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RESUMO 

 

 

 

A gestão da qualidade busca obter maior satisfação dos seus clientes e pode ser adotada 

tanto nos bens como nos serviços, os serviços, no entanto, têm sido ao longo dos anos muito 

importante para o desenvolvimento econômico e social da população e, os serviços 

especificamente de saúde estão entre os que mais recebem aplicação de programas da 

qualidade, uma vez que são relevantes para a sociedade por ser um serviço básico que muitas 

vezes é oferecido pelo governo, fato que motiva a realização de pesquisa neste segmento. Para 

avaliação da qualidade em serviços podem ser adotados alguns modelos de mensuração, como 

é o caso do modelo adotado neste trabalho. Esta pesquisa tem por objetivo avaliar a qualidade 

em um serviço público de saúde utilizando o modelo de análise hierárquica. A análise 

hierárquica busca através de dimensões e subdimensões,organizadas em três níveis, responder 

a avaliação qualidade. A elaboração de um questionário e aplicação do mesmo em um 

hospital público da cidade de Recife serviu de base para avaliar a qualidade de serviço, tanto 

através de análise estatística utilizando análise fatorial exploratória e análise de regressão, 

como através da análise qualitativa dos dados. Com a análise dos dados observou-se que, 

nesta pesquisa a significância das dimensões difere do modelo original, embora todas as 

subdimensões tenham sido importantes, destaca-se ainda que, as médias obtidas através do 

questionário, sugerem que o hospital possui uma boa avaliação da qualidade. Concluiu-se por 

fim que somente duas das três dimensões originais são estatisticamente significantes, mas que 

ainda assim há um bom resultado para a instituição. Como limitações tem-se o tamanho da 

amostra não tão grande para a análise estatística proposta, logo como sugestão de trabalhos 

futuros recomenda-se utilização de maiores amostras. 

Palavras-chave: Qualidade. Qualidade em Serviços de Saúde. Análise Hierárquica.  

  



ABSTRACT 

 

 

 

Quality management seeks to obtain greater customer satisfaction and can be adopted both in 

goods and in services. Nevertheless, services have been very important over the years for 

economic and social development. Specifically, health services get most of quality programs 

implementation since they are relevant to society by being a basic service. A significant part 

of health services are offered by the government and it motivates conducting research in this 

segment. To evaluate quality services some measurement models may be adopted, such as the 

model adopted in this study. This research aims to evaluate the quality of a public health 

service using the hierarchical analysis model. The hierarchical analysis aims to answer quality 

evaluations through dimensions and sub-dimensions, divided on three level. The preparation 

of a questionnaire and its application in a public hospital in Recife was the basis for assessing 

the quality of service.  The analyses were conducted using statistical exploratory factor and 

regression analysis, as well as qualitative data analysis. Data analysis showed that the 

dimension significance differs from the original model, although all sub-dimensions were 

important. Moreover, the obtained averages suggest that the hospital has a good quality 

evaluation. The findings evidence that only two of the three original dimensions are 

statistically significant, however, these results are still good for the institution. The sample 

was not as large as proposed for statistical analysis, indicating a research limitation. Thus, a 

large sample is recommended for further research.  

Keywords: Quality. Quality in Health Services.Hierarchical Analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas de serviço são atualmente fonte de liderança econômica, gerando novos 

empregos e aumentando a renda de países como os Estados Unidos e Brasil, que aumentou o 

PIB nos últimos trimestres, gerando um crescimento cumulativo de 2% no terceiro trimestre 

de 2013 (IBGE, 2013). Os serviços tem se destacado nas economias, de maneira estratégica 

este setor parece ser o de maior crescimento potencial(FITZSMMONS & FITZSIMMONS, 

2000; PALADINI, 2004).  

O ambiente de prestação de serviço é centrado fundamentalmente na interação com o 

usuário, e é nesta interação que aparece a gestão da qualidade.É característico deste setor o 

consumo e a produção ocorrerem de maneira simultânea, havendo uma interferência do 

cliente na produção, desse modo a satisfação do cliente é um fator fundamental para a 

avaliação do serviço, exigindo maior flexibilidade do processo gerencial, por esta razão é 

justificada a aplicação de metodologiasde Qualidade Total em serviços (LAS CASAS, 2008; 

PALADINI 2004).  

Em países desenvolvidos e em desenvolvimento os serviços em saúde são os que mais 

crescem. E a qualidade destes serviços tem sido posta como atenção primária pela área 

gerencial uma vez que, é vista como um meio para alcançar o aumento da lealdade e a 

vantagem competitiva. Há uma ênfase que a principal força das organizações de serviço de 

saúde é a qualidade, que auxiliará enfrentar desafios competitivos. Logo, a qualidade dos 

serviços em níveis mais elevados é a estratégia mais oferecida como chave para estes desafios 

(UNTACHAI, 2013). 

 No setor de serviços de saúde observa-se nas últimas décadas uma maior preocupação 

em torno da aplicação de programas de qualidade, com o propósito de incrementar o 

gerenciamento e melhorar a eficiência dos serviços, porém isto leva a uma forte relação com o 

aumento dos custos hospitalares (GURGEL JUNIOR & VIEIRA, 2002). Logo, a 

administração pública tem a função de proporcionar um ambiente estável para investimentos 

neste setor, dado que este é imprescindível para a sobrevivência da economia 

(FITZSMMONS & FITZSIMMONS, 2000).  

Desse modo, a qualidade em serviços visa atender as necessidades dos seus clientes 

obtendo maior satisfação dos mesmos. Porém, para isto são necessários instrumentos para 

mensurar a qualidade, deixando claro como deve ser medido um serviço de qualidade. Dessa 

forma, alguns autores propõem modelos que são testados em pesquisas aplicadas e, através de 
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comparações entre a qualidade esperada e a qualidade percebida (BRADY & CRONIN, 2001; 

MARTÍNEZ & MARTÍNEZ, 2010). 

Os modelos propostos para mensurar a qualidade possuem uma característica em 

comum, que indica que a conceituação da qualidade está diretamente ligada à medição da 

percepção da qualidade. Ou seja, os modelos dispõem da compreensão do que é de fato a 

qualidade do serviço, bem como oferece formas para medir esta qualidade, em cada modelo 

proposto (MARTÍNEZ & MARTÍNEZ, 2010). 

A qualidade dos serviços de saúde é vista como uma construção multidimensional, no 

qual a satisfação do cliente pode ser medida de várias formas, neste trabalho, a abordagem 

adotada será a análise hierárquica que está baseada em outros modelos fundamentais. Estes 

modelos medem a qualidade baseados no durante e depoisdo processo de entrega do serviço, 

ou seja, qualidade funcional e qualidade técnica, propostas por Grönroos (1982 1984). Esta 

análise utiliza ainda na origem para a sua teoria o modelo SERVQUAL, proposto 

por,Parasuraman, Zeithaml e Berry, que definem qualidade do serviço como a diferença entre 

o nível de qualidade esperado pelo cliente, e a qualidade percebida (BRADY & CRONIN, 

2001; UNTACHAI, 2013). 

A análise hierárquica utiliza também como base Rust e Oliver que baseiam seu modelo 

em três dimensões, interação, ambiente e os resultados,e então apoiada nessas teorias e 

integrando-as o modelo identifica uma nova forma de análise de vários níveis (BRADY & 

CRONIN, 2001). 

Brady e Cronin combinaram tais conceitos e então descreveram um modelo de fator de 

terceira ordem, no qual a qualidade é formada por três dimensões primárias que são (1) a 

qualidade da interação, (2) a qualidade do ambiente físico e a (3) qualidade do resultado. 

Estas dimensões cada uma formam três subdimensões correspondentes, para qualidade da 

interação, atitude, comportamento e experiência; para qualidade do ambiente físico, condições 

ambientais, design e fatores sociais; e para a qualidade do resultado, tempo de espera, 

tangíveis e valência(BRADY & CRONIN, 2001; MARTÍNEZ & MARTÍNEZ, 2010). 

Para descrever cada uma das subdimensões propostas são utilizadas as variáveis, 

confiabilidade, receptividade e empatia, do modelo SERQUAL, porém neste caso, deixam de 

ser determinantes, e passam a ser descritivas. Então, as percepções observadas em cada uma 

destas dimensões e subdimensões levarão a uma percepção geral da qualidade do serviço 

(BRADY & CRONIN, 2001).  
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Neste contexto a abordagem sugerida por este trabalho é a análise hierárquica proposta 

por Brady & Cronin (2001), utilizada com o intuito de compreender como os clientes avaliam 

a qualidade do serviço com base nas dimensões e subdimensões propostas pelo modelo, 

aumentando deste modo à eficácia dos serviços de saúde. 

1.1. Justificativa 

Diversos serviços são essenciais para o desenvolvimento da economia, dentre eles pode-

se citar os serviços de saúde.Os serviços, de maneira geral estão no centro da atividade 

econômica de uma sociedade, logo,é possível afirmar que este setor está presente no núcleo 

da economia e é fundamental para seu funcionamento, também pelo fato gerar mais empregoe 

aumentar a renda de países desenvolvidos. Podendo inclusive servir como impulso para 

economia globalizada (FITZSMMONS & FITZSIMMONS, 2000). 

A competitividade atual e o cenário crescente do setor de serviços fazem com que as 

organizações busquem cada vez mais estarem inseridas de forma competitiva no mercado, 

para tanto, a qualidade além de ser uma estratégia de diferenciação do mercado, passa 

também a ser uma forma da empresa sobreviver em meio a tanta concorrência.  

Segundo o IBGE (2013), a saúde é o setor que tem maior participação percentual no 

segmento de serviços, em 2012, 24,2% dos serviços do país eram relacionados ao grupo de 

saúde, enfatizando a relevância deste setor no atual contexto. 

No Brasil o setor de serviços cresce com bastante frequência, confirmando a 

importância do setor na região.Em novembro de 2013 o IBGE na Pesquisa Mensal de 

Serviços (PMS) relata um aumento nominal de 8,8% em relação ao mesmo mês do ano 

anterior. O resultado acumulado para um período dos 11 meses do ano de 2013 possui um 

crescimento de 8,5% em relação ao mesmo período do ano anterior (IBGE, 2013).  

Em 2013, embora o PIB tenha sofrido diversas quedas, os serviços de saúde se 

mantiveram em crescimento, no terceiro trimestre deste ano o setor se destacou entre os 

serviços com um aumento de 0,8% no PIB em relação ao ano anterior, no acumulativo 

durante o ano o setor chegou a ter um crescimento de 2% (IBGE,2013).  

Na Região Metropolitana de Recife os serviçosde saúde se destacamdado o grande 

número de prestadoras de serviço deste setor na região, fazendo com que se torne uma cidade 

polo (LIMA et al. 2007).Os serviços de saúde pouco a pouco foram crescendo na região e 

dando origem a uma grande concentração de hospitais, clínicas, laboratórios e atividades 



Capítulo 1                                                                                                                                               Introdução 

15 

 

relacionadas, para que este polo se mantenha em expansão os autores sugerem que é 

necessário definir uma estratégia, para que assim o crescimento do setor seja sustentável. 

O setor de saúde na cidade de Recife é altamente relevante e isso pode ser observado 

através do número de empregos gerados e número de estabelecimentos. Em 2010, o setor 

apresentava 64,65% do total de empregos formais, e 1.897 estabelecimentos (52,84%), estes 

dados mostram o quão importante é manter a qualidade destes serviços, conhecer as 

necessidades dos consumidores e então manter a relevância do setor (MAIA, 2013). 

Para auxiliar a avaliação da qualidade neste setor esta pesquisa se propõe a utilizar a 

análise hierárquica dando suporteàs organizações de saúde para avaliar a qualidade do seu 

serviço prestado. Este modelo pode trazer várias vantagens gerenciais como, por exemplo, 

observar de forma definida a percepção da qualidade, em três questões básicas propostas pelo 

modelo.Como o modelo é multidimensional é possível observar qual área do serviço possui 

maiores problemas e assim agir de forma mais direcionada para corrigir os erros, esta forma 

de modelagem permite ainda que a análise seja feita em vários níveis de abstração. Ou seja, 

isto permite que os gestores dediquem recursos para a melhoria do serviço tanto em aspectos 

coletivos quanto em fatos específicos do serviço (BRADY & CRONIN, 2001), tudo isso irá 

permitir uma melhoria dos serviços prestados por um hospital no Recife. 

Juntamente com a aplicação do método é necessário que a organização busque entender 

o cliente, conhecer suas necessidades e buscar satisfazê-las da melhor maneira, uma vez que a 

interação, o contato com o cliente, a forma como ele se está inserido durante o processo de 

prestação de serviço interferindo de maneira direta no modo de produzir, faz com que o 

cliente seja a peça chave para a melhoria da qualidade do serviço. 

Destaca-se ainda a importância da busca contínua pela melhoria da qualidade, já que as 

necessidades dos clientes podem estar em constante mudança, então, os esforços e as buscas 

por melhorias da qualidade devem também acompanhar as mudanças dos clientes (LAS 

CASAS, 2008).  

Consequentemente, a aplicação de um modelo para mensurar a qualidade de modo que 

permita que o hospital estudado conheça melhor os seus clientes, poderá facilitar a resolução 

de problemas, uma vez que os pontos mais falhos e mais favoráveis do ambiente de estudo 

serão evidenciados a partir da aplicação do método. 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O presente trabalho tem por objetivo geral avaliar a qualidade em um serviço público de 

saúde, utilizando análise hierárquica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Para alcançar o objetivo geral proposto pela pesquisa os seguintes objetivos específicos 

são necessários: 

 Realizar levantamento das principais características em um serviço público de 

saúde; 

 Modelar na ótica da análise hierárquica as principais características do serviço 

público de saúde; 

 Elaborar instrumento para coleta de dados; e, 

 Realizar estudo de caso em um serviço hospitalar público 

1.3 Metodologia da Pesquisa 

“O método científico é um conjunto de procedimentos intelectuais e técnicos adotados 

para se atingir o conhecimento” (GIL, 2012, p. 9) 

Para Gil (2012), ao classificar uma pesquisa diversos critérios devem ser considerados, 

nesta pesquisa a classificação será feita em relação a natureza, os objetivos, a abordagem do 

problema e os procedimentos técnicos.  

Em relação a natureza, é classificada como pesquisa aplicada, pois irá gerar 

conhecimento para aplicação prática, envolvendo a solução de problemas específicos (GIL, 

2012; OLIVEIRA, 2004). 

Quanto aos objetivos a pesquisa é classificada como exploratória, proporcionando 

maiores informações sobre o tema da pesquisa, descreve situações precisar e busca observar 

fatos sem manipulá-los. Pode também ser considerada descritiva pois tem como característica 

observar, registrar e analisar fatores com intenção de melhor conhecer a realidade estudada 

(CERVO et al. 2007). 

Quanto a abordagem do problema a pesquisa será quantitativa e qualitativa, uma vez 

que antes do registro e análise de todos os dados númericos coletados na pesquisa haverá a 

revisão bibliográfica de todo o conteúdo. 
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Quanto aos procedimentos técnicos este trabalho partirá da análise bibliográfica com 

base em materiais de diversos autores, a pesquisa caracteriza-se então como sendo 

bibliográfico do tipo levantamento, possibilitando um novo enfoque sobre teorias já existentes 

(GIL, 2012; MARCONI & LAKATOS, 2009). 

É Importante que cada etapa de uma pesquisa seja conceituada de maneira simples, 

dando a capacidade de indivíduos externos a pesquisa entenderem como a mesma foi 

elaborada (CERVO et. al. 2007). Para isto, esta pesquisa utilizará os seguintes procedimentos: 

 

Figura1.1 – Procedimentos Técnicos da Pesquisa 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Como instrumento para coleta de dados foi elaborado um questionário (Apêdice1) que 

contêm 51 questões subdivididas em 13 bloco referentes a: Qualidade de Interação; Atitude; 

Comportamento; Conhecimentos Especializados; Qualidade do Ambiente de Serviço; 

Condições Ambientais; Design; Fatores Sociais; Qualidade do Resultado; Tempo de Espera; 

Tangíveis; Valência; e, Qualidade do Serviço. Esta divisão em blocos de perguntas foi feita 

com base no modelo de Análise Hierárquica proposto nesta pesquisa, de modo que responde 

as suas dimensões e subdimensões propostas. 

A elaboração do questionário foi projetada a partir da revisão de literatura, e embasado 

emoutros questionários que também adotaram como modelo de pesquisa a abordagem 

hierárquica de Brady & Cronin (2001) aplicadas à qualidade em serviços de saúde, resultando 

em um questionário que passou por ajustes sugeridos pela gestora do centro de oncologia, e 

por uma colaboradora da farmácia deste centro. Como resultado, chegou-se a um questionário 

com 51 questões divididas como mostra a Tabela 1.1. 

  

Revisão 
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Instrumento de 

Pesquisa 

Análise das 
Informações 
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Resultados e 
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Tabela 1.1 – Composição do Questionário 

Dimensão/Subdimensão Número de Questões 

Qualidade de Interação 2 

Atitude 3 

Comportamento 5 

Conhecimentos Especializados (Experiência) 6 

Qualidade do Ambiente de Serviço 2 

Condições Ambientais 4 

Design 3 

Fatores Sociais 5 

Qualidade do Resultado 3 

Tempo de Espera 5 

Tangíveis 8 

Valência 3 

Qualidade do Serviço 2 
Fonte: Esta Pesquisa (2015). 

Conforme supracitado, o questionário foi dividido em blocos que são compostos por 

afirmações cujos entrevistados utilizando a escala Likert padrão, pontuavam variando de 

discordo totalmente (1) a concordo totalmente (7). Esta escala foi escolhida a fim de aumentar 

a precisão das opiniões expressadas pelos entrevistados e, por manter um ponto neutro na 

decisão, fato que é defendido por deixar o respondente mais a vontade ao fazer seu 

julgamento (VIEIRA & DALMORO, 2008). 

A amostra foi escolhida aleatoriamente e o tamanho dela definido através do cálculo do 

tamanho da amostra adotado por Doane (2008) conforme Fórmula (1.1). 

𝑛 = (
𝑧𝜎

𝐸
)  (1.1) 

onde: 

n= Tamanho da amostra 

z = variação normal padronizada associada ao nível de confiança 

E= Erro estimado permitido 

Considerou-se a margem de erro de 2%, nível de confiança de 95%, para uma 

população de 60 pacientes, o que resultou numa amostra de tamanho 51. Fizeram parte desta 

amostra pacientes do centro de oncologiade um hospital público que estavam em processo de 

tratamento com quimioterapia, este centro foi escolhido devido a maior facilidade em 

conseguir autorização para coleta dos dadoe a aplicação do questionário foi realizada através 

de entrevista face-a-face com os respondentes. 
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Por se tratar de pesquisa com seres humanos, a pesquisa teve acompanhamento ético do 

Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

Pernambuco(CAAE: 33343514.5.0000.5208/ Parecer: 728.806), assim como do Comitê de 

Ética em Pesquisa com Seres Humanos do HUOC (CAAE: 33343514.5.3001.5192/ Parecer: 

922.896), os quais emitiram pareceres aprovando a pesquisa (ANEXOS 1 e 2). 

Para análise dos dados obtidos com a aplicação dos questionários utilizou-se o software 

Excel para tabulação dos dados e,R 3.0.2e SPSS Trial para análise estatística dos dados.  

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em 5 capítulos. Neste primeiro capítulo, estão contidas 

informações introdutórias a respeito dos conteúdos que serão discutidos ao longo do texto, 

além disto expõe fatores que justificam a pesquisa, como o fato do setor de saúde da cidade de 

Recife ser referência na região, tornado-a uma cidade polo. Ainda neste capítulo estão postos 

os objetivos da pesquisa e a metodologia utilizada para se chegar aos resultados. 

No Capítulo 2 são apresentados os principais conceitos relacionados a esta pesquisa, 

que inclui conceitos de qualidade, caracterização dos serviços, considerações acerca da 

qualidade em serviços com ênfase nos modelos que embasam a Análise Hierárquica. 

No terceiro capítulo é discutido o modelo de Análise Hierárquica proposto por Brady & 

Cronin (2001), enfatizando a definição de cada dimensão e subdimensão, o capítulo apresanta 

ainda quais as hipoteses do modelo e mostra algumas aplicações deste modelo em diversos 

setores. 

No quarto capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa, inicialmente com uma 

caracterização do perfil do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, local onde a pesquisa foi 

realizada, e posteriormente com a análise estatística dos dados e proposição de modelo 

hierárquico para o caso. 

E finalmente, no Capítulo 5 são apresentadas as conclusões acerca da pesquisa 

realizada, bem como as limitações e sugestões para pesquisas futuras.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este capítulo aborda os principais conceitos que irão nortear a pesquisa da dissertação, 

além disto, servirá para auxiliar alcançar os objetivos propostos anteriormente. Dentre as 

principais temáticas aqui serão discutidos aspectos gerais da qualidade, de serviços, serviços 

de saúde e de qualidade em serviços com foco na análise hierárquica. 

2.1 Qualidade 

Desde o princípio da atividade manufatureira, no período em que a produção artesanal 

predominava, é possível observar que a qualidade é objeto de atenção dos gerentes, ao longo 

dos anos este conceito evoluiu deixando de ser somente utilizado para controle de falhas, mas 

sim como fator estratégico para a organização (COELHO, 2004; GURGEL JUNIOR & 

VIEIRA, 2002). 

A qualidade, no entanto, embora seja essencial para estratégia das organizações, é uma 

definida de forma bastante subjetiva já que está relacionada com a percepção individual de 

cada cliente (MAIA, 2013). Porém, apesar desta subjetividade, segundo Paladini (2004) a 

gestão da qualidade pode desenvolver processos que auxiliem o cliente a interferir na 

produção dos bens ou serviços de modo que então se adéque as suas necessidades, fazendo 

com que a qualidade passe a ser menos subjetiva. 

Existem várias formas de conceituar a qualidade já que ela inclui vários aspectos dentro 

de uma organização, como funcionários, equipamentos, processos, fornecedores e clientes, 

desse modo a qualidade deve então integrar estes fatores de modo que estreite a relação entre 

cliente e fornecedor, satisfazendo então as necessidades do mesmo. Desse modo, pode-se 

dizer que a qualidade envolve de forma simultânea esses aspectos, gerando o que Paladini 

(2004) chama de “multiplicidade de itens” (MAIA, 2013; PALADINI 2004). 

A “multiplicidade de itens” torna-se evidente na definição da qualidade uma vez que a 

gestão da qualidade tem por objetivo focalizar a produção do bem ou serviço na satisfação do 

consumidor, considerando então os múltiplos fatores que para ele são importantes. Além da 

multiplicidade de itens que leva a um conceito correto de qualidade, o processo evolutivo é 

um elemento importante nesta definição de qualidade, uma vez que, é necessário observar 

como o cliente se comporta ao longo de mudanças, e ainda acompanhar a alteração de suas 

necessidades e preferências (PALADINI, 2004).Neste contexto, a qualidade passa a ter foco 

no cliente, voltados para a adequação ao uso. 
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A evolução deste conceito enfoca em todas as áreas a empresa, cujo todos os elementos 

se esforçam para adequar o produto ao uso, tornando o processo de qualidade gradativo, logo 

então a qualidade passa a usar o conceito de melhoria contínua, com o ajuste do produto a sua 

demanda (PALADINI, 2004). 

No início do século 20, com a revolução industrial e produção em larga escala a 

qualidade surgiu com objetivo de eliminar falhas, onde inicialmentea qualidade era medida 

através do sistema de inspeção, para isto fazia uso de medidas e modelos padrão, 

inspecionando assim o produto final e eliminando os defeituosos.A evolução deste conceito 

trouxe na década de 30 o controle da qualidadefeito através de estatística voltado para a 

medição e o controle da qualidade, na visão deste grupo certo grau de variabilidade era 

permitido entre duas peças, o foco nesta variação suportável que era admitida deu origem ao 

controle estatístico de processo com criação de técnicas mais específicas (GURGEL JUNIOR 

& VIEIRA, 2002; MAIA, 2013; MENDONÇA, 2003). 

Para Crosby (1999) a qualidade é definida como “conformidade com os requisitos”, 

logo, para que a qualidade não seja subjetiva e faça sentido, as exigências sobre o produto ou 

serviço devem ser claras. Ou seja, se a qualidade for entendida somente por um indivíduo da 

organização, e outros indivíduos a entenderem de maneira diferente não haverá uma definição 

de qualidade para a organização como um todo. 

Desse modo, a qualidade que é um conceito de certo modo conhecido por todos e pode 

ser definida de diferentes formas, como a conformidade com os requisitos, definida por 

Crosby (1999), como tudo aquilo que melhora o produto, ou como adequação ao uso, 

proposta por Juran (2010), de maneira geral, há um acordo de que a qualidade atende as 

necessidades do usuário que possui percepção e experiência individual para cada produto ou 

serviço (MAIA, 2013).  

Logo, mesmo com as dificuldades de definir a qualidade a sua importância para a 

vantagem competitiva das organizações é inegável, vista como um conjunto de atributos 

essenciais para estratégia de uma organização. Portanto, para este trabalho qualidade é atender 

as necessidades dos clientes, fazendo com que ela tenha valor dentro da organização, ou seja, 

adéque o produto ao uso, atenda as necessidades, expectativas e preferências dos 

consumidores. 

Então, envolvendo estas e outras abordagens, é possível observar a evolução do 

conceito de qualidade definido por vários autores, conforme a Tabela2.1. 
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Tabela 2.1 – Evolução dos Conceitos de Qualidade 

Autor Data Conceito de Qualidade 

Feigenbaun 1961 Criador da Total Quality Control – TQC sistema que visa integrar o 

desenvolvimento, manutenção e aprimoramento da Qualidade por 

meio de esforços comuns para atingir a satisfação do cliente. 

Juran 1977 Adequação ao uso: as características do produto que respondem às 

necessidades dos clientes e ausência de deficiências. 

Crosby 1979 Princípios dirigidos à alta gestão, como criação de equipes para o 

aprimoramento da qualidade, avaliação dos resultados e dos custos 

estruturados na mudança da cultura organizacional. 

Ishikawa 1985 Qualidade significa qualidade de trabalho, de serviço, de 

informação, de processo, de divisão, de pessoal, de sistema, de 

empresa, dentre outras. 

Deming 1986 Qualidade está ligada a técnicas estatísticas, conferindo rigor à 

análise utilizada na solução dos problemas por ela apresentados, 

mediante o gráfico de controle. As pessoas envolvidas devem ser 

conscientizadas, motivadas e estar comprometidas com a integração 

dos objetivos individuais e da instituição. Propõe o foco nos clientes 

internos e externos e educação para ele se relaciona com o auto 

aprimoramento e a transformação da competência. 

Shingo  1987 Produto de qualidade é produto livre de defeitos 

Taguchi 1987 Qualidade é determinada pela perda econômica imposta à 

sociedade. 

Albrecht 1992 Qualidade em serviço é a capacidade que uma experiência, ou 

qualquer outro fator tenha para satisfazer uma necessidade, resolver 

um problema, ou fornecer benefícios a alguém. 

Garvin 1992 Apresenta cinco abordagens gerais definindo Qualidade: 

-abordagem transcendente - qualidade é sinônimo de excelência 

inata; 

-abordagem baseada no produto - qualidade é sinônimo de maior 

número e melhores características que um produto apresenta 

(mensurável); 

-abordagem baseada no cliente - qualidade é o atendimento das 

necessidades e preferências do consumidor. (subjetiva); 

-abordagem baseada na produção - qualidade é sinônimo de 

conformidade com as especificações. (adequação da fabricação às 

exigências do projeto e a reduções no número de desvios, levando a 

menores custos); 

-abordagem baseada no valor - qualidade é o desempenho ou 

conformidade a um preço ou custo aceitável. 

Oakland 1993 Qualidade é o encontro das necessidades do cliente 
Fonte: Adaptado de Fitzpatrick; Smith; O’shea, (2004, p.2); Mendonça (2003, p.33); Maia (2013, p.13). 

2.2 Serviços 

Para entender a qualidade de serviços primeiramente é necessário entender o que é um 

serviço. O serviço é um fenômeno complexo devido suas características bastante peculiares, 

por isso pode ser definido de diversas formas apresentadas por alguns autores. 
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Para Grönroos (2004), o serviço é um processo que consiste em uma série de atividades, 

que podem ser mais ou menos intangíveis, na qual quase sempre, porém não 

obrigatoriamente, ocorre interação entre os funcionários e o cliente de serviço, que servirá 

como solução para o problema do cliente. 

Já segundo Normann (1993), a “economia de serviços” consiste em atividades que são 

prestadas por pessoas de maneira que sejam utilizadas sem que haja alteração física. Ou seja, 

o uso e funcionamento são o foco da atividade ao invés de transformações físicas, como é o 

caso da economia industrial. 

Cobra (2011) vê o serviço ao cliente como a execução de meios para satisfazer o 

consumidor, fazendo com que o serviço seja visto como o marketing em uma organização, o 

mesmo completa ainda que a satisfação do consumidor seja o elemento chave para prestação 

de serviço a clientela. 

Já Lovelock e Wright (2001) citam duas definições que captam bem a essência dos 

serviços, a primeira é que o serviço é um ato de uma parte para outra, cujo embora o processo 

possa estar ligado a algum bem físico, o desempenho em essência é intangível e geralmente 

na resulta em bens. A outra definição proposta pelos autores é que os serviços são atividades 

que criam valor ou benefício para os clientes em decorrência da mudança desejada por quem 

solicita o serviço. 

Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), ideias e conceitos podem definir serviço, 

desse modo, para assegurar os benefícios de um serviço as empresa devem manter e expandir 

suas prestações de serviço. 

E Schmenner (1999), afirma que as atividades de serviço podem ser mais fáceis 

definidas através de termos residuais, logo, é mais fácil definir o que não é um serviço, do que 

o que é um serviço. 

Pode-se, portanto observar diversas características que são essenciais na diferenciação 

entre serviços e a produção de bens, características que são peculiares na distinção de 

produtos tangíveis. Como apresentadona Tabela 2.2 com as diferenças entre os bens e 

serviços. 
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Tabela 2.2 – Diferenças entre serviços e bens físicos 

Bens Físicos Serviços 

Tangíveis  Intangíveis 

Homogêneos Heterogêneo 

Produção e distribuição separadas do consumo Processos simultâneos de produção, distribuição 

e consumo. 

Uma coisa Uma atividade ou processo 

Valor central produzido na fábrica Valor central produzido na interação 

comprador/vendedor 

Clientes normalmente não participam do 

processo de produção 

Clientes participam da produção 

Podem ser Mantidos em Estoque Não podem ser mantidos em estoque 

Transferências de propriedade Não há transferência de propriedade 

Fonte: Grönroos (2004, p.66). 

 

Grönroos (2004) define ainda três características básicas que podem ser notadas na 

maioria dos serviços, a primeira é que uma ou uma série de atividades em vez de coisas 

consistem em um processo de serviço. Os serviços são pelo menos em uma parte de sua 

produção produzidos e consumidos simultaneamente. E, por fim, caracteriza o cliente como 

participante do processo de produção, no mínimo até certo ponto da mesma. 

Observa-se que embora haja várias definições para o setor de serviços os conceitos tem 

bastante em comum, principalmente quanto à intangibilidade dos serviços, havendo então 

uma convergência de ideias para certos aspectos do setor. Porém, apesar destas convergências 

e pontos em comum entre as definições, o setor de serviços é bastante amplo e dependendo do 

grau de interação e da natureza do serviço, estas características podem mudar, portanto, torna-

se conveniente a identificação e classificação dos serviços. 

Assim como há várias formas de definir os serviços, as formas de classificá-lo também 

podem ser diferenciadas, no entanto, para o presente trabalho a classificação sugerida é a 

utilizada por Schmenner (1999). Esta classificação se faz importante principalmente pelo fato 

de que cada tipo de serviço merece abordagens e estratégias diferenciadas de acordo com suas 

especificidades (COELHO, 2004). 

A matriz proposta por Schmenner (1999) mostra no eixo vertical o grau de intensidade 

de mão de obra, já o eixo horizontal mede o grau de interação e de customização, dando 
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origem a quatro possibilidades de prestação de serviços como apresentado na Figura 2.1 a 

seguir. 
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Grau de Interação e Customização 

 Baixo Alto 

Baixo 

Fábrica de Serviços 

- Companhias Aéreas 

- Transportadoras 

- Hotéis 

- Centro de Lazer e Recreação 

Loja de Serviços 

- Hospitais 

- Funilaria e mecânica de 

automóveis 

- Outros serviços de reparo 

Alto 

Serviços de Massa 

- Varejo 

- Atacado 

- Escolas 

- Aspectos de varejo das 

atividades bancárias e comerciais 

Serviços Profissionais 

- Médicos 

- Advogados 

- Contadores 

- Arquitetos 

Figura 2.1 – Matriz dos Processos de Serviço 

Fonte: Schmenner (1999, p.25). 

No eixo vertical é medido o grau de intensidade de mão de obra, havendo uma 

proporção entre o custo do trabalho e o custo do capital. A linha superior exige mais capital 

devido os altos investimentos em instalações e equipamentos, em relação aos custos de 

trabalho. A linha inferior com alta intensidade de trabalho possui altos custos com este fator 

em relação as suas necessidades de capital. 

No eixo horizontal é mensurado o grau de interação e customização, ou seja, demonstra 

quanto o consumidor interfere na prestação do serviço. Quando há uma baixa interação, o 

serviço é mais padronizado, e menos personalizado, neste meio é comum à utilização de 

sistemas automatizados, recursos físicos, tecnologia da informação, enfim, fatores que 

padronizem mais o serviço. Quando a uma alta interação, com os serviços da última coluna o 

consumidor interage de maneira mais direta com o prestador do serviço, o processo é 

personalizado e orientado para o cliente. 

Deste modo, classificam-se os serviços do seguinte modo: fábricas de serviços, serviços 

de massa, loja de serviços e serviço profissionais. 
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A fábrica de serviços é caracterizada pelo baixo grau de intensidade de mão de obra, e 

também baixa customização, ou seja, baixa interação com o usuário. 

Os serviços de massa possuem um baixo grau de interação com o usuário, porém, um 

alto grau de intensidade do fator trabalho. 

As lojas de serviço, ao contrário dos serviços de massa, possuem um alto grau de 

interação com o usuário, mas, baixa intensidade de mão de obra aplicada ao serviço. 

E a última classificação são os serviços profissionais, estes se caracterizam pela alta 

interação com o usuário, de modo que o serviço ocorre de modo bastante personalizado e, 

além disto, há ainda alto grau de intensidade de trabalho empregado no serviço. 

Entender estas classificações é bastante importante, pois leva os gerentes a escolherem 

de maneira mais acertada suas estratégias para a empresa, já que, como o serviço consiste em 

uma série de atividades, que na maior parte das vezes ocorre de maneira simultânea é difícil 

gerenciar fatores como a qualidade, logo, a identificação do tipo de serviço torna-se válida 

dado que conhecendo o tipo de organização a gestão pode ser facilitada. 

2.3 Qualidade em Serviços 

Com base na caracterização do conceito de qualidade e de serviço esta sessão abordará 

uma discussão sobre a qualidade de serviços.  O conceito e a forma de medir a qualidade em 

serviços são temas bastante discutidos na área, dada à complexidade de entender a qualidade 

do serviço percebida, ou seja, o serviço que realmente receberam (BRADY & CRONIN, 

2001; MARTÍNEZ & MARTÍNEZ, 2010).  

Devido às características de serviços como a intangibilidade e a simultaneidade da 

produção e do consumo, para desenvolver modelos de gerenciamento de qualidade é 

necessário entender as necessidades dos clientes, pois baseado no que os clientes esperam, em 

suas expectativas, eles irão avaliar o serviço de fato recebido, gerando satisfação do cliente, 

quando a sua qualidade percebida é inferior ao que de fato ele recebe. 

A qualidade de serviços pode ser descrita de formas diversas, dentre estas pode ser uma 

forma de atitude, uma vez que, é um juízo sobre a superioridade do serviço. Pode ainda ser 

descrita como uma construção abstrata, já que mesmo com tantos estudos acerca da qualidade, 

não há um consenso sobre a medição da qualidade de serviço (CLEMES; SHU & GAN, 

2014). 

Deste modo, observa-se que a qualidade interfere diretamente sobre o desempenho do 

serviço, já que o cliente estará fazendo uma avaliação de maneira cognitiva do serviço 
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prestado pela empresa. Porém, a maior discussão é o que deve ser medido? O que é de fato a 

qualidade percebida? 

O modelo de Qualidade Percebida de Serviço é visto como modelo básico para 

percepção de qualidade total de serviços, mas vários modelos de qualidade têm sido propostos 

e testados a fim de debater ainda mais o que é a qualidade de serviço percebida e como ela 

deve ser medida (GRÖNROOS, 2004; LOVELOCK & WRIGHT; 2001). Conforme mostra a 

Tabela 2.3 com a evolução de conceitos e ferramentas importantes para avaliação da 

qualidade em serviço: 

Tabela 2.3 – Evolução dos Modelos de Análise de Qualidade em Serviços 

Autor Ano Modelo de Análise 

Grönroos 1982 Propõe que a qualidade do serviço depende do serviço 

esperado e percebido, neste caso o serviço percebido é 

resultado da visão do consumidor sobre a qualidade 

técnica e qualidade funcional. 

Parasuraman 1985/1988 Qualidade em serviço é medida com base também na 

qualidade esperada e qualidade percebida, neste caso, 

com a utilização de dez dimensões para avaliar a 

percepção geral da qualidade, dando origem a escala 

SERVQUAL. 

Cronin & Taylor 1992 Desenvolveu-se um modelo melhorado para análise 

SERVQUAL nesta avaliação desconsidera-se a 

expectativa do consumidor por considerar 

desnecessário, ou seja, considera uma medida única, o 

modelo desenvolvido pelos autores denomina-se 

SERVPERF. 

Parasuraman 1994 O modelo SERVQUAL é modificado e passa a avaliar 

a qualidade em cinco dimensões que derivaram das dez 

dimensões do modelo original. 

Rust & Oliver 1994 A qualidade por estes autores é composta por três 

elementos dois, que tem como base o modelo de 

Grönroos, produto do serviço e fornecimento do 

serviço (semelhante à qualidade técnica e funcional, 

respectivamente), e é acrescentado o elemento 

ambiente de serviço para medir a qualidade do serviço. 

Dadholkar 1996 Nesta análise, devido às inconsistências do 

SERVQUAL, é proposto que a qualidade para serviços 

de varejo seja medida através de uma conceituação 

hierárquica, o modelo é composto por três níveis. 

Brady & Cronin 2001 É sugerido neste caso um modelo hierárquico e 

multidimensional, que combina abordagens 

tradicionais, e avalia a qualidade através de um modelo 

de fator de terceira ordem, composta por dimensões 

primárias, subdimensões e fatores que iram caracterizar 

estas subdimensões. 
Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Nesta pesquisa é utilizada para análise da avaliação da qualidade em serviços, a análise 

hierárquica proposta por Brady & Cronin (2001), que se baseia em quatro perspectivas 

conceituais demasiadamente relevantes para a literatura de qualidade em serviço (BRADY & 

CRONIN, 2001). A primeira é a perspectiva “Nórdica” proposta por Grönroos (1982, 1984), 

define a qualidade em dimensões globais, a qualidade técnica, e a funcional, ressalta-se ainda 

que aliada a esta proposta, outro conceito que é base para a modelagem hierárquica é o 

proposto porRust & Oliver (1994) propõem três elementos para definição da qualidade o 

produto do serviço, e a prestação do serviço, representando a qualidade técnica e funcional, 

respectivamente, e como diferencial é acrescido à qualidade do ambiente de serviço como 

uma nova dimensão. 

Além destas perspectivas, a análise hierárquica baseia-se ainda na perspectiva 

“Americana”, que utiliza termos para descrever características do serviço para avaliar a 

qualidade, estas características são cinco, e compõe o SERVQUAL, um instrumento que 

utiliza cinco dimensões, a confiabilidade, receptividade, empatia, garantias e tangíveis, este 

método é um dos mais conhecidos e influentes na área, e foi proposto por Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1988).  

E, para complementar o instrumento de análise Brady & Cronin (2001) estruturam a 

conceituação da qualidade do serviço baseado em Dabholkar, Thorpe e Rentz (1996), que 

indicam três níveis de hierarquia para conceituação da qualidade, que são eles, primeiro as 

percepções gerais dos clientes sobre a qualidade do serviço, segundo as dimensões primárias, 

e por fim as subdimensões. 

Para representar estas quatro abordagens que Brady & Cronin (2001) utilizam como 

base literária para criação do modelo segue a Figura2.2 com o resumo dos conceitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2                                                                                                                           Fundamentação Teórica 

29 

 

Figura 2.2 – Conceitos Apresentados na Literatura 

Fonte: Adaptado de Brady & Cronin (2001) 

Dado este breve resumo, nas sessões seguintesserão abordados de maneira mais 

delineada alguns destes conceitos que são a base teórica da análise hierárquica. 

 

2.3.1 Modelo de Grönroos (GM) e Modelo de Rust e Oliver (ROM) 

No primeiro modelo, proposto por Grönroos (1982), ele adapta o paradigma da 

“desconfirmação”, ou seja, a qualidade é percebida mediante comparação entre expectativas e 

experiência, propondo então que a qualidade do serviço depende do serviço esperado e do 

serviço percebido (BRADY & CRONIN, 2001; GRÖNROOS, 2004; MARTÍNEZ & 

MARTÍNEZ, 2010). 

A avaliação de qualidade do cliente pode levar a resultados contínuos para a prestadora 

de serviços, os resultados podem ser tanto uma “desconfirmação positiva”, isto é, o 

desempenho é melhor do que o esperado, ou “desconfirmação negativa”, ou seja, um 
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desempenho menor do que o esperado (KONG & MUTHUSAMY, 2011), por isso é 

importante esta análise do ponto de vista da qualidade percebida. 

Para Grönroos (2004), a qualidade do serviço tem basicamente duas dimensões, a 

técnica, ou de resultado, e a dimensão funcional, que é relacionada ao processo. A qualidade 

técnica refere-se ao desempenho do serviço, a “o que” os clientes recebem em sua interação 

com o prestador do serviço, esta que é somente uma dimensão para a qualidade do serviço, 

muitas vezes é denominada qualidade do serviço prestado, porém, a qualidade para este 

modelo também inclui a qualidade funcional, que avalia as interações entre o fornecedor do 

serviço e o cliente, ou seja, o modo “como” o processo é percebido, dado que ocorre de 

maneira simultânea com o consumo(GRÖNROOS, 2004; MARTÍNEZ & MARTÍNEZ, 

2010). A Figura 2.3 ilustra o modelo proposto por Grönroos (1984). 

 

 

Figura 2.3 – Modelo de Qualidade de Serviço Perspectiva Nórdica 

Fonte: Medeiros (2009, p. 11) 

Outro importante fator para empresas prestadoras de serviço é a imagem da mesma, 

uma vez que, ela afeta diretamente a percepção do cliente de modo que com uma boa imagem 

pequenos erros podem ser perdoados, porém se os erros ocorrerem de maneira frequente, ou 

seja, uma “desconfirmação negativa”, a imagem da empresa será prejudicada, logo, a imagem 
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pode ser vista como um filtro para a organização (GRÖNROOS, 2004; KONG & 

MUTHUSAMY, 2011). 

Com base nesse modelo, e percebendo a importância de um terceiro fator, antes não 

existente, Rust e Oliver (1994) propuseram um novo modelo, desta vez com três componentes 

(Figura 2.4), o primeiro, o produto do serviço, representando a qualidade técnica, o segundo, 

o fornecimento do serviço, semelhante à qualidade funcional, e a nova dimensão o ambiente 

de serviço. Logo, além das características “o que” e “como”, a característica “onde” é 

acrescentada ao modelo de Grönroos (1982), esta terceira dimensão pode ainda ser 

denominada “serviscape” que descreve vários elementos do ambiente físico do serviço 

(GRÖNROOS, 2004). 

 

 

Figura 2.4 – Modelo de Qualidade Três Componentes 

Fonte: Medeiros (2009, p. 11) 

Com isso, a análise hierárquica adota a percepção de Rust e Oliver (1994), que baseia a 

qualidade do serviço em três dimensões, a interação do cliente com o empregado, o ambiente 

de serviço, e os resultados. 

2.3.2 Modelo SERVQUAL 

Também baseado no paradigma da desconfirmação Parasuraman, Zeithaml e Berry 

(1985) desenvolveram o modelo SERVQUAL, que era composto por dez fatores 

determinantes que caracterizavam a percepção do cliente, porém, com estudos posteriores 

houve uma simplificação para cinco dimensões da qualidade:credibilidade, tangibilidade, 
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sensibilidade ou receptividade, segurança e empatia (CARRASCO et. al. 2012; LOVELOCK 

& WRIGHT, 2001; MARTÍNEZ& MARTÍNEZ, 2010). 

A credibilidade, demonstra se a empresa é confiável no fornecimento do serviço. Ser 

confiável significa que a empresa fornece seu serviço de maneira correta, sem cometer erros, 

representa a confiabilidade das operações (CARRASCO et. al. 2012; GRÖNROOS, 2004; 

LOVELOCK & WRIGHT, 2001) 

A dimensão tangibilidade está ligada as instalações físicas, a aparência, os 

equipamentos, a facilidade de operar o serviço, os materiais utilizados, (CARRASCO et. al. 

2012; GRÖNROOS, 2004; LOVELOCK & WRIGHT, 2001) e ainda a aparência dos 

funcionários (GRÖNROOS, 2004). 

Sensibilidade (LOVELOCK & WRIGHT, 2001), receptividade (MARTÍNEZ& 

MARTÍNEZ, 2010) ou Capacidade de resposta (GRÖNROOS, 2004; CARRASCO et. al. 

2012), significa que os funcionários possuem disposição para ajudar a atender os requisitos 

dos clientes, que os mesmos são prestativos, prestativos e fornecem um serviço ágil. 

Segurança significa que o comportamento dos prestadores de serviço passa confiança 

para o cliente, fazendo com que o mesmo se sinta seguro, ou seja, os funcionários são bem 

informados, competentes (GRÖNROOS, 2003; LOVELOCK & WRIGHT, 2001). Carrasco et 

al. (2012), conceituam esta dimensão de garantia e define como o nível de proteção de 

informações confidenciais, a segurança das operações. 

E por fim a empatia, que representa uma atenção cuidadosa por parte da empresa, que 

ela executa o serviço buscando sempre melhores interesses, dando atenção ao indivíduo, com 

isso há uma maior adequação às necessidades dos clientes.  

Segundo Parasuraman et al. (1985), independente do tipo de serviço a avaliação da 

qualidade utiliza os mesmos critérios genéricos agrupados nestas dimensões (LOVELOCK & 

WRIGHT, 2001; MARTÍNEZ& MARTÍNEZ, 2010). Logo, este é um modelo que mede 

como os clientes percebem a qualidade de um serviço, avaliando as expectativas da qualidade 

e o serviço percebido através destas cinco dimensões. 

Porém, apesar do modelo SERVQUAL ser um dos mais famosos e influentes (BRADY 

&CRONIN, 2001; BRADY et al. 2002; CARO & GARCIA, 2008; CARRASCO et al. 2012; 

MARTÍNEZ & MARTÍNEZ, 2010), é possível observar bastantes limitações nele, Brady & 

Cronin (2001), por exemplo, mencionam que a maior preocupação deve ser a pergunta sobre 
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o que é confiável, seguro, ágil, tangível, empático, ou seja, algo específico precisa possuir as 

características dessas dimensões. 

Brady e Cronin (2001) acrescentam que, embora haja um grande debate sobre o modelo 

SERVQUAL, há um amplo acordo que estas dimensões são importantes na avaliação da 

qualidade do serviço. 

2.3.3 Modelo Hierárquico de Níveis Múltiplos de Dabholkar 

A modelização hierárquica da qualidade surge em 1996 em pesquisa defendida por 

Dabholkar, Thorpe e Rentz, que diferentemente dos outros modelos anteriores ao mesmo se 

diferencia pela proposta hierárquica de três níveis como mostra a Figura 2.4. 

 

Figura 2.5 – Modelo Hierárquico de Dabholkar (1996) 

Fonte: Adaptado de Dabholkar, Thorpe & Rentz (1996) 

Neste modelo indicado para a qualidade de serviço no varejo, no primeiro nível está a 

percepção global do serviço, a partir deste, surgem às dimensões primárias que neste caso são 

cinco: Aspectos físicos, fiabilidade, interação pessoal, resolução de problemas e política. 

Dentre estas, as dimensões: aspectos físicos, fiabilidade e interação pessoal são medidas 

através de subdimensões. A partir dessa diferente forma de mensurar a qualidade, a 

abordagem hierárquica de Brady & Cronin (2001) toma também este modelo como base, dado 

que o mesmo possui bons indicadores de ajuste do modelo de validação que é proposto pelos 

autores (DABHOLKAR; THORPE & RENTZ, 1996; MEDEIROS, 2009). 

2.4 Qualidade em Serviços de Saúde 

Medir e melhorar a qualidade dos serviços no setor de saúde é uma questão crítica, uma 

vez que lidam diretamente com a saúde pública e o bem estar das pessoas (RASOULI 
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&ZAREI, 2015). Partindo deste pressuposto, a definição e medição da qualidade têm sido 

questões fundamentais no setor de serviços de saúde, uma vez que manter a qualidade dos 

serviços entregues e reduzir os custos é um dos dilemas fundamentais dos gestores na área da 

saúde (CHAHAL & KUMARI, 2012). 

De acordo com Donabedian (1988), a qualidade em serviços de saúde pode ser definida 

como a obtenção dos maiores benefícios, com os menores riscos para o paciente, benefícios 

estes que, por sua vez, definem-se em função dos recursos disponíveis e os valores sociais 

existentes. 

Para Donabedian (1990), a definição da qualidade em serviços de saúde implica 

também na explicitação e incorporação dos direitos fundamentais do paciente, que devem ser 

preservados e garantidos em sua totalidade. 

Conforme o autor supracitado, é possível ainda, identificar alguns atributos da qualidade 

que são comuns em serviços de saúde de uma forma geral, e que estão diretamente 

relacionados à ciência e a tecnologia dos cuidados de saúde e à sua aplicação nas ações 

concretas, a saber: 

- Eficácia: é a obtenção da melhoria da saúde pela aplicação da ciência e da tecnologia 

nas condições mais favoráveis, ou seja, o melhor que se pode fazer nas condições mais 

favoráveis, dado o estado do paciente. 

- Efetividade: indica o grau de obtenção de melhoria da saúde, ou seja, a relação entre a 

melhoria possível e a melhoria efetivamente obtida. 

- Eficiência: é a habilidade em reduzir os custos dos cuidados sem diminuir a 

efetividade deles. 

- Otimização: é o equilíbrio ideal entre melhoria da saúde e seus custos. 

- Aceitabilidade: é a adequação dos cuidados de saúde aos desejos e expectativas dos 

pacientes e de seus responsáveis. 

- Legitimidade: é a conformidade dos serviços com as preferências sociais expressas nos 

princípios sociais. 

- Equidade: é a conformidade com o princípio da justiça e da honestidade na 

distribuição dos cuidados e dos benefícios da saúde entre os membros de uma população. 

É importante salientar que a identificação dos principais determinantes da satisfação dos 

pacientes com os serviços de saúde oferecidos é de extrema importância para os gestores de 

sistemas de saúde (LADHARI & BRICMONT, 2013). Neste sentido, a literatura tem 



Capítulo 2                                                                                                                           Fundamentação Teórica 

35 

 

evidenciado a relação positiva existente entre a qualidade percebida em serviços e a satisfação 

do cliente (CRONIN & TAYLOR, 1992; CRONIN, BRADY & HULT, 2000; BRADY et al., 

2005; KIM, 2011; RHA, 2011; SHAHRIAR, 2013; SHUKLA, 2010). Esta relação pode 

também ser verificada no setor de saúde (CRONIN et al., 2000). 

Assim como nos serviços em geral, no âmbito da saúde é necessário adequar os serviços 

ofertados as reais necessidades dos clientes e alinhá-las a missão da organização para seu 

pleno atendimento (MEZOMO, 2001). 

2.5 Considerações sobre o Capítulo 

Este capítulo, que teve por objetivo dar embasamento teórico a pesquisa e trata de 

diversos aspectos relevantes para compreensão da qualidade nos serviços. 

Como se observou a qualidade está presente nas atividades produtivas já há bastante 

tempo desde as produções artesanais até as produções em larga escala. Com isto, as formas de 

conceituar a qualidade tiveram uma evolução significativa de modo que passou a contemplar 

diversas áreas das empresas, desde a sua produção até a satisfação e atendimento das 

necessidades dos clientes. Como o enfoque desta pesquisa está direcionado aos serviços, mais 

especificamente de saúde fez-se relevante uma análise sobre os serviços e as suas diferenças 

mais importantes comparadas aos produtos, como a intangibilidade, a simultaneidade, a 

interação com os usuários e a não estocabilidade dos serviços. 

Assim como a avaliação geral da qualidade, a qualidade nos serviços também possui 

diversas conceituações conforme observado no capítulo como, por exemplo, os modelos que 

deram base ao modelo de Brady & Cronin (2001), modelo adotado nesta pesquisa, e que 

enfatizam aspectos dos serviços que devem ser avaliados para a definição da qualidade em 

serviços, como é o caso da percepção dos usuários em relação aos serviços. Na saúde a 

qualidade dos serviços também possui algumas características que podem ser destacadas 

como a constante busca por maiores benefícios, com menos riscos para o paciente. 

Logo, este capítulo permitiu observar aspectos importantes e que devem ser 

considerados ao realizar uma avaliação da qualidade para serviços de saúde.  
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3. Análise Hierárquica 

Este capítulo tem por objetivo discutir o modelo adotado nesta pesquisa, descrevendo-o, 

de modo que enfatiza as subdimensões, evidenciando as hipóteses que o modelo testa e 

correlacionando as subdimensões às três dimensões superiores. Além disto, o capítulo trás 

algumas aplicações dos modelos para mensuração da qualidade de serviços em pesquisas 

anteriores, enfatizando as formas como os resultados são analisados em diferentes aplicações 

de modelos. 

3.1 Definição do Modelo de Brady & Cronin (2001) 

Mensurar e conceituar qualidade de serviço como visto é um conceito difícil de 

entender, dadas as suas peculiaridades, logo, a análise hierárquica busca mensurar a qualidade 

percebida dos serviços de uma maneira mais completa, para isto utilizou das abordagens 

expostas anteriormente, a fim de fazer uma revisão de literatura e categorizar fatores 

determinantes para o modelo. 

A análise hierárquica é uma ferramenta de avaliação da qualidade proposta por Brady e 

Cronin (2001), no qual, para chegar ao resultado final foi realizada uma pesquisa empírica, 

para categorizar e rotular fatores que são importantes para a avaliação da qualidade, para isto 

foi adotada uma visão de vários níveis, multidimensional. 

As dimensões primárias são as propostas por Rust e Oliver (1994) e, para chegar aos 

fatores que influenciavam estas dimensões primárias clientes de prestadoras de serviço foram 

questionados sobre o que influenciava a percepção da qualidade do serviço, com exceção 

somente do preço, pois é visto como um componente de sacrifício, que quando aliado a 

qualidade do serviço define a avaliação de valor do cliente (BRADY & CRONIN, 2001). 

A categorização foi feita, resultando em nove subdimensões que foram agrupadas em 

suas dimensões primárias, de maneira uniformes três em cada dimensão, apenas um fator foi 

listado em mais de uma dimensão primária. Vale salientar que foi possível observar forte 

relação entre os fatores e as suas dimensões primárias. Isto é, a qualidade do serviço é 

explicada por estas dimensões primárias, que são: qualidade da interação, do ambiente físico e 

resultado, cuja cada uma dessas dimensões é explicada por outras três subdimensões, gerando 

um modelo de terceira ordem (BRADY & CRONIN, 2001; CARO & GARCIA, 2008). 

Segundo Brady e Cronin (2001), estas subdimensões serão capazes de responder as 

limitações do SERQUAL sobre o que é confiável, ágil, empático, e assim por diante. O 



Capítulo 3                                                                                                                           Análise Hierárquica 

37 

 

SERVQUAL nesta abordagem deixa de ser a dimensão para capturar como os consumidores 

diferenciam o desempenho das subdimensões, ou seja, passa a ser um adjetivo, uma forma de 

definir a subdimensão. As variáveis SERVQUAL utilizadas com essa função de descrever as 

subdimensões são a confiabilidade, associada à confiabilidade que os usuários têm a 

determinada dimensão (R), a empatia dos usuários com a dimensão (E), e receptividade dos 

mesmos com determinada dimensão (SP), logo, servirão para capturar como os usuários do 

serviço diferenciam o desempenho das dimensões e como elas são avaliadas com base nestas 

características, como mostra a Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1 – Modelo Hierárquico de Brady e Cronin 

Fonte: Brady & Cronin (2001) 

3.1.1 Definição das Subdimensões do Modelo 

A qualidade da interação torna-se importante principalmente pela intangibilidade dos 

serviços caracterizada por sua inseparabilidade, que faz com que produção e consumo 

geralmente ocorram de forma simultanea (GRÖNROOS, 2004), fazendo acreditar que há um 

forte apoio para interação contribuir para a percepção da qualidade do serviço. Nesta 

dimensão primária três fatores são importantes, atitude, experiencia e comportamento 

(BRADY & CRONIN, 2001). 

A qualidade do meio ambiente também pode ser visto como influencia significativa para 

avaliação do cliente. O “serviscape” possui três determinantes: as condições ambientais, 
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design de instalações e fatores sociais. Sendo esta última presente tanto na dimensão 

qualidade do meio ambiente, como qualidade dos resultados, já que refere-se ao tipo de 

pessoas no ambiente de serviço, ou seja pode gerar influencias negativas na qualidade do 

resultado (BRADY & CRONIN, 2001). 

A ultima dimensão primária proposta por Brady e Cronin (2001) é a qualidade do 

resultado, esta dimensão torna-se importante por ser uma qualidade técnica, é o que Rust e 

Oliver chamam de “produto do serviço”. Nesta dimensão o tempo de espera, os tangíveis e a 

valência são fatores que influenciam diretamente, embora este ultimo esteja fora do controle 

direto do gerenciamento de serviços. Como dito anteriormente, os fatores sociais também 

integram esta dimensão. 

3.1.2 Hipoteses do Modelo de Brady & Cronin (2001) 

Com base nisto Brady & Cronin (2001) testaram hipóteses que levaram a 

conceitualização do modelo de três fatores determinantes que resultaram em nove 

subdimensões, que refletem o composto de fatores que os clientes consideram relevantes na 

qualidade do serviço. 

Como os serviços são intangíveis e caracterizados pela inseparabilidade, as relações 

interpessoais entre o prestador do serviço e o consumidor se tornam mais fortes, a relevância 

da interação entre funcionário e cliente dão origem a primeira hipótese: 

H1: Percepções sobre a qualidade das interações do serviço contribuem de forma direta 

para a percepção da qualidade do serviço. 

Esta hipótese leva a três outros fatores que irão gerar três novas hipóteses relacionadas à 

atitude, experiência e comportamento, são elas:  

H1a: A percepção da atitude dos funcionários influenciam diretamente a qualidade da 

interação do serviço; 

H1b: Percepções sobre comportamento influenciam de forma direta a qualidade de 

interação do serviço; 

H1c: Percepções sobre experiência e conhecimento empregado no serviço influenciam 

diretamento a qualidade de interação do serviço. 

Segundo Brady & Cronin (2001), diversos autores consideram a qualidade dos aspectos 

físicos como relevante para percepção da qualidade geral do serviço prestado, o que dá 

origem a mais um hipótese de pesquisa, tendo em vista a importância do ambiente de 

prestação do serviço. Tem-se então: 
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H2: As percepções sobre a qualidade do ambiente físico contribuem diretamente para as 

percepções de qualidade geral do serviço. 

Com base em estudos qualitativos os autores definem três fatores que influenciam 

diretamente a qualidade do ambiente de prestação do serviço, fatores estes que dão origem a 

mais três hipóteses de pesquisa, que são relacionados as condições ambientais, ao projeto das 

instalações e aos fatores sociais. 

H2a: Percepções de condições ambientais na instalação de serviços influenciam 

direratamente a qualidade do ambiente físico; 

H2b: Percepções relacionadas ao projeto de instalações influenciam diretamente a 

qualidade do ambiente físico; 

H2c: A percepção das condições sociais influenciam de maneira direta a qualidade do 

ambiente físico. 

E por fim, ligados a ultima dimensão, tem-se que, a qualidade técnica afeta diretamente 

a percepção do cliente da qualidade do serviço, a qualidade técnica que refere-se à “o que o 

cliente fica quando acaba a prestação do serviço”, como cita Brady & Cronin (2001), é o que 

resulta do serviço o “produto do serviço”, ou seja, a qualidade do resultado. 

H3: O resultado do serviço contribui diretamente para a percepção de qualidade do 

serviço. 

Para definir a qualidade do resultado, Brady e Cronin (2001), com base em pesquisa 

qualitativa buscam identificar quais atributos definem a qualidade do resultado, e o observado 

é que, o tempo de espera, ou seja a pontualidade da prestação do serviço, os elementos 

tangíveis, que são alguma prova concreta da prestação do serviço e a valencia, que é o que o 

cliente acredita do resultado indepentemente de outros fatores são determinantes para a 

qualidade do resultado, dando origem as seguintes hipóteses: 

H3a: Percepções do tempo influênciam diretamente a qualidade esperada do resultado 

do serviço; 

H3b: Percepções de evidências tangíveis influenciam diretamente a qualidade a 

qualidade do resultado do serviço; 

H3c: A valência encontrada no serviço influencia diretamente a qualidade do resultado 

do serviço. 

Como resultado a estas hipóteses, Brady & Cronin (2001), consolidam a conceituação 

de que a qualidade pode ser medida através das três dimensões primárias, gerando mais nove 
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subdimensões que combinados geram a percepção geral da qualidade do serviço, para chegar 

a esta conclusão, além dos resultados qualitativos, os autores também desenvolveram pesquisa 

empírica que confirma a confiabilidade, a capacidade de resposta e a empatia como 

importantes fatores para a mensuração da qualidade. 

De maneira geral, pode-se dizer que esta ferramenta é formada por dimensões primárias 

que são refletidas pelas subdimensões, ou seja, através da caracterização das subdimensões e 

com isto refletindo nas dimensões primárias obtem-se a avaliação da qualidade percebida do 

serviço. 

3.2 Aplicações de Modelos de Avaliação da Qualidade de Serviço 

Estes modelos ao longo do tempo são importantes para aplicação e avaliação da 

qualidade em diversos setores, e embora alguns possuam algumas limitações é possível 

destacar a importancia da utilização destes modelos e de ferramentas para apoiar a avaliação 

da qualidade dos serviços. 

Gurgel Junior & Vieira (2002), destacam a importancia da avaliação da qualidade no 

setor hospitalar, para os autores este setor é bastante resistente a programas de qualidade, e 

embora este artigo não aplique de fato nenhuma ferramenta de avaliação ele cita diversos 

fatores que fazem com que o setor de saúde seja alvo de pesquisa e implantação da qualidade, 

mesmo com a resistência do setor. 

Untachai (2013), que também avaliou a qualidado no setor de saúde utilizou como 

ferramenta fatores de segunda ordem, que testou o conjunto das cinco dimensões de 

SERVQUAL, o autor afirma que a estrutura de segunda ordem foi bem apoiada no setor de 

saúde, porém é possível observar que fazendo análise somente das cinco dimensões para se 

chegar a avaliação da qualidade percebida a pesquisa limita-se de modo que se torna muito 

centrada, diferentemente da análise hierárquica, proposta por esta pesquisa, que possui 10 

subdimensões que irão responder as três dimensões primárias para então chegar a uma 

avaliação mais precisa da qualidade. 

Carrasco et al. (2012), utilizam o modelo SERVQUAL em conjunto com a modelagem 

Fuzzy para integrar serviços de companhias financeiras online, porém como o próprio autor 

menciona que esta ferramenta muitas vezes torna difícil a comparação de resultados ao longo 

do tempo. E justamente devido as limitações do SERVQUAL os autores se propuseram a 

complementar o modelo a partir de uma integração com a linguagem fuzzy, a fim de unificar 

informações diferentes retiradas de questionários que foram  postos na web. 
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Polsa et al. (2013) abordaram em sua pesquisa os valores culturais e a qualidade dos 

serviços de saúde na china, neste caso também foi utilizada a análise SERVQUAL, através 

das cinco dimensões, relacionando com os valores culturais. Nesta pesquisa através da 

analogia proposta, os autores encontraram relação entre aspectos a coletividade e a avaliação 

da qualidade, ou seja, entre os valores culturais e a qualidade. A limitação da pesquisa posta 

pelos autores é o tamanho da amostra utilizado na realização da pesquisa.  

Diante destas aplicações e de algumas limitações postas por alguns modelos reafirma-se 

a importância da análise hierárquica, que integrou duas perspectivas importantes para a área a 

fim de auxiliar gestores a compreender as necessidades de seus clientes permitindo realizar a 

análise da qualidade mesmo em níveis de abstração (Brady & Cronin, 2001). 

Como exemplos de aplicação do modelo de análise hierárquica podem ser citadosos 

autores Pinto, Gouvêa e Oliveira (2014) que realizaram uma pesquisa na qual visavam 

identificar indicadores que possibilitassem a avaliação da qualidade de serviço terceirizado de 

manutenção em edifício comercial, e neste caso uma organização pública autárquica, avaliada 

através das perspectivas de seus usuários, fiscais de contrato e responsáveis pelos prestadores 

de serviços. A pesquisa metodologicamente ocorreu através de um estudo de caso e teve como 

referencial o modelo de Brady e Cronin, a análise qualitativa foi realizada para os três 

segmentos (com base em focus groups e em entrevistas em profundidade) e a quantitativa 

apenas aos usuários (mediante aplicação dos questionários estruturados, neste caso utilizaram-

se 152 questionários). Foi utilizada a técnica estatística de modelagem de equações estruturais 

para obter a definição dos constructos e dos indicadores diretamente relevantes para a aferição 

da qualidade percebida do serviço. Inicialmente foi realizado um pré-teste com o questionário 

o qual precisou ser readaptado, visto que o coeficiente estrutural tendia a assumir o valor zero. 

Depois dessa adequação observou-se que as relações entre os indicadores e as variáveis 

latentes (constructos) eram suficientemente fortes. Sendo constado por unanimidade nas três 

categorias de respondentes que o constructo Qualidade do resultado é mais importante do que 

o constructo Qualidade de interação. O objetivo do estudo foi alcançado e com a análise 

conjunta dos resultados se concluiu que, no geral, não há diferença entre a avaliação feita para 

esse serviço por usuários, fiscais de contrato e responsáveis pelos prestadores de serviços, 

tendo em vista que foi considerado bom pelos três segmentos. 

Pode-se citar ainda Mattozo et al (2013), aplicaram o modelo hierárquico estatístico de 

Brady Cronin para avaliar a satisfação de clientes do Aeroporto Internacional Augusto 
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Severino, localizado em Parnamirim/RN. O objetivo era identificar as dimensões que 

contribuem na avaliação geral dos usuários com relação à qualidade dos serviços prestados, 

com base nas nove dimensões do modelo utilizado, para tanto, optou-se pela aplicação de 

questionários, com 200 usuários. Os resultados demonstraram que dentre as nove, três 

dimensões destacaram-se como significante para explicar o modelo proposto de satisfação dos 

usuários, sendo eles: Qualidade do Relacionamento do Serviço, Ambiente Físico e Serviço 

Fornecido. 

O modelo Hierárquico foi utilizado por Dong et al.(2011) em setores de cunho social, 

como creches e serviços de saúde para analisar a satisfação partir da percepção do 

clienteatravés das relações causais entre a qualidade em serviço, a qualidade do 

relacionamento, qualidade do projeto com a satisfação dos clientes na cadeia de valor de um 

serviço público. Constatou-se que a qualidade de relacionamento não afetou diretamente a 

satisfação do cliente, mas pode influenciar indiretamente na satisfação por meio da mediação 

de ambos os serviços de design em projeto e qualidades e que o efeito de relacionamento e de 

design em projeto sobre a satisfação do cliente é mais forte do que a de qualidade averiguada 

em serviço. 

Ganguli & Roy (2010), testaram o modelo hierárquico por meio de uma análise 

fatorial exploratória para identificar as dimensões de qualidade se serviço híbrido (prestação 

de serviços, a competência do empregado, imagem, preço, tangíveis, facilidade de subscrição, 

segurança da informação e qualidade, tecnologia conveniência de uso, tecnologia 

confiabilidade). Para a confiabilidade e validade dos fatores foram testados três ordens de 

análise fatorial confirmatória.  A pesquisa tem como objetivo identificar as dimensões de uma 

nova categoria de serviços chamada de serviços híbridos. Para chegar aos resultados utilizou-

se uma amostra de 200 pessoas que e então concluiu-se que os autores contribuíram para 

ajudar os gerentes de serviços para focar esforços sobre os aspectos híbridos encontrados, que 

influenciam nos resultados comportamentais dos clientes de forma satisfatória.  

Na indústria de jogos (casinos) o modelo hierárquico e multidimensional foi utilizado 

por Wu & Hsu (2015) para analisar a qualidade do setor de serviços supracitado através de 

uma amostra de 382 usuários. Os resultados dos dados demonstrou que a coleta da amostra 

ajustou-se bem ao modelo utilizado na validação e confiabilidade da escala. Sendo importante 

para os gestores levarem em consideração a qualidade nos seus serviços prestados para a 

satisfação do usuário, neste setor que foi observado como potencial no mercado. 
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Para Chahal &Kumari (2012) o Modelo Hierárquico foi utilizado para avaliar a 

qualidade do serviço e serviço relação de desempenho multidimensional em vários setores de 

um hospital do norte da Índia. Os autores, que tiveram 400 respondentes em sua pesquisa, em 

seus resultados mostraram a relação significativa entre subdimensões de qualidade do 

ambiente físico e qualidade de interação e quatro medidas de desempenho do serviço 

utilizadas no trabalho. Sendo de extrema importância para analisar e a qualidade e satisfação 

do usuário.  

A comunicação é um mercado de serviços global e muito importante, pensando nisso, 

diante disto, Clemes, Shu e Gan (2014) optaram por realizar uma avaliação da qualidade neste 

segmento adotando a análise hierárquica, para tanto, os autores utilizaram uma amostra com 

516 clientes do mercado de comunicação móvel, o estudo é realizado através da utilização da 

abordagem hierárquica e multidimensional a fim de medir as percepções de qualidade dos 

clientes. Os autores estatísticamente utilizaram análises fatoriais exploratórias e 

confirmatórias e com isto chegaram a conclusão de que o uso de uma abordagem hierárquica 

para conceituar e medir a percepção da qualidade do serviço de clientes de comunicações 

móveis é indicado. 

Dentre as pesquisas realizadas no Brasil utilizando esta metodologia, pode-se citar 

Medeiros (2009), que utilizou a abordagem hierárquica proposta por Brady e Cronin, a 

pesquisa realizou a avaliação da qualidade em quatro segmentos, uma empresa de fast food, 

uma prestação de serviços de fotografia, um parque de diversões e uma empresa de limpeza a 

seco. Unindo todos os segmentos os pesquisadores obtiveram uma amostra de 1133 

questionários, o tratamento de dados dados ocorreu em duas etapas de análise fatorial 

exploratória, a primeira para analisar o ajuste com o modelo original e a segunda que chegou 

a uma expansão do modelo atingindo 13 dimensões com 35 variáveis.  

3.3. Considerações sobre o capítulo 

A análisehierárquica proposta por Brady & Cronin (2001), é um dos modelos para a 

avaliação da qualidade em serviços, como observado ao longo do capítulo, e que tomou por 

base outros três modelos, mostrados no capítulo anterios. O grande diferencial desta 

metodologia se dá devido a análise multidimensional proposta pelos autores, dividiram a 

qualidade em serviços em três dimensões e cada uma das dimensões em outras três 

subdimensões com o propósito de testar se todas as dimensões respondem bem a qualidade 

em serviço. Apesar de ser uma das mais recentes ferramentas para a avaliação da qualidade 



Capítulo 3                                                                                                                           Análise Hierárquica 

44 

 

em serviços observa-se que o modelo de análise já está em uso em alguns seguimentos do 

setor de serviços, o que fortalece a justificativa para a utilização do modelo para pesquisas em 

serviços, neste caso, de saúde.   
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4. Análise da Aplicação do Modelo Hierárquico de Brady & 
Cronin no Serviço Público de Saúde 

Este capítulo trás inicialmente uma breve descrição do perfil do hospital onde ocorreu a 

pesquisa. Além disto, tem por objetivo discutir os resultados obtidos através do 

questionárioaplicado num hospital público da cidade de Recife,para realização da avaliação 

da qualidade do serviço com base no modelo de análise hierárquica (BRADY & CRONIN, 

2001).Assim como no modelo sugerido por Brady & Cronin (2001) a pesquisa utilizou a 

análise com três dimensões e nove subdimensões, sendo três subgrupos aliados a um grupo 

superior.  

4.1 Perfil do Local de Pesquisa 

O Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) é um hospital integrante do Sistema 

Único de Saúde (SUS), que tem como missão “formar recursos humanos, gerar conhecimento 

e prestar assistência em saúde, em nível de excelência para as regiões Norte e Nordeste, 

contribuindo para o exercício da cidadania”, (HUOC) e atende principalmente os moradores 

de Recife e Região. O hospital foi inaugurado em 1884 com o nome de Hospital Santa 

Águeda, que inicialmente se propunha a cuidar de doenças infectocontagiosas, em especial a 

varíola. Em 1994 se tornou um hospital universitário e com isso ampliou seus atendimentos 

passando a atender diversas especialidades, servindo ainda de campo prático para disciplinas 

ministradas na Universidade de Pernambuco (UPE), ou seja, atua como formador de recursos 

humanos (HUOC, 2010). 

Tratamento de câncer, doenças infecto contagiosas e transplante de fígado são algumas 

das especialidades que o HUOC é referência, embora atenda em diversos outros segmentos. 

Para tanto, o hospital em 2014 contou com 425 leitos, e realizou 9.190 internamentos, 

214.806 consultas médicas ambulatoriais e 6.295 cirurgias (HUOC, 2015). O que mostra o 

grande volume de atendimento realizado no hospital, enfatizando a sua importância para o 

estado de Pernambuco. Ressalta-se ainda a constante busca por aperfeiçoamento do hospital, 

buscando por melhorias, como ocorreu com a ampliação do Centro de Oncologia (CEON). 

O Centro de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz teve seu convênio 

confirmado com o Instituto Nacional do Câncer (Inca) somente em 2008, apesar de desde 

2007 o HUOC iniciar sua caminhada em busca da excelência nestes atendimentos. Após este 

convênio estar firmado com o Inca, observou-se que a unidade de atendimento passou a 
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sermelhor qualificada e propensa a se tornar referência para diagnóstico e tratamento do 

câncer no Nordeste, uma vez que, incluiu mais especialidades médicas. 

  

Figura 4.1 – Centro de Oncologia do Hospital Universitário Oswaldo Cruz 

Fonte: HUOC (2010) 

O setor conta atualmente conta com diagnósticos, tratamentos, cirurgias e pesquisas na 

área. Fator que contribui para a formulação de políticas públicas na área, a fim de favorecer a 

gestão estadual. As pesquisas são realizadas tanto pelos colaboradores da instituição, como 

também por pesquisadores de outras instituições, como é o caso desta. 

4.2 Análise dos Dados da Pesquisa 

Para aplicação do modelo de análise hierárquica, opta-se por utilização de metodologias 

estatísticas a fim de obter melhores resultados sobre a interação entre as diversas variáveis, 

para tanto é necessário uma base de dados que conforme citado na metodologia foram obtidos 

através da aplicação do questionário (Apêndice 1). Além da análise estatística há a ainda 

análise qualitativa a cerca das respostas obtidas. 
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4.2.1 Análise Fatorial Exploratória dos Dados 

Após aplicação dos questionários e tabulação dos dados optou-se por realizar a análise 

estatística em duas etapas. Na primeira delas foi executada uma Análise Fatorial Exploratória 

(AFE) com o propósito de redefinir as novesubdimensões em apenas três dimensões.  Na 

segunda etapa foi executada uma Análise de Regressão para avaliar se as três dimensões são 

estatisticamente significativas para explicar a variável principal “Qualidade do Serviço”. 

Como as variáveis estão agrupadas por partes no questionário, torna-se viável a 

utilização do escore médio, ou seja, a média dos escores para cada grupo de variáveis. Para a 

obtenção de uma única medida representativa para a execução da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE).  

Antes de iniciar as análises é medida a fidedignidade através do Alfa de Cronbach que 

vai avaliar o instrumento de coleta (questionário), o Alfa varia entre 0 e 1, de modo que 

quanto mais próximo de 1, mais confiável é a coleta dosdados. 

Tabela4.1 – Teste de Confiabilidade dos Dados 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de 

Cronbach com 

base em itens 

padronizados 

N de itens 

,908 ,909 42 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Com base nos resultados obtidos no programa R, têm-se um Alfa de Cronbach 

considerado alto, próximo a 1, mostrando a confiabilidade da coleta para dar início as demais 

análises com os dados. 

Por optar pelo uso de uma Análise Fatorial Exploratória é necessária a realização do 

teste KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) que verifica a viabilidade da execução da AFE, ou seja, 

analisa a adequação da amostra para este tipo de análise. Se o resultado do teste for igual ou 

superior a 0.70, a AFE poderá ser executada, neste caso o resultado do teste foi 0,724, que 

mostra que a análise pode ser realizada, conforme mostra a Tabela 4.2. Para um KMO mais 

elevado seria necessária uma amostra maior do que a trabalhada, como no caso de Brady & 

Cronin (2001), que utilizaram uma amostra 1133 usuários de quatro tipos de serviço; como 

Clemes, Shu & Gan (2014), que utilizaram uma amostra de 516 para o serviço de 

comunicações móveis; ou como Che & Cheng (2013) que adotaram uma amostra de 120 
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usuários para serviços aéreos. No entanto, embora tenha havido limitação devido o tamanho 

da amostra e ainda que o teste KMO não tenha sido tão elevado ele possui um valor adequado 

para realizaçãoda AFE. 

Tabela 4.2 – Teste KMO e Barlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. ,724 

Teste de esfericidade de 

Bartlett 

Qui-quadrado aprox. 233,300 

Df 36 

Sig. ,000 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Diante dos resultados dos testes KMO e Barllett, ao realizar a Análise Fatorial 

Combinatória obtive-se os seguintes resultados mostrados na Figura 4.2 referentes a quanto 

cada subdimensão responde a sua dimensão correspondente. 

 

 

Figura 4.2  – Análise Fatorial Exploratória dos Dados 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Após o agrupamento das subdimensões foi obtido um ajuste semelhante ao de Brady 

& Cronin (2001), com mudanças apenas na subdimensão Tangíveis que possui um bom 

ajustamento tanto para a qualidade do meio ambiente, como para a qualidade dos Resultados. 

Os fatores Sociais assim como no modelo inicial possui também ligação com estas duas 

subdimensões embora responda estatisticamente melhor a qualidade do meio ambiente. Outro 

A

A 
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fator relevante que pode ser observado neste caso é que a valência passou a possuir correlação 

com a qualidade da interação, diferentemente do modelo inicial, enquanto a experiência se 

mostrou melhor correlacionada com a qualidade dos resultados. 

É importante salientar que dadas às características das perguntas associadas a valência e 

a experiência, este resultado pode ter ocorrido, pois o a valência pode estar diretamente 

associado à interação do paciente com a equipe médica e equipe de apoio com quem ele 

interage, enquanto a experiência, ou seja, os conhecimentos especializados da equipe médica 

possuem interferência direta sobre a qualidade dos resultados obtidos pelos pacientes. 

Na Figura 4.2 também é possível observar quais subdimensões melhor respondem a 

cada dimensão, para a dimensão qualidade da interação, observa-se que a atitude é a 

subdimensão que possui melhor correlação; para o caso da qualidade do ambiente de serviço, 

quem melhor responde a esta dimensão são as Condições Ambientais em que estão inseridos 

os pacientes; e por fim, para a qualidade dos resultados observa-se o quanto o tempo de espera 

é relevante para responder esta dimensão.  

4.2.2 Análise de Regressão das Dimensões 

Como mencionado à análise estatística foi dividida em duas etapas, nesta segunda etapa 

observa-se inicialmente as estatísticas descritivas em relação àsrespostas dos questionários, 

que podem ser analisadasnaTabela 4.3, posteriormente realizou-se uma regressão a fim de 

observar quais dimensões são verdadeiramente significativas para omodelo no caso da 

qualidade de serviço neste hospital público. 

Tabela 4.3 – Estatísticas Descritivas 

 Média Desvio padrão Análise N 

Atitude – At 6,6137 ,60762 51 

Comportamento – Co 6,4196 ,70456 51 

Experiência – Ex 6,6922 ,34805 51 

Condições Ambientais – CA 5,8059 1,10642 51 

Design – De 6,0706 1,03582 51 

Fatores Sociais – FS 15,6039 ,92390 51 

Valência – Va 6,7863 ,37524 51 

Tangíveis – Ta 6,1902 1,05114 51 

Tempo de Espera – TE  6,4510 ,62972 51 

        Fonte: Esta Pesquisa (2015) 
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Observa-se na análise da estatística descritiva que todas as médiasestão acima de cinco, 

ou seja, isto implica dizer que as pessoas tenderam a concordar com as afirmativas postas no 

questionário que enfatizam pontos positivos, então quanto mais altas as pontuações entende-

se que a qualidade do serviço prestado pelo hospital é melhor. Em algumas questões, o 

sentido das perguntas estava invertido, e então, os valores também invertidos para possibilitar 

uma melhor análise dos resultados. 

 Diante destes resultados da Tabela 4.3 analisa-se que a subdimensão com o melhor 

score médio é a valência, que diz respeito a como os pacientes veem a experiência que 

tiveram junto ao hospital, ou seja, o quanto esta experiência foi proveitosa para a melhora, 

como o hospital lidar com a doença do paciente e se o prestador do serviço busca melhorar 

esta experiência. 

 Outra dimensão com um bom score, que como dito representa um bom desempenho da 

instituição naquele segmento, são os conhecimentos especializados, ou seja, a experiência, 

que está inteiramente ligado ao pessoal da equipe médica e o atendimento prestado por estes. 

 Por outro lado, é possível citar que os fatores sociais e as condições ambientais como a 

subdimensões com menores scores médios, que está relacionado à qualidade, porém mais 

ligada ao ambiente de físico do que a prestação do serviço em si, no entanto, não exime o fato 

de que estas dimensões são importantes para a formação da avaliação da qualidade do serviço, 

já que conforme cita Brady & Cronin (2001), estas dimensões são importantes para responder 

a qualidade do meio ambiente e consequentemente a qualidade do serviço. 

 Sobre os desvios padrão destacam-se por possuir maiores desvios as dimensões 

condições ambientais e tangíveis, ou seja, estes aspectos são os que as percepções dos 

pacientes mais diferem, por outro lado, a experiência ou conhecimentos especializados e a 

valência, são duas subdimensões que possuem menores desvios padrão, este fato torna-se 

ainda mais relevante pelo fato de que, como já citado, essas subdimensões são as que possuem 

melhores scores médios. 

Além da estatística descritiva foi realizada uma matriz de correlação, exibida na Tabela 

4.4 a fim de mostrar a correlação tanto entre as subdimensões, como entre as dimensões e a 

variável que se quer responder, que é a qualidade do serviço. 

 Para melhor visualização, optou-se por utilizar as iniciar das subdimensões para uma 

visão completa da matriz, conforme as abreviações da Tabela 4.3 e abreviação das dimensões 

Qualidade do Resultado – QR, Qualidade do Serviço – QS, Qualidade da Interação – QI e 

Qualidade do Meio Ambiente – QA. 
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Tabela 4.4 – Matriz de Correlação 

  QR QS Va Ta TE QI At Co Ex QA CA De FS 

QR 1,00 0,29 0,25 0,40 0,41 0,03 0,14 0,36 0,35 0,02 0,26 0,32 0,40 

QS 0,29 1,00 0,35 0,72 0,28 0,19 0,22 0,27 0,25 0,21 0,40 0,41 0,51 

Va 0,25 0,35 1,00 0,32 0,41 0,32 0,52 0,53 0,34 0,11 0,05 0,10 0,10 

Ta 0,40 0,72 0,32 1,00 0,43 0,33 0,24 0,29 0,30 0,27 0,48 0,61 0,59 

TE 0,41 0,28 0,41 0,43 1,00 0,39 0,38 0,56 0,41 0,04 0,08 0,18 0,24 

QI 0,03 0,19 0,32 0,33 0,39 1,00 0,60 0,39 0,38 0,01 0,15 0,24 0,07 

At 0,14 0,22 0,52 0,24 0,38 0,60 1,00 0,78 0,38 0,06 0,27 0,35 0,05 

Co 0,36 0,27 0,53 0,29 0,56 0,39 0,78 1,00 0,57 0,19 0,37 0,38 0,25 

Ex 0,35 0,25 0,34 0,30 0,41 0,38 0,38 0,57 1,00 0,26 0,25 0,35 0,52 

QA 0,02 0,21 0,11 0,27 0,04 0,01 0,06 0,19 0,26 1,00 0,30 0,25 0,24 

CA 0,26 0,40 0,05 0,48 0,08 0,15 0,27 0,37 0,25 0,30 1,00 0,72 0,58 

De 0,32 0,41 0,10 0,61 0,18 0,24 0,35 0,38 0,35 0,25 0,72 1,00 0,54 

FS 0,40 0,51 0,10 0,59 0,24 0,07 0,05 0,25 0,52 0,24 0,58 0,54 1,00 

  Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Na Tabela 4.4 observou-se o nível de relação entre as variáveis, correlações maiores que 

0,50 já podem ser consideradas altas, neste caso pode-se observar a maior correlação entre a 

sub dimensão tangíveis, e a dimensão qualidade do serviço. Além desta, é possível observar 

alto nível de correlação da subdimensão atitude com valência e qualidade de interação, bem 

como o comportamento, que possui grande correlação com outras 4 variáveis. 

Na última etapa desta análise foi realizada uma regressão múltipla, que possui como 

variáveis explicativas as três dimensões do modelo, e como variável resposta a qualidade do 

serviço. Esta regressão tem a finalidade de mostrarquais dimensões foram estatisticamente 

mais significativas e tem-seque apenas duas das três dimensões foram de fato estatisticamente 

significativas, como é possível observar na Tabela 4.5. 

Tabela 4.5 - Teste de Significância 

 Qualidade do Meio 

Ambiente 

Qualidade da 

Interação 

Qualidade dos 

Resultados 

p-valor* 0.00120 0.33050 0.00005 

   Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Descreve-se uma variável como estatisticamente significativa se p-valor <0,05, assim, 

pode-se dizer que as dimensões que tem mais relevância para avaliar a Qualidade do Serviço 

são a Qualidade do Meio Ambiente e a Qualidade dos Resultados, neste caso específico, a 

Qualidade da Interação não foi estatisticamente significativa. 
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E, emboraa qualidade da interação não tenha dado estatisticamente significativa para 

este caso, a fundamentação teórica dispõe de argumentos para defesa de que a qualidade dos 

resultados é sim fator determinante para a qualidade do serviço (GRÖNROOS, 1984; RUST 

& OLIVER, 1994; BRADY & CRONIN, 2001). Nesta pesquisa obtém-se então o último 

cenário para a análise hierárquica dividida em três dimensões representado na Figura 4.3, 

onde é possível observar que a qualidade da interação é quem menos responde a qualidade do 

serviço prestado, e a qualidade dos resultados é a que melhor responde à avaliação da 

qualidade do serviço, como intermédio tem-se a qualidade do meio ambiente que também é 

relevante para definição da qualidade em serviço. Logo, diferentemente da Figura 4.2 que 

mostrava a AFE dos dados e a relação somente das subdimensões com as suas dimensões 

correspondentes, a Figura 4.3, incorpora além das relações entre as subdimensões e 

dimensões, as relações entre as dimensões e a variável resposta, Qualidade do Serviço.  

Cabe ressaltar que a qualidade do meio ambiente e a qualidade do resultado possuem 

subdimensões que respondem as duas dimensões, como é o caso de tangíveis e fatores sociais.  

 

Figura4.3  – Modelo Hierárquico com Três Dimensões 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Como supracitado, a organização das subdimensões, bem como a significância das 

dimensões diferem do modelo original, como é o caso da subdimensão tangíveis, que desta 

vez mostra-se estatisticamente relacionada à qualidade do meio ambiente. Este fator pode ser 

considerado importante para a análise, uma vez que, de fato os aspectos tangíveis da 

instituição tem grande influência sobre a qualidade do meio ambiente.  
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4.3 Modelo Hierárquico Proposto 

Dadas as diferenças encontradas entre o modelo original de Brady & Cronin (2001) e os 

resultados estatísticos desta pesquisa, foi realizada uma segunda análise também conduzida 

em duas etapas, a fim de definir um novo ajustamento do modelo. Na primeira das etapas foi 

executada uma análise fatorial exploratória reduzindo e redefinindo as nove subdimensões em 

somente duas dimensões.  Na segunda etapa foi executada uma análise de regressão múltipla 

para avaliar se as duas dimensões, que são as variáveis explicativas, são estatisticamente 

significativas para explicar a variável resposta Qualidade do Serviço. 

Refazendo a análise fatorial exploratória para os nove subgrupos, obtiveram-se os 

mesmos resultados para a primeira parte da análise, referente à análise das estatísticas 

descritivas, teste KMO e Barllett e a correlação entre as variáveis. A mudança substância na 

segunda análise está no agrupamento das duas subdimensões. 

O novo modelo de agrupamento das dimensões será como mostra a Figura4.3 a seguir 

com suas respectivas dimensões e o grau de importância de cada subdimensão para a 

dimensão correlacionada. 

 

Figura 4.4  – Análise Fatorial Exploratória 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

No novo ajustamento é possível observar que, ao reorganizar deste modo as 

subdimensões todas elas respondem bem a suas dimensões correspondentes, ou seja,  

É importante observar que neste agrupamento fatores que envolvem o ambiente estão 

nitidamente separados de fatores relacionados à interação e ao resultado dos serviços. 

Podendo então gerar duas dimensões, específicas que possivelmente responderia a variável 

principal qualidade do serviço. 
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Na última etapa, a análise de regressão múltipla mostra que as duas dimensões que 

foram agrupadas são estatisticamente significativas para explicar a Qualidade do Serviço, 

como mostra a Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.6 – Significância das Dimensões 

 Qualidade A Qualidade B 

p-valor* 0.0176000 0.0000208 

 Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Assim, pode-se dizer que as duas dimensões tem relevância para avaliar a Qualidade do 

Serviço, ou seja, foram estatisticamente significativas, sendo o último cenário, o da Figura 

4.5, que mostra uma nova forma de observar o modelo de análise hierárquica, que, embora 

ainda possua três níveis, não está agrupado em três dimensões e sim em duas, que para este 

caso são estatisticamente significativas para explicar a qualidade em serviços. 

 

 

Figura 4.5  – Modelo Hierárquico Proposto com duas Dimensões 

Fonte: Esta Pesquisa (2015) 

Como as subdimensões que foram agrupadas possuem algumas características em 

comum, sugere-se que, nesta nova formulação do modelo a dimensão que agrupa as 

subdimensões atitude, comportamento, experiência, valência e tempo de espera, seja nomeada 

de qualidade funcional, uma vez que tem aspectos ligados a funcionalidade da prestação do 

serviço. E, a dimensão que agrupa as subdimensões condições ambientais, design, fatores 

sociais e tangíveis, seja nomeada qualidade do produto, uma vez que está ligada a aspectos 

físicos e do meio ambiente em que a serviço é prestado. 
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4.4 Considerações gerais sobre a análise da aplicação do modelo 

O capítulo de análise da aplicação do modelo de maneira geral permite observar 

respostas sobre o que a pesquisa se propôs, inicialmente observa-se a caracterização do 

ambiente de estudo, que diante das informações pode ser considerado um relevante hospital 

para o seguimento na região. 

No que diz respeito a análise dos dados o destaque vai para dois fatos, o primeiro é que 

para os dados analisados a relação entre as variáveis difere do modelo original no que diz 

respeito ao agrupamento e a relevância das dimensões para responder a qualidade no serviço, 

o outro fato que pode ser destacado é que devido essa diferença entre os dados analisados e o 

modelo original de Brady & Cronin, é possível propor um  modelo adaptado para a avaliação 

da qualidade, como foi proposto nesta pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES 

Primeiramente a partir da introdução, conclui-se a avaliação da qualidade é um tema 

bastante atual e relevante a ser pesquisado, mais especificamente no setor de serviços, que 

neste trabalho focou nos serviços de saúde da cidade de Recife, que é onde se situa um 

importante polo médico para a região. Ainda neste primeiro momento, observou-se que, para 

melhor medir a qualidade do serviço o ideal seria utilizar uma metodologia tanto com 

aspectos qualitativos como quantitativos, fato que foi facilitado a partir do cumprimento de 

um dos objetivos específicos, a criação da ferramenta de coleta de dados. 

Posteriormente, houve uma discussão e levantamento de referências relevantes para a 

área, onde foi possível observar que a gestão da qualidade vem se aperfeiçoando ao longo dos 

anos em todos os segmentos, seja na área industrial, ou nos serviços. Cabe ressaltar que as 

diferenças entre serviços e bens levam também a uma diferente análise de avaliação da 

qualidade nestes segmentos, dadas suas características diferentes, como por exemplo, a 

intangibilidade e simultaneidade presentes na prestação de serviços. 

Assim como nos bens tangíveis, a gestão da qualidade nos serviços também tem sido 

alvo de estudos nos últimos anos, o que tem propiciado a criação de novos modelos de 

mensuração da qualidade, como é o caso do modelo de Grönroos, o SERVQUAL, o 

SERVPERF e a própria Análise Hierárquica, modelo escolhido para ser adotado neste 

trabalho. 

Sobre a análise hierárquica, observa-se que, é um modelo razoavelmente recente, porém 

que já foi aplicado por algumas vezes, em casos específicos, como em aeroportos, serviços de 

comunicação móvel, entre outros, observou-se em alguns casos que, geralmente, as pesquisas 

são realizadas com amostras grandes (maiores que 30) e que, em sua maioria dispõem de 

pesquisas com base quantitativas, através da aplicação de entrevistas ou questionários, que 

dão possibilidade de realizar análises estatísticas, como regressões, análises fatoriais e 

multivariadas. 

E, sobre os resultados da pesquisa no HUOC, conclui-se inicialmente, que este é um 

hospital que busca integrar o meio acadêmico e as pesquisas à sua prestação de serviço, já que 

é um hospital universitário, ainda sobre a instituição, observa-se que, o centro de oncologia do 

hospital, busca atender a diversas especialidades, tanto através de tratamentos como através 

de cirurgias, o que torna o hospital uma das referências neste segmento. 
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Sobre a análise dos dados, observa-se que, apesar do tamanho da amostra não ser tão 

grande, houve a possibilidade de utilização de uma análise fatorial exploratória, que permitiu 

observar o quanto cada subdimensão respondia as dimensões, como resultados têm-se que, 

para este caso específico, a estrutura das subdimensões em relação às dimensões relacionadas 

sofreram mudança em relação ao modelo inicial, como é o caso da subdimensão tangíveis que 

passa a responder além da dimensão qualidade dos resultados, também a dimensão qualidade 

do meio ambiente.  

Outro fator importante de ser observado é que, todos os scores médios ficaram acima de 

cinco, e como as afirmativas dos questionários expunham pontos positivos, isto implica dizer, 

que para os usuários do serviço, a qualidade do que é oferecido pelo hospital é relativamente 

boa. Destacando-se principalmente as subdimensões valência e conhecimentos especializados 

(experiência), que além de representarem as melhores médias, são também as dimensões que 

possuem menores desvios padrão. 

Um importante fator a ser destacado é que mantendo as dimensões sugeridas por Brady 

e Cronin (2001), a dimensão interação não é significante para responder a variável principal 

qualidade do serviço. Como alternativa, sugere-se o agrupamento das nove subdimensões em 

somente duas dimensões, que se mostraram estatisticamente significativas, ou seja, há o 

surgimento de uma nova forma de organizar as subdimensões, especificamente para este caso, 

porém, isto não anula a característica principal do modelo de hierarquia, já que o modelo 

continua com três níveis. 

De maneira geral, pode-se dizer que todas as subdimensões analisadas foram 

importantes para análise da qualidade, e que a avaliação do hospital é tida como boa, com 

ênfase melhor em alguns aspectos do que em outros, no entanto, todos com relevância para 

explicar a qualidade do serviço. 

A partir disto, observa-se que os dados coletados e analisados nesta pesquisa podem 

servir para que os gestores do hospital possam buscar melhorar aspectos que não foram tão 

positivamente avaliados, bem como manter e melhorar aqueles aspectos que para os usuários 

do serviço são vistos como relevantes para que se tenha uma boa qualidade no serviço. 

5.1 Limitações e Sugestões de Pesquisas Futuras 

Embora a pesquisa tenha conseguido gerar resultados algumas limitações foram 

observadas ao elaborar o trabalho, dentre elas pode-se citar: a dificuldade de coleta de dados 

devido o perfil de pesquisa, já que é uma pesquisa com seres humanos; e, a própria limitação 
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dos pacientes devido reações ao tratamento, dificultando a disponibilidade dos mesmos. Outra 

importante limitação a ser destacada é o tamanho da amostra que para esta análise estatística é 

considerada pequena, o que pode enfraquecer a análise quantitativa. 

Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a utilização de maiores amostras, 

assim como, para melhor análise estatística, realizar uma segunda aplicação de questionários 

considerando as variáveis consideradas mais significantes para o modelo, para que assim, 

chegue a resultados mais precisos sobre a avaliação da qualidade em serviço permitindo 

melhores análises e novas pesquisas que permitam um maior conhecimento sobre este 

segmento. 
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APÊNDICE 

Neste questionário todos os itens são agrupados por dimensão e foram pontuados na 

escala Likert de 7 pontos, onde 1 = discordo totalmente e 7 = concordo totalmente. Deverá ser 

indicado o grau de concordância com as frases circulando a resposta pretendida.  

Qualidade de Interação 

1. No geral a qualidade da minha relação com a equipe é excelente 1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu diria que a qualidade da relação que tenho com os 

funcionários do hospital é alta 
1 2 3 4 5 6 7 

Atitude 

1. A equipe Médica é sempre amigável comigo 1 2 3 4 5 6 7 

2. Os médicos e enfermeiros demonstram sua vontade em me ajudar  1 2 3 4 5 6 7 

3. As atitudes da equipe médica demonstram que eles entendem as 

minhas necessidades 
1 2 3 4 5 6 7 

Comportamento 

1.  Posso contar com a equipe médica para tomar atitudes que 

ajudem as minhas necessidades 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Os médicos respondem rapidamente a minha necessidade 1 2 3 4 5 6 7 

3. Os enfermeiros passam tempo comigo em caso de necessidade 1 2 3 4 5 6 7 

4. O pessoal de apoio técnico é muito prestativo 1 2 3 4 5 6 7 

5. O comportamento geral da equipe indica que eles atendem as 

minhas necessidades 
1 2 3 4 5 6 7 

Conhecimentos Especializados 

1. O pessoal é adequadamente competente 1 2 3 4 5 6 7 

2. Os médicos demonstram ter conhecimento suficiente sobre seu 

campo 
1 2 3 4 5 6 7 

3. A equipe médica é capaz de responder rapidamente as minhas 

dúvidas 
1 2 3 4 5 6 7 

4. Os médicos tem a capacidade lógica de tirar dúvidas 1 2 3 4 5 6 7 

5. Os testes, administração de injeções e etc., são feitos 

cuidadosamente pela equipe técnica. 
1 2 3 4 5 6 7 

6. Eu acredito que o pessoal da equipe médica é altamente 

qualificado em seu trabalho 
1 2 3 4 5 6 7 

Qualidade do Ambiente de Serviço 

1. Eu diria que o ambiente físico deste hospital é um dos melhores 

do setor 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu classificaria o ambiente físico deste hospital como de alta 

qualidade 
1 2 3 4 5 6 7 

Condições Ambientais 

1. O ambiente interno é bem conservado 1 2 3 4 5 6 7 

2. A limpeza do hospital é excelente 1 2 3 4 5 6 7 

3. A quantidade de pessoas com quem divido quarto é adequada 1 2 3 4 5 6 7 

4. O hospital entende que o seu ambiente é importante pra mim 1 2 3 4 5 6 7 

Design 

1. O modo como o ambiente está organizado atende as minhas 1 2 3 4 5 6 7 
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necessidades 

2. A imagem geral do hospital é boa 1 2 3 4 5 6 7 

3. O hospital entende que sua instalação é importante para meu 

tratamento 
1 2 3 4 5 6 7 

Fatores Sociais 

1. Acho que outros pacientes me deixam com uma boa impressão 

do serviço 
1 2 3 4 5 6 7 

2. Os outros pacientes do hospital não afetam a capacidade do 

fornecimento de um bom serviço 
1 2 3 4 5 6 7 

3. O hospital cumpre de forma eficaz o compromisso social 1 2 3 4 5 6 7 

4. A integridade e honestidade são observadas na prática médica 1 2 3 4 5 6 7 

5. O hospital entende que outros clientes afetam minha percepção 

do serviço 
1 2 3 4 5 6 7 

Qualidade do Resultado 

1. Eu me sinto bem após receber o serviço do hospital 1 2 3 4 5 6 7 

2. Eu me sinto esperançoso com o resultado do tratamento do 

hospital 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Acredito que minha saúde futura irá melhorar como resultado do 

tratamento 
1 2 3 4 5 6 7 

Tempo de Espera 

1. O tempo de espera para o atendimento é previsível 1 2 3 4 5 6 7 

2. O hospital tenta manter o mínimo tempo de espera para fazer 

meu atendimento 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Os médicos estão sempre disponíveis quando necessário 1 2 3 4 5 6 7 

4. Em caso de emergência súbita é necessário esperar muito tempo 

pelo médico 
1 2 3 4 5 6 7 

5. O hospital entende que o tempo de espera é importante para mim 1 2 3 4 5 6 7 

Tangíveis 

1. Existe sala de espera para atendimento 1 2 3 4 5 6 7 

2. Os serviços técnicos são bons 1 2 3 4 5 6 7 

3. Instalações de apoio são disponíveis (ex. telefone público) 1 2 3 4 5 6 7 

4. Lençóis são trocados diariamente  1 2 3 4 5 6 7 

5. Serviços de água e eletricidade estão sempre disponíveis 1 2 3 4 5 6 7 

6. Existe disponibilidade de leitos para todos os pacientes 1 2 3 4 5 6 7 

7. A farmácia está equipada com medicamentos necessários 1 2 3 4 5 6 7 

8. O aspecto físico geral do hospital é bom 1 2 3 4 5 6 7 

Valência (Essas perguntas referem-se, a saber, se você acha que o resultado da sua 

experiência foi bom ou ruim) 

1. Ao sair do hospital eu sinto que a experiência foi proveitosa 1 2 3 4 5 6 7 

2. Acredito que o hospital sabe lidar com a experiência que estou 

tendo 
1 2 3 4 5 6 7 

3. Acredito que o hospital tenta me dar uma experiência melhor 1 2 3 4 5 6 7 

Qualidade do Serviço 

1. Eu diria que este hospital oferece um serviço superior 1 2 3 4 5 6 7 

2. Acredito que o hospital oferece um serviço excelente 1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 1 – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa UFPE 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM UM 

HOSPITAL USANDO A ANÁLISE HIERÁRQUICA 

Pesquisador: Ana Maiara Rodrigues Pereira 

Área Temática: Versão: 1 

CAAE: 33343514.5.0000.5208 

Instituição Proponente: CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 728.806 

Data da Relatoria: 24/07/2014 

Apresentação do Projeto: 

o projeto entitula-se "AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM UM 

HOSPITAL USANDO A ANÁLISE HIERÁRQUICA", foi proposto por ANA MAIARA RODRIGUES 

PEREIRA para sua dissertação de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção do Centro de Tecnologia em Geociências (CTG). Orientadora: Profa. Dra. Denise Dumke 

de Medeiros É professora associado II da Universidade Federal de Pernambuco. 

Objetivo da Pesquisa: 

A pesquisa avaliará a percepção dos usuários sobre a qualidade do serviço de saúde através de uma 

pesquisa de opinião. A avaliação será feita de acordo com o modelo de análise hierárquica que 

possui 3 dimensões inicialmente, a qualidade da interação, do meio ambiente e dos resultados. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A pesquisa será realizada através de entrevista aos pacientes internos do centro de oncologia do 

Hospital Oswaldo Cruz que possuam mais de 18 anos. O único risco aos pacientes é o do 

constrangimento em responder às perguntas, o que será reduzido pelos pesquisadores pela 

realização em local reservado. Como benefícios, o projeto permitirá testar uma nova forma de análise 

de qualidade, que poderá nortear o controle de qualidade do sistema de saúde. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Não há. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Estão apresentados a folha de rosto assinada por Danielle Costa Mora, coordenadora do PPGEP, os 

curricula da pesquisadora e sua orientadora, o TCLE em linguagem fácil, o projeto de pesquisa e o 

formulário da Plataforma Brasil. 

Recomendações: 

Não há. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Não há. 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

O Colegiado aprova o parecer do protocolo em questão e o pesquisador está autorizado para iniciar a 

coleta de dados. 

Projeto foi avaliado e sua APROVAÇÃO definitiva será dada, após a entrega do relatório final, na 

PLATAFORMA BRASIL, através de “Notificação ” e, após apreciação, será emitido Parecer 

Consubstanciado . 
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ANEXO 2 – Parecer Comitê de Ética em Pesquisa HUOC 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa:AVALIAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE EM UM 

HOSPITAL USANDO A ANÁLISE HIERÁRQUICA 

Pesquisador: Ana Maiara Rodrigues Pereira 

Área Temática: Versão: 1 

CAAE: 33343514.5.3001.5192 

Instituição Proponente: CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIENCIAS 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 922.896 

Data da Relatoria: 16/12/2014 

Apresentação do Projeto: 

Diversos serviços são essenciais para o desenvolvimento da economia, dentre eles podemos citar os serviços de 

saúde. Na Região Metropolitana de Recife os serviços de saúde se destacam devido o grande número de 

prestadoras de serviço neste setor na região, fazendo com que se torne uma cidade polo. Os serviços de saúde 

pouco a pouco foram crescendo na região e dando origem a uma grande concentração de hospitais, clínicas, 

laboratórios e atividades relacionadas. Para que este polo se mantenha em expansão é sugerida a necessidade de 

definir uma estratégia, para que assim o crescimento do setor seja sustentável. A aplicação de um modelo para 

mensurar a qualidade de modo que permita que o hospital estudado conheça melhor os seus clientes, poderá 

facilitar a resolução de problemas e definição de estratégias, uma vez que os pontos mais falhos e mais 

favoráveis do ambiente de estudo serão evidenciados a partir da aplicação do método. Com base nisso esta 

pesquisa tem como objetivo avaliar a qualidade de serviços públicos de saúde utilizando a análise hierárquica em 

um hospital. Para isso, a pesquisa utilizará abordagem qualitativa e quantitativa, realizando uma pesquisa de 

opinião dos usuários através de questionários, e analisando os dados com auxílio de ferramenta estatística. A 

pesquisa está fundamentada nas teorias da gestão da qualidade, dos serviços e da qualidade dos serviços através 

do método proposto, a análise hierárquica. Com isto, o resultado esperado da pesquisa é 
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que seja avaliada a qualidade do serviço prestado a partir da caracterização do serviço público de 

saúde,espera-se ainda que a avaliação auxilie no gerenciamento hospitalar, melhorando de modo 

geral a qualidade do serviço prestado pelo hospital. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

O presente trabalho tem por objetivo geral avaliar a qualidade em um serviço público de saúde, 

utilizando análise hierárquica. 

Objetivo Secundário: 

Para alcançar o objetivo geral proposto pela pesquisa os seguintes objetivos específicos são 

necessários: 1- Realizar levantamento das principais características em um serviço público de saúde; 

2- Modelar na ótica da análise hierárquica as principais características do serviço público de saúde;3-

Elaborar instrumento para coleta de dados; e,- Realizar estudo de caso em um serviço hospitalar 

público. 

 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: 

Os riscos da pesquisa estão relacionados ao psicológico como, estresse emocional relacionado a 

experiências com a doença e invasão de privacidade. Para amenizar o risco a equipe de pesquisa é 

qualificada e possui acompanhamento ético. 

Benefícios: 

Tem o benefício de melhoria da qualidade do serviço que é prestado para o sujeito, de modo que 

pode entender, prevenir e aliviar o possível problema de falta da qualidade. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Com a aplicação do modelo de análise hierárquica em um hospital público da cidade do 

Recife, espera-seavaliar a qualidade do serviço prestado a partir da caracterização do serviço público 

de saúde, e da utilização de análise hierárquica para análise dos dados. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1- Apresentar justificativa de emenda, assinada e se possível carimbada pela pesquisadora 

responsável. 

Endereço: Rua Arnóbio Marques, 310 
  

Bairro: Santo Amaro CEP: 50.100-130 

UF: PE Município: RECIFE 
  

Telefone: (81)3184-1460 Fax: (81)3184-1271 E-mail: cep_huoc.procaprocape@yahoo.com.br 
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2- Explicitar ainda na Justificativa, qual a questão que foi excluída do instrumento de coleta 

(questionário). 3- Apresentar Termo de Confidencialidade assinado por toda equipe de pesquisa. 

4- TCLE: acrescentar os dados de contato do CEP do HUOC, uma vez que os sujeitos da pesquisa 

serão clientes desta instituição. 

Recomendações: 

Apresentação dos documentos solicitados. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

1- Apresentar justificativa de emenda, assinada e se possível carimbada pela pesquisadora 

responsável. 2- Explicitar ainda na Justificativa, qual a questão que foi excluída do instrumento de 

coleta (questionário). 3- Apresentar Termo de Confidencialidade assinado por toda equipe de 

pesquisa. 

4- TCLE: acrescentar os dados de contato do CEP do HUOC, uma vez que os sujeitos da pesquisa 

serão clientes desta instituição. 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1- Apresentar justificativa de emenda, assinada e se possível carimbada pela pesquisadora 

responsável. 2- Explicitar ainda na Justificativa, qual a questão que foi excluída do instrumento de 

coleta (questionário). 3- Apresentar Termo de Confidencialidade assinado por toda equipe de 

pesquisa. 

4- TCLE: acrescentar os dados de contato do CEP do HUOC, uma vez que os sujeitos da pesquisa 

serão clientes desta instituição. 

* O Projeto de Pesquisa será aprovado somente após a apresentação da documentação solicitada. 

 

Endereço: Rua Arnóbio Marques, 310 
  

Bairro: Santo Amaro CEP: 50.100-130 

UF: PE Município: RECIFE 
  

Telefone: (81)3184-1460 Fax: (81)3184-1271 E-mail: cep_huoc.procaprocape@yahoo.com.br 
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