, a população brasileira ainda sofre com 

a falta de atendimento médico adequado, imensas filas para atendimento hospitalar e enfermaria 

superlotada.  A qualidade nos serviços públicos de saúde são um dos fatores mais questionado pelos 

clientes (pacientes), sendo necessário que os hospitais públicos utilizem planos táticos de qualidade 

voltados para o paciente. Neste sentido, a presente pesquisa tem por objetivo geral, analisar os atributos 

da qualidade que determinam a satisfação dos clientes em serviços 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 formulado, adequados e pertinentes ao objeto em questão, de modo a serem bem 

compreendido pelo sujeito. O período para a coleta de dados no Hospital Getúlio Vargas será de julho a 
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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 risco de constrangimento em responder os questionários. Contudo, o mesmo 

poderá se retirar da pesquisa, seu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade ou interrupção do seu acompanhamento médico. Os benefícios para o sujeito participante é o 

aumento da qualidade dos serviços oferecidos pelo hospital.  

As informações desta pesquisa serão confidencias 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 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 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 casos de danos, comprovadamente decorrentes da 

participação na pesquisa, conforme decisão judicial ou extra-judicial. 

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você 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 pela pesquisadora sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvido, 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 isto 

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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ANEXO 10  
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ANEXO 11  

 


