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RESUMO 

No contexto do mundo atual, é fundamental realizar estudos e análises sobre a performance e 

os principais obstáculos do setor produtivo, para tanto, é preciso realizar pesquisas de 

satisfação junto aos consumidores e articular projetos e ações, visando elevar os padrões de 

qualidade, inovação e tecnologia. Nesse trabalho foi relatado à necessidade da introdução de 

novos métodos, voltados a desenvolver e adaptar instrumentos para medir a qualidade de 

serviços de saúde, para que possam ser quantificados e analisados, levando em consideração o 

ponto de vista humanístico. Esse estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um modelo 

para avaliação das expectativas e da percepção dos clientes, farmacêuticos e gestores sobre os 

serviços oferecidos em farmácias. Para a consecução da pesquisa foi realizado um estudo 

sobre a Escala SERVQUAL Modificada de Parasuraman et al.(1991), suas críticas e 

alterações, bem como sobre as características de outros métodos para avaliação da qualidade 

em serviços. Através da pesquisa ficou fundamentada a adoção dessa Escala para servir de 

alicerce à construção da ferramenta. Acredita-se que o modelo desenvolvido possibilitará, 

após sua aplicação, oferecer dados relevantes, capazes de gerar material para treinamento e 

desenvolvimento profissional dos farmacêuticos e equipe de atendimento, e, 

consequentemente, obter vantagem competitiva frente à concorrência.   

 

PALAVRAS-CHAVE: SERVQUAL, qualidade, saúde e satisfação 
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ABSTRACT 

In the context of today’s world, it is fundamental to carry out studies and analysis on 

performance and the main obstacles of the productive sector, therefore it is necessary to 

engage in  studies of satisfaction jointly with customers and articulate projects and actions, 

with the purpose of increasing the patterns of quality, innovation and technology. The need to 

introduce new methods, focused on developing and adapting instruments to measure the 

quality of health service, in order to be quantified and analyzed taking into account a 

humanistic point of view, was presented in this work. This study had as its objective the 

development of a model for the evaluation of expectations and perceptions of clients, 

pharmacists and managers on services offered in the pharmacies. To accomplish the research, 

a study on the SERVQUAL Modified Scale of Parasuraman et al.(1991) was performed 

considering its criticisms and alterations, as well as its characteristics and other methods of 

evaluating quality service. Through the research, the adoption of this Scale as a foundation of 

the construction of the tool became embedded. It is believed that after its usage the developed 

model is going to offer relevant data capable of generating material for training and 

professional development for pharmacists and the attending team, consequently obtaining 

competitive advantage over the competition. 

 

KEYWORDS: SERVQUAL, quality, health and satisfaction. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nesse capítulo será descrita a justificativa de elaboração dessa dissertação, os objetivos 

gerais e específicos, a apresentação da empresa e, por fim, a estrutura adotada na dissertação. 

1.1 Apresentação do problema 

Nos países desenvolvidos, o processo de transição demográfica vem ocorrendo de 

maneira lenta e organizada, acompanhando a melhora da qualidade de vida da população por 

meio de um conjunto de políticas públicas voltadas para a saúde, o saneamento básico, a 

alimentação, a educação, a inserção de jovens no mercado de trabalho e a previdência 

(CARVALHO, RODRIGUEZ-WONG, 2008).  

No Brasil, por sua vez, a transição demográfica tem apresentado um comportamento 

particular. De acordo com Carvalho et al. (2003), o modelo brasileiro é caracterizado por 

progressivos declínios das taxas de fecundidade e mortalidade, da inversão na distribuição da 

população de áreas urbanas e rurais, da alteração da estrutura etária e do aumento da 

proporção de idosos. Essa transição vem acontecendo muito rápido, diminuindo a eficiência e 

dificultando o processo de desenvolvimento econômico com redução das desigualdades 

sociais.  Esse fenômeno fica nitidamente exposto na figura 1.1a, 1.1b e 1.1c. 

  

1.1a  1.1b  
 

 
                                                                                           1.1c 

 

Figura 1.1 -  Taxas de Mortalidade, Natalidade e Esperança de vida ao nascer 

Fonte: Censo Demográfio 2000, Resultados do Universo, IBGE, 2001. 
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No campo da saúde, Ribeiro et al. (2005) afirmam que essa velocidade nas 

transformações da dinâmica populacional fez com que o Brasil sobrepusesse algumas etapas 

da transição epidemiológica, com o retorno de doenças transmissíveis, já erradicadas ou 

controladas, e com o surgimento de doenças crônico-degenerativas, o que resulta em uma 

dependência ainda maior por serviços sociais e de saúde. Esse fato acarretará crescimento das 

despesas com tratamentos médicos e hospitalares, ao mesmo tempo em que apresentará um 

desafio para as autoridades sanitárias, especialmente no que tange à implantação de novos 

modelos e métodos de planejamento, gerência e prestação de cuidados (LYRA JR., 2005). 

Nesse contexto, as alterações decorrentes das transições demográficas e 

epidemiológicas têm consequências diretas no avanço dos tratamentos de saúde, inclusive na 

crescente utilização dos medicamentos, gerando novas demandas nos sistemas de saúde 

existentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, o custo das morbimortalidades relacionadas aos 

medicamentos ultrapassou os U$ 177 bilhões (ERNST e GRIZZLE, 2001). Em 1999, somente 

os idosos americanos gastaram um montante de US$ 104 bilhões, devido a problemas 

causados pela farmacoterapia, bem mais do que foi gasto com qualquer outro problema de 

saúde nessa faixa etária (BEERS, 1999). No Brasil os medicamentos ocupam a segunda 

posição entre os causadores de intoxicação humana, com 26% do total (SINITOX, 2005).  

Os farmacêuticos são profissionais da saúde, especialistas na utilização de 

medicamentos, tranformações do fármaco até o medicamento e suas consequencias ao 

organismo humano. Esse profissional desenvolve atividades de atendimento junto aos 

pacientes, orientando o uso adequado dos medicamentos da mesma forma, em farmácias 

alopáticas, manipulação e homeopáticas. 

De acordo com o Relatório da Comissão de Fiscalização do Conselho Federal de 

Farmácia, emitido em dezembro de 2008, as farmácias e drogarias são o principal canal de 

distribuição de medicamentos no Brasil, com 72.480 estabelecimentos, sendo 64.005 

farmácias alopáticas, 7.402 farmácias de manipulação e 1.073 farmácias homeopáticas (cerca 

3,4 farmácias para cada 10 mil habitantes). Esse setor movimenta cerca de US$ 8 bilhões por 

ano, dos quais 80% referem-se à venda de medicamentos. Esse resultado coloca o país, no 

cenário mundial, como o 8º maior mercado de medicamentos (BNDES, 2001). 

Ante ao exposto, fica evidenciada a necessidade de profissionais qualificados e aptos 

para lidar com essas mudanças, dentre os quais, o farmacêutico. Ao longo da história, esse 

profissional sofreu mudanças drásticas no seu perfil e na sua formação. Inicialmente no Brasil 

o farmacêutico tinha um papel marcante junto à sociedade, pois a sua presença era associada à 
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saúde, afinal era o profissional que desenvolvia, manipulava e dispensava os medicamentos e 

cosméticos, sempre mantendo relação de contato com os consumidores. Porém, nos anos 60, a 

substituição da manufatura artesanal pela produção industrial gerou um profissional com 

perfil voltado aos métodos, aos conceitos e ao desenvolvimento tecnológico, que apenas 

repassava medicamentos industrializados sem preparo para orientar os pacientes . 

Diferente do ocorrido no Brasil, em outros países, a formação dos farmacêuticos 

acompanhou o desenvolvimento tecnológico, sem deixar de investir na preparação dos novos 

profissionais para orientar e seguir a farmacoterapia, informar sobre a natureza de doenças e 

iniciar discussões sobre o tratamento (DRIESEN et al., 2007; CRAWFORD, 2005; Almeida 

Neto et al., 2000). De acordo com a literatura, os novos farmacêuticos devem trabalhar junto 

aos pacientes e aos demais profissionais sanitários, a fim de promover a saúde e prevenir 

enfermidades (TANAKA, 2003). 

Em meio a esse cenário de transformações, a Atenção Farmacêutica (AtenFar) surgiu há 

cerca de duas décadas como uma prática voltada para o cuidado dos usuários de 

medicamentos. Segundo Hepler e Strand (1990), a AtenFar é o acompanhamento 

farmacoterapêutico documentado do paciente para alcançar resultados específicos que 

melhorem sua qualidade de vida. Em 1993, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a 

essencialidade do papel que a AtenFar realiza na promoção da saúde, pois possibilita que a 

farmacoterapia seja efetiva, segura e conveniente às necessidades dos pacientes.  

De acordo com Hepler (2004) e Strand (1997), a AtenFar vai além da formação 

profissional técnica do farmacêutico, contribuindo para o desenvolvimento de profissionais 

críticos, criativos e preparados, para transformar positivamente a sociedade em que vivem. A 

atuação comprometida dos farmacêuticos junto aos pacientes pode ampliar e aprofundar seus 

conhecimentos sobre as condições e a qualidade da atenção prestada, apoiando a decisão de 

gestores e profissionais da área de saúde, além de contribuir para melhora nas condições de 

vida da população (LYRA Jr. et al., 2007).  

Atualmente, vive-se um momento de mudanças que afetam os usuários de 

medicamentos, assim como as competências e habilidades necessárias ao desempenho 

profissional na área da Farmácia. Por essa razão, é estratégico saber lidar com o novo perfil 

do cliente, avaliar as mutações em curso e planejar o futuro do exercício profissional. Para 

chegar a essa conclusão, não é necessário fazer previsões amplas e sofisticadas, nem 

abrangentes pesquisas de mercado; mas é preciso compreender as demandas das empresas 

farmacêuticas e propor ações efetivas que as atendam nas próximas décadas.  
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Em suma, os farmacêuticos precisam ser treinados para desenvolver as competências e 

habilidades necessárias para se adaptarem aos processos de inovação e atendimento, centrados 

nas relações interpessoais, de modo a poder explorar as novas formas de estratégias 

empresariais.  

 1.2 Objetivo Geral 

Essa dissertação teve como objetivo principal desenvolver um modelo para avaliação 

das expectativas e da percepção dos clientes e gestores de farmácias alopáticas, sobre os 

serviços ofertados nesses estabelecimentos. 

1.2.1 Metas de ação 

Acredita-se que o modelo a ser desenvolvido possibilitará, após sua aplicação, oferecer 

dados relevantes, capazes de gerar material para treinamento e desenvolvimento profissional 

dos farmacêuticos e equipe de atendimento, e, consequentemente, obter vantagem competitiva 

frente à concorrência. Para a consecução do objetivo geral, foi necessária a realização das 

seguintes metas de ação:  

• Analisar as características do serviço de atendimento farmacêutico; 

• Estudar a Escala SERVQUAL, bem como as características de outros métodos para 

avaliação da qualidade em serviços; 

• Elaborar um questionário para avaliar as diferenças entre as expectativas e a percepção 

dos clientes, com relação à qualidade em serviços de atendimento farmacêutico; 

• Elaborar um questionário para avaliar as diferenças entre as expectativas e a percepção 

dos gestores quanto à visão da qualidade em serviços de atendimento farmacêutico. 

1.3 A Empresa 

Por questões estratégicas e de confidencialidade, a identificação da empresa será 

preservada e passará a ser identificada pelo nome fictício de Empresa Consultoria LD 

(ECLD). A ECLD atua no segmento de treinamento empresarial e desenvolvimento humano 

na área Farmacêutica, com sede em Recife (PE) e uma filial em Aracaju (SE). A estrutura 

organizacional da empresa é composta por dois sócios, um administrador e uma secretária que 

compõem o departamento administrativo fixo da empresa e ainda operam com cerca de dez 

consultores terceirizados, de diversas partes do país.  
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A empresa busca ser reconhecida como empresa inovadora na área de educação 

empresarial e referência em treinamento e desenvolvimento de pessoas e organizações. Sua 

missão é desenvolver, nas organizações e nas pessoas, competências, habilidades e atitudes 

por meio de treinamentos, palestras e seminários de alta performance, capacitando-as a 

descobrirem e aprimorarem com plena eficácia suas potencialidades na busca pela excelência 

no relacionamento com os clientes.  

Os treinamentos envolvem ações de planejamento, produção, execução e 

comercialização de seminários, palestras e cursos In company em quase todos os Estados do 

Brasil. Sua carteira de clientes é composta por grandes corporações como farmácias de 

grandes redes de supermercados, universidades e outros.  

Para isso, a ECLD desenvolveu um departamento de treinamento e desenvolvimento 

profissional dedicado a aprimorar as competências e habilidades humanas, profissionais e 

individuais, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por farmacêuticos, 

administradores e psicólogos.  

1.4 Estrutura da Dissertação 

A dissertação está estruturada em seis capítulos: 

 O primeiro capítulo, introdutório, apresenta o problema da pesquisa, das justificativas e 

dos objetivos gerais e específicos. 

O segundo capítulo corresponde à fundamentação teórica do trabalho, no qual são 

abordados os temas referentes à competitividade, às atividades de serviços, à qualidade em 

serviços e à qualidade no setor saúde.  

No terceiro capítulo serão apresentados e analisados, criticamente, os instrumentos 

utilizados para medição, percepção e avaliação da qualidade percebida, os quais serão 

utilizados na metodologia do trabalho. 

O quarto capítulo demonstrará a metodologia utilizada para a construção dos dois 

questionários baseados na Escala SERVQUAL modificada, além da proposta de sua validação 

por meio da análise do comitê de especialistas e teste preliminar com clientes.  

O quinto capítulo apresentará o resultado da avaliação (críticas e sugestões) do comitê 

de especialistas, clientes e farmacêuticos, acerca da elaboração e do entendimento das 

perguntas contidas nos questionários.  

O sexto capítulo contém as conclusões, limitações e sugestões para trabalhos futuros. 

 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

 

6 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O capítulo aborda os principais referenciais teóricos que servem de suporte para o 

melhor entendimento e alcance dos objetivos do trabalho. Dentre os principais temas a serem 

abordados, destacam-se competitividade, atividades de serviços, qualidade, qualidade em 

serviços e a qualidade no setor saúde. 

2.1 Competitividade 

O cenário organizacional nunca foi tão competitivo quanto hoje e isso não está restrito a 

um ou outro setor em que uma empresa atue. São diversos os setores que a enredam: 

automobilístico, educacional, alimentício, serviços, varejo, tecnológico, financeiro, saúde. A 

cada reflexão sobre o assunto é possível verificar que a missão torna-se mais complexa e 

desafiadora.  

Para Chiavenato (1999, p.34), a competitividade imposta requer organizações de 

aprendizagem capazes de gerenciar a mudança a seu favor. A intensidade com que as 

pessoas e as organizações aprendem vai tornar-se fundamental para a criação dessa 

vantagem competitiva. Para garantir a existência e o crescimento no mercado com tantas 

transformações, a competitividade e o aprendizado passaram a ocupar um papel de destaque 

na vida das organizações. 

Segundo Porter (1993), a competitividade está diretamente ligada à produtividade, ou 

seja, à habilidade ou ao talento resultante de conhecimentos e experiências anteriores 

utilizados para criar e superar o desempenho de seus concorrentes. Ser competitivo não 

significa apenas atingir um alto nível de produtividade, mas também manter-se crescendo e 

elevando sua participação no mercado ao longo do tempo. Desse modo, só é possível dar 

sustentação à vantagem obtida por meio da melhora contínua da qualidade e da eficiência. 

Porter (1989) afirmou também que a vantagem competitiva origina-se nas atividades 

básicas e de apoio, como: operações, produção logística, infra-estrutura, tecnologia, compras 

e gestão das competências, conectadas à capacidade de adequação aos padrões da 

concorrência e das exigências do mercado consumidor. Isso levará necessariamente à 

necessidade de se identificar as competências organizacionais, por meio da maneira com a 

qual as atividades individuais são desempenhadas, para que, assim, a diferenciação gere valor. 
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Montgomery e Porter (1998) observam que o domínio de uma ou mais atividades 

individuais pode minimizar os custos ou destacar a empresa junto aos seus consumidores, 

proporcionando uma vantagem competitiva efetiva; dessa forma, a empresa poderá construir 

barreiras à imitação, aprender, mudar e inovar mais rápido que seus concorrentes. 

De acordo com Brown e Laverick, apud Pereira (2003), uma organização pode verificar 

a eficácia de suas decisões estratégicas, assim como seu potencial competitivo, por meio da 

avaliação de desempenho. Essa avaliação utiliza a ideia de comparação medindo o 

desempenho frente a um referencial, não apenas quanto à eficiência, mas também quanto à 

produtividade e rentabilidade em relação à concorrência (SPROESSER, 1999). 

Jank e Nassar (2000) definiram a concorrência como a competência de não apenas 

manter-se vivo, mas também de sustentar-se e crescer nos mercados atuais. Segundo 

Schumpeter (1950), a concorrência é a busca pela diferenciação, por meio de estratégias que 

visam obter desempenho superior aos de seus oponentes, mesmo que por um curto espaço de 

tempo. É um processo ativo de concepção de espaços e oportunidades por meio da inovação 

no campo tecnológico, nos processos produtivos, nas fontes de matéria-prima e na área de 

atuação, ou seja, qualquer empenho na busca do desenvolvimento das atividades da 

organização, combinado ao desejo de obter vantagens. 

Nesse contexto, é fundamental realizar estudos e análises sobre a performance e os 

principais obstáculos do setor produtivo em relação à concorrência, a fim de promover a 

melhora contínua e sustentada da competitividade. Para tanto, é preciso realizar pesquisas de 

satisfação junto aos consumidores, avaliar a gestão estratégica de informações e articular 

projetos e ações, visando elevar os padrões de qualidade, inovação e tecnologia. Além disso, é 

necessário incentivar o aumento dos níveis de investimento e de produtividade, melhoras de 

desempenho da gestão empresarial e estimular o crescimento de cadeias produtivas. 

2.2 A função produção e a competitividade 

De acordo com Slack et al. (2002), a função produção pode assumir dois papéis 

importantes na contribuição para as estratégias empresariais: um na perspectiva de 

implementadora da estratégia, na qual assume o papel de colocar em prática ou 

operacionalizar as estratégias da organização; e outro na perspectiva de impulsionadora das 

estratégias, propiciando vantagem competitiva para a empresa no curto e longo prazo. A 

principal diferença entre esses dois papéis da função produção é que, enquanto 

implementadora da estratégia, a produção está voltada para atender às necessidades do 
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mercado atual e opera de acordo com os objetivos estratégicos que foram definidos para a 

empresa, que, por sua vez, influenciam seus objetivos de desempenho. No papel de 

impulsionadora das estratégias, a função produção atua no horizonte de longo prazo, 

procurando antecipar-se às necessidades do mercado e garantir os recursos necessários para a 

empresa enfrentar qualquer requisito futuro do mercado. Ainda segundo Slack et al. (2002), 

isso gera vantagens competitivas para a organização a curto, médio e longo prazo. Os autores 

supracitados afirmam ainda que a obtenção dessa vantagem ocorre por meio da avaliação e 

implementação de melhoras no seu desempenho, conforme cinco critérios analisados em 

conjunto, a saber: 

• Critério qualidade – fazer certo e conforme o planejado. 

• Critério rapidez – fazer e entregar com velocidade. 

• Critério credibilidade – fazer e entregar dentro do prazo estabelecido. 

• Critério flexibilidade – ter a capacidade de mudar o que está sendo feito. 

• Critério custo – fazer ao menor custo possível. 

Para determinar a importância dessa função, Hill (1993) distinguiu entre os critérios três 

tipos julgados em função de ser melhor, igual ou pior do que aquele dos concorrentes, 

conforme descrito abaixo: 

• Ganhadores de pedido – são aqueles que contribuem diretamente para a realização do 

negócio. São os que fazem a diferença, definem a opção de compra do produto/ 

serviço pelo cliente e aumentam as chances de novos pedidos. 

• Critérios qualificadores – não são os principais determinantes de sucesso, porém têm 

um caráter primordial na manutenção do nível do setor de produção, para estar acima 

do esperado pelo consumidor (interno/externo). É importante lembrar que 

consumidores diferentes, em geral, significam objetivos diversos. 

• Os menos importantes, que não são nem qualificadores nem ganhadores de pedidos, 

não influenciando os clientes de forma significativa.  

Vale ressaltar que os critérios utilizados para avaliar o desempenho das operações de 

serviços podem ser ajustados para a produção de bens e vice-versa (GIANESI, 1996; 

GIANESI e CORRÊA, 1994).  

No setor de serviços, a função produção está diretamente ligada ao consumidor final e 

seu desempenho pode determinar a satisfação e, consequentemente, a volta do mesmo. Para 

assumir o papel de impulsionadora da organização frente à concorrência, é necessário que a 

função produção busque incessantemente sua identidade real. Assim, para que seu 
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desempenho seja um diferencial e contribua ativamente para a contratação do serviço, a 

equipe de produção impulsionadora deve manter-se atenta aos detalhes, combatendo os 

imprevistos e as falhas eventuais, buscando respostas para cada problema e tornando as 

soluções possíveis. 

2.3 Atividade de Serviços 

 Um projeto de pesquisa, realizado pela GlobeScan e MRC McLean Hazel (2005), 

patrocinado pela Siemens, intitulado de Desafios das Megacidades, projetou o ano de 2007 

como um marco demográfico para a humanidade. Segundo estimativa, pela primeira vez na 

história, nesse ano haveria mais pessoas vivendo nas cidades do que nas zonas rurais. Ainda 

de acordo com o estudo, nas estimativas da ONU, até 2030, mais de 60% das pessoas viverão 

em cidades, estimulando cada vez mais o crescimento de suas respectivas economias. 

Contudo, acompanhando essa dinâmica de crescimento e desenvolvimento econômico, 

aumentam as dificuldades, em grande medida, devido à sobrecarga que o crescimento impõe 

às infra-estruturas das cidades. 

Desde o início da década de 1990, fatores como urbanização, transições demográficas, 

mudanças tecnológicas e socioeconômicas, além do perfil do consumidor, do desejo por mais 

tempo livre e de ter uma melhor qualidade de vida, aumentaram significativamente a demanda 

por serviços de alta qualidade e variedade (GIANESI, 1996); dessa forma, não só os produtos 

passaram a ser o diferencial competitivo das organizações, mas também os serviços (LOBOS, 

1993).  

Segundo a Pesquisa Anual de Serviços (PAS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2005), o Brasil registrou mais de 948 mil empresas atuando no 

setor de serviços, um número 8,8% superior as 871 mil existentes no ano anterior. A pesquisa 

diagnosticou um aumento no Produto Interno Bruto (PIB) decorrente do desenvolvimento da 

economia, assim como do crescimento significativo no número de empresas e de empregados, 

no setor de serviços, de 6,9 milhões, em 2004, para 7,5 milhões, em 2005. O PIB é a soma das 

riquezas, dos bens e dos serviços produzidos pelo País. Segundo os dados divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), em valores nominais, no setor de 

serviços, o PIB do primeiro trimestre de 2007 somou R$ 596,2 bilhões, o que representou 

cerca de 64% do PIB do país, ou seja, mais da metade da produção e dos empregos 

brasileiros. 
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Conforme as estimativas da Coordenação de População e Indicadores Sociais (Copis) 

do IBGE (2008), o PIB per capita, que é a divisão do total do PIB pela população residente, 

que, em 2007, atingiu aproximadamente 189,3 milhões de habitantes, representou um 

crescimento populacional de 1,4% em relação ao ano anterior. O resultado do valor 

adicionado decorreu do desempenho de vários setores, dentre os quais o de serviços, com 

4,7%. Ainda segundo o IBGE (2008), as maiores elevações nos serviços foram nos sub-

setores de intermediação financeira e seguros (13,0%), serviços de informação (8,0%), 

comércio (7,6%), transporte, armazenagem e correio (4,8%), serviços imobiliários e aluguel 

(3,5%), outros serviços (2,3%), administração, saúde e educação pública (0,9%). A partir dos 

dados apresentados, é impossível negar que se vive no Brasil uma economia de serviços. 

Pode-se observar que esse setor já emprega mão-de-obra intensiva para quase todos os níveis 

de renda e formação.  

A alta necessidade de investimento em tecnologia, equipamentos e instalações para 

criação de empregos na indústria gera um custo nitidamente maior do que no setor de 

serviços. Nesse setor, o elemento humano, sua inteligência e seu conhecimento normalmente 

compõem um importante ativo disponível das empresas. Ademais, as relações estabelecidas 

pelos componentes das equipes de trabalho e pelos usuários do serviço podem afetar 

significativamente o sucesso da empresa, e isso ocorre porque no processo de negociação o 

prestador do serviço torna-se depositário de confiança do usuário, logo as relações podem 

criar vínculos mais sólidos e gerar estabilidade.  

Em decorrência da facilidade ao acesso às informações e à tecnologia, a produção de 

bens físicos tornou-se cada vez mais padronizada, tanto do ponto vista técnico quanto de sua 

funcionalidade. Produtos concorrentes passaram a possuir características aproximadas e até 

similares, em um curto espaço de tempo, o que gera uma dificuldade ainda maior para 

diferenciar as vantagens e exclusividades de um produto.  

Segundo Aaker (1998), o investimento nas marcas, a fim de gerar diferenciação, 

sinaliza ao consumidor a origem do produto, protegendo esse e o fabricante de concorrentes 

que oferecem produtos similares; contudo, é bastante difícil e exige um alto investimento. Por 

isso, a outra alternativa encontrada, para diferenciar os produtos, foi a adoção de um conjunto 

de serviços que agregam valor aos mesmos, como: entrega, assistência técnica, garantias, 

seguros, crédito, distribuição, informação e pós-venda. Esse comportamento une os dois 

setores e está presente na estratégia de negócios, até mesmo de empresas tipicamente 

produtoras de bens físicos. 
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2.3.1 Definições e características dos serviços  

A natureza da produção de bens físicos sempre esteve associada à prestação de serviços 

e vice-versa, quer seja no ato de entrega do bem tangível, ou utilizando meios físicos para 

facilitar ou justificar sua execução. Assim, algumas diferenças entre produtos e serviços são 

acentuadas, como, por exemplo, a natureza do que se proporciona ao consumidor, a forma de 

consumo, o grau de uniformização daquilo que é ofertado, a unicidade dos insumos 

necessários e a probabilidade de mecanização. Essas diferenças têm aumentado o interesse 

pelo estudo das particularidades desses setores.  

Embora exista similaridade entre as definições da produção de bens físicos e a prestação 

de serviços, a maioria dos autores enfatiza que a atividade de serviços possui algumas 

características específicas. Berry (1980), por exemplo, defendeu que existe uma diferença 

nítida, pois o produto é apenas uma coisa, um bem, um objeto, enquanto um serviço é uma 

obra, uma atuação, um esforço para obter um resultado para outra pessoa. Rathwel, apud 

Levitt (1990), por sua vez, destacou a diferença pela qual os bens são produzidos e os serviços 

desempenhados.  

Grönroos (1995, p.36) definiu serviço como uma atividade ou uma série de atividades 

de natureza mais ou menos intangível - que normalmente, mas não necessariamente, acontece 

durante as interações entre clientes e empregados de serviço e/ou recursos físicos ou bens 

e/ou sistemas do fornecedor de serviços – que é fornecida como solução ao(s) problemas(s) 

do(s) cliente(s). Em outro estudo, Cheng et al. (1995) caracterizaram produtos como qualquer 

coisa que possa ser apresentada aos consumidores para satisfazer um anseio ou uma 

necessidade, sejam eles bens físicos, de consumo ou serviços.  

No ano seguinte, Kotler (1996) conceituou serviço como qualquer ação desempenhada 

que uma pessoa possa proporcionar a outra, desde que seja intangível e que não derive na 

propriedade de nada, podendo ou não estar associada a um bem físico. Posteriormente, Reis 

(1998) associou serviço às respostas, às expectativas dos clientes no ato da venda, ofertado 

sem transtorno e com resultados positivos. Para Kotler (1998), existem quatro características 

inerentes à atividade de serviços, como: 

• Intangibilidade: os bens são tangíveis, podem ser tocados, são físicos. Já os serviços 

são intangíveis, intocáveis e dificilmente comparados. Por essas razões, para avaliar a 

possibilidade de sua aquisição, os clientes buscam informações, referências, avaliação 

das instalações, qualidade no atendimento, etc. 
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• Inseparabilidade: a produção de bens físicos acontece, quase sempre, antes da entrega 

e do consumo do produto pelo cliente, enquanto os serviços são consumidos pelos 

clientes na medida em que estão sendo produzidos, ou seja, a produção e consumo são 

frequentemente simultâneos. 

• Variabilidade: na produção de bens, o nível de contato do consumidor com as 

operações produtivas é baixo; já em relação aos serviços, o grau de contato entre o 

consumidor e a operação é elevado; dessa forma, fica mais difícil estabelecer o 

conjunto de parâmetros ou modelos para execução de cada atividade, já que o 

resultado depende de quem o executa, do local, do momento e até do próprio cliente, 

que tende a julgar não apenas o resultado final do serviço, mas também as operações e 

os demais aspectos da produção. 

• Perecibilidade: os bens físicos podem ser estocados após a produção, pelo menos por 

um determinado tempo, enquanto os serviços, em geral, não são estocáveis nem 

transportáveis.  

Mais recentemente, Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) definiram serviços como 

experimento intangível e perecível, desenvolvido pelo produtor diretamente para o 

consumidor, que participa como coprodutor.  

2.3.2 Serviços de Alto Contato 

Para Lovelock (1996), a prestação de serviços possui operações de alto, médio e baixo 

contato com os consumidores, exigindo requisitos diferentes para a realização de cada 

atividade, em função do seu grau de visibilidade; dessa forma, Gianesi (1996) observa que: 

• Para os serviços de alto contato, ou de maior visibilidade, é necessário mão-de-obra 

especializada e com habilidades interpessoais. Essa equipe pode ser denominada como 

a de linha de frente da operação e sua produtividade tende a ser menor, com custos 

mais elevados; tem seu ambiente carregado de incerteza e variabilidade, e seu controle 

é mais difícil;  

• Em relação às operações de menor contato com os consumidores, o tempo de espera 

entre o pedido e a entrega dos serviços não precisa ser instantâneo, lembrando a 

manufatura, o que permite maior padronização dos processos produtivos. Também não 

são necessárias habilidades específicas dos funcionários no que se refere ao 

relacionamento com os consumidores. Isso resulta num alto nível de utilização da 

mão-de-obra, com uma maior produtividade e custos menores, facilitando o controle; 
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• As atividades de médio contato podem ser definidas como um equilíbrio entre as duas 

supracitadas. 

Os serviços de alto contato são realmente os mais complexos de serem geridos, pois a 

presença constante do cliente, durante todo o processo produtivo, desde antes do início, põe à 

prova a capacidade da equipe de satisfazê-lo ou não. A ênfase sobre todo o processo impacta 

diretamente na percepção do cliente a partir dos momentos que antecedem sua realização, 

podendo gerar no consumidor sentimentos desde a frustração, angústia, irritação ou 

satisfação, isto é, a atenção do planejamento do serviço deve estar voltada para a atividade 

como um todo, considerando todos os tipos de cliente, o tempo de espera efetivo pelo serviço, 

como o consumidor sentiu a passagem do tempo e como o serviço foi realizado (GIANESI, 

1996). 

O cliente pode ser qualquer pessoa que sofra o impacto da prestação do serviço ou do 

processo. Desde os clientes externos, aqueles que não pertencem à companhia que o produz: 

consumidores finais (usuários), clientes intermediários da cadeia de suprimentos e outras 

pessoas que têm conexão com a prestadora de serviços, ainda que não sejam compradores, até 

os clientes internos: departamentos ou divisões às quais são fornecidas as peças e os 

componentes intermediários para processamento, montagem ou execução da atividade, como 

também os que não estão diretamente envolvidos com a operação, mas fornecem produtos e 

serviços uns aos outros (JURAN e GRYNA, 1993).  

Gianesi (1996) afirmou que, nas atividades de alto contato, o cliente está em busca da 

capacidade de o fornecedor realizar seu desejo por meio de um serviço profissional, de uma 

capacitação que esse não dispõe, ou seja, a ênfase do processo está na competência das 

pessoas. Logo, os equipamentos são utilizados apenas como ferramenta de apoio. Nesse 

momento, o critério de avaliação se dá pela competência ou mesmo pela confiança depositada 

no prestador de serviço, tendo reflexo na escolha e fidelidade do cliente.  

A confiança na prestação de serviços é um conceito intrínseco, pois não se pode medir a 

quantidade, ou mesmo a seguridade da realização dos atos, caracterizando-as como um 

conceito abstrato. Esta está relacionada às expectativas do comportamento ou mesmo da 

previsibilidade das ações prometidas por uma empresa a seu público consumidor. Por isso, a 

confiança pode ser caracterizada, pela aceitação da promessa de execução da atividade por 

parte do consumidor frente ao fornecedor, baseado em caracteríscas como estabilidade, 

presteza e honestidade no fornecimento dos serviços ofertados.  
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Parasuraman, Zeitham e Berry (1991) assinalaram a confiabilidade como o fator mais 

significante na prestação de um serviço, sendo a própria essência da qualidade do mesmo. 

2.4 Qualidade 

A finalidade de estudos sobre qualidade está em preencher a lacuna existente entre o 

que as empresas oferecem e o que poderiam oferecer. Essa lacuna será completada por meio 

do direcionamento de esforços para melhorar o desempenho, o comprometimento e a atitude 

das pessoas que compõem a equipe, com a finalidade de que as empresas atendam e 

satisfaçam os requisitos dos consumidores e usuários. A qualidade pode ser caracterizada, 

então, como uma reação em cadeia de sucessivos aprimoramentos, buscando criar uma 

imagem superior, mudando assim a percepção dos consumidores sobre suas atividades. 

Porém, desenvolver as condições para acertar da primeira vez não é uma tarefa simples e 

exige grupos altamente motivados e trabalhando em equipe. As organizações que trabalham 

dessa forma têm necessariamente suas estratégias, seus objetivos, seus valores e suas políticas 

bem definidos e acessíveis aos colaboradores, oferecendo total transparência e deixando clara 

a participação de cada um para o alcance dos objetivos. Portanto, é uma relação sólida de 

confiança, na qual todos se sentem comprometidos e responsáveis pelo negócio (GARVIN, 

1992). 

Ao analisar o modelo de identificação, planejamento, gestão, controle e exposição dos 

processos de qualidade, é possível constatar que esses não constituem mais uma formalidade, 

como fora assim tratado até o início dos anos 1980. Com isso, o processo de melhora contínua 

e o aumento de produtividade têm criado uma nova cultura organizacional, disposta a aceitar 

mudanças e estimular a criatividade e a iniciativa. Por ser extremamente abrangente e 

dinâmico, o conceito de qualidade tem sido caracterizado e descrito de diversas formas, mas 

com uma essência comum. 

Em 1979, Crosby (1979) determinou o conceito de qualidade como sendo o 

atendimento aos requisitos do projeto, além das necessidades dos clientes. Mais adiante, 

Ishikawa (1993) afirmou que, para atender a esses requisitos, a qualidade deveria englobar sua 

forma geral, não se restringindo apenas ao produto ou serviço, mas abrangendo o processo 

como um todo, desde sua idealização, concepção, venda, distribuição, prazos, quantidade, 

custos, preço, pré-venda e pós-venda. Para Deming (1990), a qualidade seria a satisfação do 

cliente. 
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Toledo e Almeida (1990) afirmam que a qualidade de um produto está em cada 

característica ou conjunto de características, e não apenas numa qualidade global. Por esse 

ângulo, a qualidade pode ser vista como uma resultante de todas as qualidades parciais de um 

produto, envolvendo várias dimensões e vários parâmetros, desde os físicos aos intangíveis, 

como a orientação ao uso, à imagem, à pós-venda, entre outros (TOLEDO 1993).  

Em 1991, Feigenbaum definiu qualidade como a plena satisfação do usuário, isso só 

aconteceria por meio da relação custo-benefício proposta na oferta do produto ou serviço; tal 

fato exprime uma satisfação baseada no valor. Para Juran e Gryna (1993), a qualidade 

constitui-se de um conjunto de características particulares referidas a um produto ou serviço, 

adequado às finalidades propostas e desejadas, isento de falhas e ajustados a satisfazer o 

desejo explícito e implícito de seus consumidores. 

Posteriormente, Garvin (1992) afirmou que são os clientes e usuários que determinam 

os parâmetros de satisfação de um produto ou serviço, e não os produtores e idealizadores do 

mesmo. Isso se dá por meio de um processo que analisa a satisfação obtida com os produtos 

oferecidos pela concorrência e seu conjunto de atributos durante todo o tempo de vida útil. 

Assim, para explicar o processo de análise de satisfação, o autor identificou cinco abordagens 

diferentes e dividiu a qualidade em oito dimensões ou categorias: desempenho, características, 

confiabilidade, conformidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida.  

Na mesma linha de pensamento, Akao (1996) chamou atenção para a necessidade de a 

empresa interagir em um processo empático, ou seja, pensar com a cabeça dos clientes. Os 

desejos e anseios dos consumidores e usuários dos produtos e serviços oferecidos por uma 

organização devem ser definidos pelos próprios clientes e não pelos produtores; dessa forma, 

deve existir uma dissociação entre a as preferências dos clientes e as dos fornecedores. 

2.4.1 Abordagens para a qualidade  

Para Garvin (1984) há cinco abordagens ou maneiras, não excludentes, de ver a 

qualidade, a saber: 

• Abordagem transcendental - a qualidade está no inconsciente coletivo e é sinônimo de 

excelência inata; embora subjetiva e abstrata, é vista como um conceito que 

dificilmente pode ser fixado com precisão, constatada pelo gosto ou pela experiência. 

É, portanto, indefinível, porém facilmente reconhecida pelo consumidor, quando se 

depara com a qualidade. Essa abordagem está muito voltada para o subjetivismo 

individualista e oferece pouca orientação prática do que venha a ser qualidade. 
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• Abordagem baseada no produto - visa predominantemente à concorrência. Dá uma 

dimensão vertical ou hierárquica da qualidade de acordo com a quantidade de 

atributos que o produto possui. Assim, a qualidade é vista como característica inerente 

ao produto, e não como algo atribuído a ele; apesar disso, nem sempre há relação 

unívoca entre o atributo e a qualidade, o que representa uma limitação de avaliação.  

• Abordagem baseada no usuário - é mais ampla com relação à percepção do produto 

por parte do usuário, baseado em suas preferências. Sua principal característica é 

relacionar a qualidade à satisfação do cliente. Por essa característica subjetiva e 

personalizada, a abordagem incorre nos erros de confundir satisfação com qualidade, 

além de desprezar os diferentes pesos que as pessoas atribuem às características da 

qualidade de um determinado item sob avaliação.   

• Abordagem baseada na fabricação - está focada no processo produtivo, identificando a 

qualidade como a conformidade com as especificações. Voltada para dentro; fazer 

certo as coisas, desde a primeira vez; em serviços, significa exatidão ou cumprimento 

dos prazos. Por essa abordagem, a melhora na qualidade leva á redução do número de 

desvios, o que implica em menores quantidades de retrabalhos e defeitos, resultando 

em diminuição dos custos. 

• Abordagem baseada no valor - de acordo com esse enfoque, um produto de qualidade 

é aquele que apresenta um bom desempenho e uma boa confiabilidade a um preço e 

custo aceitáveis, considerando assim os produtos caros como não necessariamente 

portadores de qualidade. 

2.5 Qualidade em serviços 

Atualmente, os estudos sobre a qualidade na manufatura já estão sedimentados e podem 

ser usados em parte para o setor de serviços, exigindo necessariamente alguns critérios ao 

empregar a teoria e as técnicas já estudadas e aplicadas na produção de bens, tendo-se o 

cuidado de adaptá-las às especificidades. Em relação à prestação de serviços de excelência, o 

uso de ferramentas e estatísticas não é suficiente, é necessário trabalhar com as pessoas da 

organização e, em especial, com o cliente que está diretamente envolvido no processo.  

A busca pela definição de um conjunto de métodos próprios para a qualidade em 

serviços tem levado a realização de inúmeras pesquisas sobre o tema. Tais estudos têm 

características específicas e peculiares, observadas no exercício da atividade, pois ocorrem em 

geral, simultaneamente, ao seu pedido, na presença constante do cliente. Isso exige uma 
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atenção especial voltada a tudo e a todos os participantes do processo, para liquidar todos os 

vieses, mantendo-se o foco na satisfação dos clientes.  

Kotler e Armstrong (1993) afirmaram que oferecer qualidade em serviços representa 

algo muito maior do que atender as reclamações e insatisfações manifestadas pelos 

consumidores, pois é preciso ser cordial, distribuir sorrisos ou ser atencioso. De acordo com 

Gracioso (1995), o serviço tem a sua importância associada à pessoa ou empresa  à qual se 

destina e é intransferível. Com base na intangibilidade dos serviços, a relação entre 

consumidor e fornecedor é firmada na confiança, sobre a prestação do serviço, presteza no 

atendimento, atenção aos detalhes e exigências. Quando um consumidor deseja adquirir algo 

intangível, a confiança no prestador é essencial. Kurtz e Clow (1998) caracterizaram o serviço 

ideal como algo idealizado ou mesmo sonhado pelo consumidor, podendo não 

necessariamente ser concretizado. O alcance desse nível de serviço traduziria uma eficiência 

máxima do prestador em realizar esse desejo.  

Lovelock e Wright (2003) traduziram a busca pela qualidade como sendo a relação 

existente entre o modo como o serviço é efetivamente percebido pelo cliente e suas 

expectativas precisamente idealizadas. Dessa maneira, busca-se permanentemente enxergar a 

interseção existente entre o que é oferecido pela empresa e o desejo real do consumidor, a fim 

de equacionar as diferenças e potencializar as coincidências. Os autores afirmam que a 

avaliação da qualidade do serviço é feita pelo cliente, com base em algum padrão interno 

preexistente, alicerçado em experiências anteriores, expectativas geradas a partir da oferta dos 

mesmos serviços por concorrentes, comunicação com outros clientes ou propaganda. Dessa 

forma, a qualidade do serviço é o grau em que um serviço atende ou ultrapassa as expectativas 

imaginadas pelo cliente. 

2.5.1 Percepção da Qualidade do Serviço 

À medida que as condições de mercado mudam, o cliente está cada vez mais informado 

e com maior poder de decisão, sobretudo na execução de serviços. Se, anteriormente, os 

fornecedores observavam o mercado como um destino para escoar o estoque, hoje é visto 

como a origem da receita. Dessa maneira, é necessário avaliar o cliente e transmitir para a 

empresa tudo o que o serviço deverá possuir para atender seus anseios. Para tanto é necessário 

existir intercâmbio de informações, mediante a gestão eficiente de relacionamento com o 

cliente. 
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Nesse cenário, Grönroos (1995) identificou que a percepção de um alto padrão de 

qualidade acontece quando a relação existente entre a expectativa do cliente e a qualidade 

experimentada pelo mesmo resulta em satisfação ou percepção de atendimento a seus 

requisitos. Todavia, para atingir o patamar fidedigno, a análise deve considerar expectativas 

realistas sobre a qualidade experimentada; por isso, Berry e Parasuraman (1995) ressaltaram a 

existência de dois níveis de expectativas, separados por uma zona de tolerância, que são: o 

serviço almejado, ou aquele que efetivamente se espera receber, e o adequado ou suportável. 

Ademais, a performance do serviço, para ser considerada satisfatória, deve estar situada 

dentro ou acima da zona de tolerância, pois um desempenho inferior produz frustração.  

De acordo com Dion et al. (1998), o julgamento eficiente do serviço percebido está 

normalmente ligado às avaliações de satisfação e de qualidade na prestação do serviço. Por 

conseguinte, deve-se conhecer a perspectiva do cliente em relação à prestação de um serviço, 

pois esse é o ponto de partida para alcançar a qualidade e, consequentemente, o sucesso 

(ZAITHAML e BITNER, 2002). Para Lovelock e Wright (2003), os clientes devem julgar a 

autenticidade da qualidade da prestação de serviços no período pós-compra; desse modo, os 

mesmos poderão confrontar seu desejo e a expectativa, em relação ao serviço, contra o que 

efetivamente receberam no final do processo. 

Segundo Grönroos (2004), há um conjunto de obstáculos que torna complexa a relação 

entre o que é prometido e o que é realmente entregue. Na verdade, é uma situação sistêmica, 

afetada por características próprias da prestação de serviços; portanto, é mais conveniente, 

para que uma organização possa cumprir o que promete, oferecer menos e esforçar-se para 

entregar mais. 

2.6 Serviços de saúde  

Porto (1999) afirma que, assim como as demais categorias de serviços, os da saúde 

também são intangíveis; logo, apresentam dificuldade de padronização e avaliação de 

desempenho e qualidade.  

A falta de dados consistentes, a carência de informações, a participação de agentes 

públicos e privados, gerando desarmonia nos padrões de prestação do serviço, a ausência de 

modelos e muitos problemas estruturais dificultam a possibilidade de uma avaliação exata ou 

mesmo adequada sobre o tema, embora seja possível vislumbrar a crescente importância e o 

subsequente interesse que colocam o assunto na pauta de estudos e discussões. 
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Nas últimas décadas, Goddard (2001) relatou que o processo de crescimento 

populacional aumentou o distanciamento físico e metafísico entre a população e o sistema de 

saúde. A menor acessibilidade às organizações que compõem o sistema de saúde tornou os 

serviços mais distantes do ambiente familiar e individual da população, criando barreiras para 

a interação adequada com os clientes. Embora essa situação seja crítica e ao mesmo tempo 

clara para todos, a reaproximação das práticas de saúde, tanto na esfera privada quanto na 

pública, não se mostra simples e nem acontece com facilidade (SILVA, 2003). 

Novaes (2004) mostrou que o impacto causado pela eficiência ou não na prestação de 

serviços de saúde junto à população pode determinar sua condição de vida. A autora observa 

que, no transcorrer do tempo, os serviços de saúde integrados a sistemas de atenção à saúde 

passam por constantes mudanças quanto à especialização dos profissionais envolvidos no 

processo e nas suas respectivas áreas de atuação, principalmente, porque houve um aumento 

significativo nas categorias de atendimento especializadas em processos assistenciais, assim 

como nas tecnologias, nos materiais e equipamentos inseridos nos procedimentos diagnósticos 

e terapêuticos. Desse modo, os serviços de saúde transformaram-se em estruturas complexas e 

bastante diversificadas, abrangendo desde unidades de saúde, consultórios, farmácias, até 

grandes redes hospitalares com centros de apoio diagnóstico e terapêutico. Por sua vez, essa 

complexidade desafia e dificulta a análise do impacto sobre os problemas de saúde da 

população. 

Diante desse quadro, a mesma autora sugere que a alternativa seria reaproximar os 

usuários dos prestadores de serviço (NOVAES, 2004). Apesar disso, os projetos ou as 

estratégias que visam aumentar a acessibilidade e resolubilidade das ações dos sistemas de 

saúde, como os programas de saúde da família e de atendimento home care, encontram 

obstáculos inesperados na definição das responsabilidades dos envolvidos na atenção, 

definição e realização das intervenções técnicas.  

Segundo pesquisa do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – 

BIRD (2007), a parceria entre o governo brasileiro e o Banco Mundial busca maneiras de 

enfrentar esses problemas, aumentando o número de financiamentos que visam apoiar os 

esforços para ampliação da atenção à saúde nas zonas urbanas, prestando cuidados de saúde 

básica diretamente às famílias pobres que enfrentam graves riscos sociais. O relatório do 

BIRD indica que as condições de saúde das camadas mais empobrecidas das populações 

urbanas no Brasil são ligeiramente piores do que nas zonas rurais, o que sugere a necessidade 
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de investimentos direcionados à garantia e ampliação do acesso, mas também à melhoria da 

qualidade da atenção de saúde (BIRD, 2007). 

2.6.1 Qualidade em serviços de saúde 

Nas duas últimas décadas, algumas questões relacionadas ao comportamento humano 

individual e coletivo vêm exigindo do profissional de saúde postura interativa e capacitada 

para lidar com temas da nova ordem social, como: regionalismo, desenvolvimento, novas 

tecnologias, inclusão social, mudanças demográficas e territoriais, surgimento de minorias, 

informatização e nível cultural. Isso altera diretamente os valores da sociedade e muda o perfil 

do usuário, estabelecendo uma exigência direta sobre a nova postura do profissional de saúde. 

No início do século passado, foi publicado, nos Estados Unidos, o primeiro conjunto de 

regras mínimas oficiais, incluindo itens como o caráter, a ética profissional, o registro dos 

atendimentos e as instalações adequadas ao diagnóstico e tratamento de pacientes. Esse 

procedimento tratava não apenas da estrutura, mas do procedimento do agente de saúde 

licenciado que atuava nos hospitais americanos (QUINTO NETO, 2000). Assim, surgiu a 

discussão sobre a avaliação da qualidade na área de saúde. 

Para Vuori, apud Müller (1996), a qualidade pode ser vista por vários ângulos e, de 

acordo com interesses particulares, pelos vários grupos que compõem a estrutura da saúde. O 

conceito varia bastante entre administradores, prestadores e tomadores do serviço, enfatizando 

alguns aspectos específicos que constituem a qualidade. Dessa forma, García (2001) afirmou 

que, como em outras áreas, na saúde o termo qualidade se aplica à excelência, à perfeição de 

um processo, à obtenção de bons resultados por meio uma técnica ou de um procedimento 

específico.   

Embora o tema sobre excelência da qualidade em serviços de saúde não possa ser 

considerado inovador, existe um número muito pequeno de instituições de saúde que investem 

e praticam ações nesse sentido. De certa forma, os hospitais, pela própria estrutura, ainda têm 

sido os principais propagadores dos programas de melhora da qualidade desses serviços 

(MALIK e TELES, 2001). Nessas circunstâncias, a boa estrutura, que contém recursos e um 

sistema ajustado, aumenta a probabilidade do desempenho adequado dos cuidados com a 

saúde e, consequentemente, promove a qualidade (FRENK, 2000). 

O alicerce para o estudo e a reflexão sobre os procedimentos de saúde e sua relação com 

a sociedade contribuiu para o entendimento entre gestores e prestadores de serviço por meio 

de ações humanas, conscientes e responsáveis, fenômeno esse que teve início com a 
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construção da Teoria da Qualidade em Saúde, que tem Avedis Donabedian, em 1966, como 

pioneiro no estudo sobre a qualidade em serviços de saúde. Esse autor introduziu os conceitos 

de estrutura, processo e resultado com a finalidade de orientar a avaliação da qualidade dos 

serviços de saúde (QUINTO NETO e GASTAL, 1997). 

Segundo Donabedian (1980), em se tratando de aspectos técnicos e humanos, a 

qualidade em serviços de saúde possui duas dimensões principais: a parte técnica, ou 

conhecimento científico, que envolve a tecnologia e os processos aplicados nos cuidados à 

saúde, e os fatores humanos, que devem analisar como as necessidades pessoais dos pacientes 

foram satisfeitas. Assim, o autor sugere que a avaliação da qualidade seja feita por meio da 

observação dos seguintes aspectos:  

• Estrutura – é considerada a estrutura física, os recursos humanos e financeiros 

necessários; 

• Processos – a necessária existência de um padrão normativo; 

• Resultados - são as consequências do atendimento, ou seja, a transformação ocorrida 

no estado de saúde do paciente, tanto na melhora na função social e psicológica quanto 

na satisfação do paciente, no conhecimento adquirido e na mudança do seu 

comportamento.   

Para avaliar os conceitos propostos, Donabedian (1990) dimensionou a qualidade dos 

serviços de saúde em sete atributos, distintos como os sete pilares da qualidade, a saber:  

• Eficácia - é a capacidade de a ciência melhorar a saúde e o bem estar do paciente; 

• Efetividade – é o progresso do estado de saúde, alcançado nas circunstâncias usuais, 

do cotidiano; 

• Eficiência – é a relação do custo com que se alcança uma determinada melhora no 

estado de saúde do paciente, em um limite estabelecido de tempo; 

• Otimização – é a expressão da relação custo-benefício gerada por meio dos cuidados à 

saúde; 

• Aceitabilidade – é a adequação do tratamento oferecido aos anseios, às expectativas e 

aos valores dos pacientes e de suas famílias. A aceitabilidade é bastante subjetiva 

quanto aos outros elementos; 

• Legitimidade – é o nível de aceitação do tratamento julgado pela sociedade em geral; 

• Equidade – é a definição do que é equitativo em relação à repartição dos cuidados e de 

seus benefícios entre os elementos que compõem a população.  
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Codman, apud Noronha (2001), defende a criação de métodos que visem demonstrar, 

mediante a apresentação de relatórios que seguem padrões uniformes, de forma clara e 

precisa, os resultados atingidos no tratamento de pacientes em diferentes locais. Esse 

resultado serviria para posterior troca de informações, comparações e melhoras de vários 

procedimentos, nos mais diversos processos, em localidades distintas.  

A partir da criação do SUS, em 1988, como modelo de saúde voltado para as 

necessidades da população, o Estado brasileiro assumiu o compromisso com o bem-estar 

social, especialmente no que refere à saúde coletiva, consolidando-o como  um dos direitos da 

cidadania (BRASIL 2004). Pela abrangência dos objetivos propostos e pela existência de 

desequilíbrios socioeconômicos regionais, a implantação do SUS não tem sido uniforme em 

todos os Estados e Municípios brasileiros, pois para viabilizar o sistema é necessária maior 

disponibilidade de recursos financeiros, de pessoal qualificado e de políticas efetivas em nível 

federal, estadual e municipal. 

Segundo o Ministério da Saúde (2004), nos últimos anos, várias ações estratégicas têm 

sido desenvolvidas para qualificar a área da saúde. Assim, pensar sobre a integralidade das 

ações e dos serviços de saúde também significa pensar em Assistência Farmacêutica. 

Considerando que a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de medicamentos e que 

tal uso pode ser determinante para a obtenção de menor ou maior resultado, é imperativo que 

a Assistência Farmacêutica seja vista sob ótica integral (BRASIL, 2007).  Para tanto, é 

necessário integrar a Assistência Farmacêutica ao sistema de saúde, ter trabalhadores 

qualificados, selecionar os medicamentos mais seguros, eficazes, e os custos-efetivos, 

gerenciar os estoques, monitorar o surgimento de reações adversas, entre tantas outras ações. 

Dentre os trabalhadores que precisam de qualificação, o farmacêutico é fundamental para a 

promoção da saúde, especialmente no que concerne á gestão e organização desses serviços 

sanitários (VIEIRA, 2007). 

2.7  Resumo do capítulo 

Nesse capítulo foi apresentado o referencial teórico sobre os principais temas da 

literatura inseridos na presente dissertação; por isso, foi feita uma explanação dos assuntos na 

ordem geral para os específicos, justificando o direcionamento a ser adotado ao longo desse 

trabalho. 

Esse referencial inicia abordando o tema da Competitividade, em sua essência, e a 

importância da função produção como diferencial competitivo nos negócios envolvendo 
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serviços. Desse modo, foi possível demonstrar como a função produção, no setor de serviços, 

poderá adquirir o papel de impulsionadora e tornar-se o principal diferencial para obter 

vantagens competitivas. Paralelamente, foi apresentado o peso e a importância do papel da 

concorrência para essa atividade e o modo como seu comportamento deve ser estudado e 

monitorado constantemente, exigindo das organizações atenção, velocidade de adaptação, 

flexibilidade e inovação. 

Nesse capítulo também foi apresentada a abordagem sobre o setor de serviços, seu 

crescimento e representatividade no cenário nacional, assim como a dificuldade de mensurar o 

grau de satisfação dos clientes quanto à qualidade das atividades exercidas e ofertadas, 

qualidade essa que possui características e formas próprias para sua mensuração e posterior 

análise, com a finalidade de implementação dos seus resultados.  

Por fim, foi apresentada a situação atual dos serviços de saúde no país e o modo como 

são feitas as abordagens sobre o tema da qualidade nesse setor; também foi abordada a 

questão da exigência da mudança na postura do profissional de saúde e quais as possíveis 

formas de humanizar o contato entre paciente e profissional de saúde, além de formas 

renovadas e flexíveis de acesso a esses serviços. 

No capítulo seguinte será abordada a escolha do método para elaboração dos 

questionários destinados a coletar os dados junto aos clientes da ECLD, a fim de atender aos 

objetivos propostos. 
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3  ESCOLHA DO MODELO ADOTADO 

Esse capítulo apresenta o modelo escolhido como base para construção da proposta de 

dois questionários, que servirão posteriormente para a coleta dos dados e das informações, 

junto aos gestores e clientes das empresas contratantes, da empresa estudada. O texto traz 

também um breve resumo dos instrumentos de maior relevância, suas origens, seus pontos 

positivos e negativos, sugeridos na literatura.  

3.1 Escolha do modelo 

A evolução nítida do setor de serviços e sua representatividade na economia mundial 

têm considerado a importância da descoberta e evolução dos meios disponíveis para mensurar 

a qualidade dos mesmos. A avaliação de desempenho na prestação de serviços tem sido o 

meio mais prático, funcional e eficiente para melhoria contínua dos seus processos. 

No presente trabalho, o tema é tratado sob um ângulo mais complexo, pois todo 

instrumento de análise que busque métodos eficientes de quantificação de opiniões, 

procedimentos e recursos utilizados na prestação de serviços de saúde é capaz de gerar 

sentimentos extremistas. Quantificar e racionalizar sensações não constitui uma tarefa 

simples, ainda mais quando se trata de serviços prestados à saúde humana, pois existe um 

ingrediente cultural que fiscaliza e cobra uma conduta diferenciada das organizações e 

profissionais que atuam nesse setor. Esse agente influencia o comportamento da sociedade 

como um todo, para exigência de padrões específicos de ética, respeito e humanidade. 

Sobre esse aspecto, a presente pesquisa tem como finalidade buscar, por meio da 

utilização de instrumentos consagrados, junto aos consumidores e à sociedade, respostas para 

melhorar os padrões dos serviços de saúde prestados. Fitzsimmos e Fitzsimmons (2005) 

mostraram que a qualidade de um serviço é incomparavelmente mais complexa do que a de 

um bem físico, pois, diferente dos produtos, os serviços são intangíveis e na sua avaliação são 

considerados aspectos psicológicos que fazem de sua quantificação um verdadeiro desafio. 

Segundo Souza, apud Falcão (2005), a identificação dos problemas relacionados a esse 

setor pode ser feita por meio de vários processos internos à empresa, como os  brainstorming 

e benchmarking, e externos, por meio de pesquisa de satisfação do cliente. Tais processos 

podem se tornar potenciais ferramentas de mensuração, com finalidades empresariais, e não 

serem apenas instrumento de verificação científica. Parasuruman, Zeitham e Berry (1988) 
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afirmaram que a maneira mais eficaz de medir como os consumidores percebem a qualidade 

de um serviço é fazê-la por meio da utilização de ferramentas desenvolvidas com essa 

finalidade. 

3.1.1 Principais modelos de avaliação da qualidade em serviços 

Nas últimas três décadas, a literatura tem apresentado diversos modelos de avaliação da 

qualidade em serviços. Nessa dissertação, trabalharemos apenas alguns aspectos de modelos 

que possuem maior importância e representatividade na apuração e análise de dados sobre 

qualidade em serviços, descritos, brevemente, em ordem cronológica a seguir. 

Oliver (1980) criou o modelo de satisfação, correlacionando as atitudes entre 

consumidor e prestador de serviços, quanto às expectativas prévias ao atendimento e à 

percepção ao final da execução do serviço. O autor propôs uma análise aos olhos do cliente 

sobre como o mesmo recebeu o serviço e como gostaria de recebê-lo, a fim de observar seu 

estado psicológico, de entusiasmo ou decepção. 

Grönroos (1984) desenvolveu um modelo que pode ser utilizado em diversos tipos de 

serviços. O autor afirma que o processo de qualidade é percebido pelo cliente quando o 

serviço esperado é devidamente correspondido, levando em consideração a imagem da 

empresa, seu local de funcionamento e recursos disponíveis. Foi observado, nesse estudo, que 

a interação entre o prestador de serviços e o cliente tem uma importância maior que as ações 

de Marketing tradicionais, e que a qualidade do processo, ou a maneira como o serviço é 

entregue, pode compensar algum empecilho na sua consecução. Isso prova que o consumidor 

não está necessariamente interessado apenas no que recebe, mas no processo como um todo, 

desde a qualidade técnica, funcional, relacionamento, reputação, entre outros.  

O modelo de Gap’s foi criado por Parasuruman et al. (1985). Com base no criado por 

Oliver (1980), esse modelo genérico foi aplicado em empresas de bancos, seguros, 

manutenção e cartões de crédito. Segundo os autores, o modelo pode ser aplicado a qualquer 

atividade prestadora de serviços, e tem como finalidade quantificar o grau de satisfação da 

atividade de serviços. Os autores determinaram dez dimensões para todos os tipos de serviços, 

sobre as expectativas dos clientes e o desempenho das atividades, distribuídos em 22 itens 

cada, para avaliação entre o que é esperado pelos clientes e o real comportamento da empresa. 

Posteriormente, deu origem à Escala SERVQUAL. 

Brow e Swartz (1989) criaram um modelo que é denominado modelo de Percepção e 

Expectativa, o qual, assim como o modelo SERVQUAL, tem como fundamento o modelo de 
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satisfação de Oliver (1980) e teve aplicação experimental na área médica. Apesar disso, 

segundo os autores, pode ser empregado em qualquer atividade em que haja relações intensas 

entre cliente e fornecedor. O modelo considera a qualidade como a diferença, gap ou lacuna, 

existente entre as expectativas do cliente e a percepção de desempenho do processo finalizado 

ao longo das dez dimensões da qualidade desenvolvidas por Parasuruman et al. (1985). Os 

autores afirmam que, em relações desse tipo, a percepção sobre o comportamento do 

provedor, assim como a experiência sobre o serviço, será refletida diretamente na avaliação 

por parte do cliente . Dessa forma, o sucesso do processo se dá mediante o estreitamento entre 

as expectativas e o resultado final do serviço, seja por meio de uma mudança no 

comportamento do provedor ou mesmo na expectativa do consumidor. 

 

 

 

 

Figura 3.1 – Modelo de Percepção e Expectativa 

Fonte: Miguel e Salomi (2004, p.21) 

 

O modelo proposto por Bolton e Drew (1991), para avaliação do serviço, é representado 

por várias equações algébricas, relacionando o comportamento e as expectativas do 

consumidor, com características próprias e bastante variadas, com o valor pago pelo serviço. 

Nesse sentido, a percepção da qualidade do serviço acontece quando as expectativas são 

atendidas por meio do desempenho comprovado, considerando os esforços para a consecução 

do serviço e o valor atribuído pelo consumidor.   

Cronin e Taylor (1992) propuseram um modelo aberto (SERVPERF) para diversos tipos 

de serviços e que utiliza novamente as cinco dimensões propostas por Parasuruman et al. 

(1988). Porém, esse contraria a ideia de que a avaliação da qualidade pelo cliente se dê por 

meio da expectativa aliada ao desempenho. O modelo avalia a qualidade percebida alicerçada 
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apenas na análise sobre o desempenho das atividades, desconsiderando o modelo de satisfação 

proposto por Oliver (1980). Esse considera as expectativas anteriores dos clientes, em relação 

aos serviços que serão prestados. Por sua vez, o modelo SERVPERF procura demonstrar que 

a satisfação é anterior à qualidade perceptível de um serviço e estaria diretamente ligada ao 

bom desempenho de suas atividades, além de ser fator determinante para sua escolha inicial e 

na possível recompra. Os autores afirmam também que a escala SERVPERF explica melhor a 

variação na qualidade percebida e é mais prática de ser aplicada, pois reduz em 50% os itens a 

serem comparados, considerando apenas os itens sobre o desempenho.   

Em 1993, Teas aplicou, em lojas de varejo, o modelo do desempenho ideal com as cinco 

dimensões propostas pela escala SERVQUAL. O modelo referido tem relação direta com as 

preferências de compra, as intenções de recompra e a satisfação com o resultado dos serviços 

recebidos. O autor realizou estudos e criticou a escala SERVQUAL, pois afirmava que o 

método possuía correspondência linear, sendo que a satisfação máxima seria representada por 

uma baixa expectativa e um alto desempenho, enquanto a insatisfação estaria ligada ao 

desempenho mínimo, com elevada expectativa. Por conseguinte, esse modelo representaria de 

maneira mais clara a satisfação dos clientes, assim como as intenções de recompra. 

Diante do exposto, o processo de quantificação de opiniões sobre as atividades de 

serviços, por parte das organizações, é uma prática que há pouco tempo vem se tornando 

usual. Tal fenômeno ocorre especificamente em decorrência do maior acesso dos 

consumidores às informações e da inesgotável oferta dos concorrentes em atividade, nessa 

área ainda crescente da economia. Diversas são as razões que motivam as organizações a 

pesquisar essas atividades, sendo muitas delas associadas à redução de custos, melhora de 

qualidade e maior competitividade. Várias teorias, como as citadas acima, embasam as 

pesquisas sobre qualidade no setor de serviços, buscando sempre a maneira ideal de atingir a 

satisfação dos clientes.  

3.2 Modelo adotado 

No final dos anos de 1970, os processos de prestação de serviços foram alvos constantes 

de análise crítica, sem que houvesse uma ferramenta adequada, com o enfoque proativo, para 

a realização dessas análises. Por isso, havia o anseio pelo surgimento de um método sistêmico 

de tabulação, claro o suficiente para ajudar no processo de identificação de problemas 

potenciais, suas causas, seus efeitos e suas possíveis ações de controle e correção. Esse 



Capítulo 3 Escolha do Modelo Adotado 

 

28 

deveria ser um método eficiente para diagnosticar e oferecer informações para ajustar e 

retificar os erros existentes. 

Com base na fundamentação teórica, a falha na prestação de serviços pode ser descrita 

como a não conformidade entre a expectativa do consumidor e o resultado final da prestação 

de um serviço. Esta pode estar associada com o modo potencial das interfaces do processo 

como um todo, desde a sua proposta inicial de oferta do serviço, sua estratégia de vendas, até 

sua execução. Tais falhas têm efeito em todo o processo, interno ou externo, em que exista 

interação entre fornecedor e cliente, trazendo efeitos negativos à imagem e ao desempenho da 

operação. 

Em toda atividade que inclua o componente humano existe a probabilidade de que uma 

falha irá ocorrer, sem necessariamente uma causa ou justificativa específica. A probabilidade 

da ocorrência tem um sentido relativo e não absoluto, sendo a prevenção e o monitoramento 

junto às pessoas e aos processos causadores de falha a única maneira de minimizar suas 

consequências, que impactam diretamente na qualidade e confiabilidade do serviço oferecido. 

 Oliver (1980, p. 27) afirmou que a satisfação pode ser melhor entendida como uma 

avaliação da surpresa inerente à aquisição de um produto e/ou à experiência de consumo. 

Em essência, é o sumário do estado psicológico, resultante quando a emoção que envolve 

expectativas desconfirmadas é encaixada com os sentimentos prévios do consumidor sobre a 

experiência de consumo. 

De acordo com Gianesi e Corrêa (1994), pela natureza intangível dos serviços, avaliar 

seu resultado se revela uma difícil tarefa para os gerentes, funcionários e mesmo para os 

clientes. Dessa forma, adentrar em algo novo, relativamente desconhecido e com inúmeras 

dificuldades de delimitação, foi o maior empecilho para o avanço dos estudos que visavam 

encontrar métodos de avaliação da qualidade em serviços. Alicerçados no modelo de Oliver 

(1980) e determinados a criar um padrão que pudesse preencher a lacuna de um método 

eficiente para avaliar, quantificar e qualificar os sentimentos gerados no processo de prestação 

de serviços, Parasuruman et al. (1985) desenvolveram um método de mensuração nomeado de 

Service Quality Gap Analysis, também conhecido por Modelo de Gap’s.   

3.2.1 Modelo de Gap’s 

Parasuruman et al. (1985) realizaram um estudo em quatro empresas norte americanas, 

do segmento de bancos, seguros, manutenção e cartões de crédito. Nessas empresas foram 
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entrevistados os executivos de marketing e os clientes, envolvendo 12 grupos de foco, com a 

meta de aumentar o conhecimento sobre os seguintes pontos:  

• Detectar qual o atributo-chave da qualidade para os gestores do serviço. 

• Definir os problemas e as tarefas envolvidos no gerenciamento da qualidade dos 

serviços. 

• Distinguir qual o atributo-chave da qualidade para os gestores do serviço para os 

clientes. 

• Identificar quais as discrepâncias (lacunas) entre a percepção dos clientes e dos 

responsáveis pelo marketing das empresas. 

• Estabelecer quais os pontos comuns entre a percepção dos clientes e gestores sobre a 

qualidade. 

Os autores identificam cinco momentos críticos em que podem ocorrer disfunções e 

falhas (Gap’s) em relação ao atendimento das expectativas do consumidor, como é exposto na 

Figura 3.2. 

 

 
 

 

Figura 3.2 – Modelo de Qualidade Serviço 

Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 
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Gap 1 - exprime a divergência existente entre a percepção gerencial e as reais 

expectativas dos clientes.Essa lacuna tem origem na comunicação entre cliente e fornecedor, e 

surge devido à formulação errônea, por parte da administração, das expectativas dos 

consumidores (Fitzsimmons e Fitzsimmons, 2005). Segundo os autores, a formulação 

equivocada parte de informações obtidas por anúncios, experiências anteriores, propaganda 

boca a boca ou mesmo junto à concorrência. Para Grönroos (2004), o surgimento desse Gap 

ocorre devido a informações inexatas obtidas no mercado, além do distanciamento entre o 

cliente e o corpo gerencial. Todavia, o mesmo autor cita que é possível adotar estratégias para 

minimizar essa falha, incluindo qualificação das pesquisas de mercado, incremento na 

comunicação entre a administração e os funcionários, bem como redução do número de níveis 

gerenciais que afastam o cliente.  

Em 2002, Corrêa e Caon apresentaram algumas medidas para aproximar o cliente e 

compreender seus reais desejos, utilizando canais de comunicação formais e informais, caixas 

de sugestão e reclamações, centrais de atendimento e estímulo às pessoas de linha de frente, 

para obter informações sobre a qualidade dos serviços prestados e o padrão almejado para 

atingir seu grau de satisfação.  

Gap 2 - refere-se à incapacidade do corpo gerencial em traduzir a especificação da 

qualidade exigida pelos clientes para os executores da atividade. Essa lacuna é fruto da 

ausência de percepção da administração em absorver as expectativas vindas dos consumidores 

e a falta habilidade para transformá-las em instruções e procedimentos a serem seguidos pela 

equipe que prestará o serviço. Esse Gap tem efeitos nocivos na percepção de 

comprometimento por parte dos clientes, pois gera a imagem de desinteresse pela qualidade, 

falta de atenção e desorganização. Grönroos (2004) afirma que, para solucionar tal falha, é 

necessário diagnosticar cada um dos elementos que exercem influência relevante sobre a 

avaliação do serviço, saber como se dividem e o que poderá ser feito para superar suas 

expectativas. Deve existir, assim, maior comprometimento por parte dos gerentes e 

funcionários na execução dos serviços junto aos clientes. 

Gap 3 - retrata a falha na especificação do serviço, isto é, quando as equipes de trabalho 

não seguem as determinações da administração, ou são incapazes e desqualificadas para 

desempenhá-las de acordo com o planejado. A equipe é constituída por um grupo de pessoas, 

trabalhando com um objetivo comum. Porém, quando essa equipe não possui as habilidades 

necessárias ou características apropriadas para a realização das tarefas determinadas, a junção 

dos seus esforços perde o sentido, e o reflexo disso fica exposto a problemas graves no 
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desempenho de suas atividades fins. Em 1985, Parasuraman et al. observaram que o resultado 

desse Gap, entre a qualidade especificada e realizada, interfere no julgamento dos serviços 

pelos clientes. Cerca de duas décadas depois, Grönroos (2004), Corrêa e Caon (2002) e 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) enfatizaram que, para solucionar essa falha, seria 

imprescindível qualificar os processos de seleção, treinamento, motivação e controle das 

equipes de trabalho, a partir do incentivo ao uso das ferramentas e tecnologias disponíveis, 

além dos sistemas de suporte ajustados para atender os reais desejos dos consumidores pela 

administração.  

Gap 4 - expõe a discrepância existente entre o que é oferecido e muitas vezes prometido 

ao cliente e a realidade do serviço prestado. Isso ocorre devido à falha na comunicação 

externa, em geral por promessas exageradas ou mesmo por informações errôneas fornecidas 

ao cliente sobre as especificações dos serviços ofertados. Fitzsimmons e Fitzsimmons (2005) 

mostram que essa falha normalmente é ocasionada por parte da comunicação da própria 

empresa ou mesmo da equipe de contato direto com o consumidor. Segundo Parasuruman et 

al. (1985), essa lacuna é reflexo da percepção da má qualidade dos serviços por parte do 

cliente. A fim de minimizar essa lacuna, Grönroos (2004) propôs maior interação e 

envolvimento entre os departamentos responsáveis pelo marketing e pelas operações, 

ressaltando a importância de alinhar o realizado com o oferecido e estimulando a interação do 

pessoal de linha de frente (apto e treinado). Além disso, o autor mostra que a equipe de 

comunicação externa deve demonstrar, sempre de maneira atrativa, suas reais qualidades, sem 

gerar expectativas superiores as oferecidas, quanto ao desempenho do serviço.  

Gap 5 - é a análise do saldo final, isto é, do modo como o cliente percebeu o resultado 

do serviço realizado e do questionamento sobre as expectativas pretendidas pela 

administração, se foram alcançadas ou não. Essa lacuna mostra, com clareza, as falhas mais 

representativas para os clientes, visto que esse é o resumo ou desdobramento dos quatro 

Gap’s anteriores. Por isso, essa análise pode ser caracterizada como o escore final, devendo 

esse ser analisado e cuidadosamente verificado quanto à possibilidade de ocorrências 

negativas, para que o serviço não seja percebido como insatisfatório ou mesmo inadequado. 

Em 2004, Grönroos afirmou que se a análise desse Gap for contraproducente, inevitavelmente 

resultará em propaganda negativa, perdas de negócios e prejuízos que afetarão a imagem da 

empresa. 

Apoiados na identificação dos cinco Gap’s, os autores formularam oito hipóteses. As 

cinco primeiras faziam referência direta a cada um dos Gap’s citados. A sexta hipótese 
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concluía que a qualidade final percebida pelo consumidor é cátedra dos quatro primeiros 

Gap’s. A sétima hipótese argumentou que a avaliação da qualidade é feita pelo cliente 

utilizando usualmente experiências anteriores. A oitava e última hipótese referiram-se à 

função entre o serviço esperado e realizado, fornecendo resultados claros, como: serviço 

totalmente inaceitável, aceitável e, por fim, indicando quando a qualidade do serviço é mais 

que satisfatória ou próxima da ideal. Os autores representaram a satisfação do cliente como a 

função da diferença entre expectativa e desempenho. Assim, a avaliação qualidade (Qi) de um 

serviço pelos clientes, em relação a uma dimensão i, é feita pela diferença entre a sua 

expectativa (Ei) e o seu julgamento sobre o desempenho do serviço (Di), para dimensões i da 

qualidade em serviço, de acordo com a equação a seguir: 

 

Qi = Di - Ei 

 Equação (3.1) 

 

Parasuruman et al. (1985) observaram ainda a similaridade entre os aspectos relevantes 

para a análise dos padrões de qualidade de um serviço pelos clientes. Foram formuladas assim 

10 dimensões, fatores ou categorias, que poderiam determinar o êxito em um serviço prestado 

aos olhos do consumidor.  

 
 

Figura 3.3 – Modelo de Qualidade Serviço 

Fonte: Miguel e Salomi (2004 p. 18) apud Parasuraman et al. (1985) 
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• Acessibilidade – refere- se à facilidade de acesso ao serviço, tanto no aspecto físico 

referente à proximidade, quanto ao contato entre fornecedor e cliente. Essa dimensão 

engloba características como localização, horário de atendimento, atendimento 

telefônico, e-mail, etc. 

• Comunicação – faz alusão à maneira como a empresa comunica-se com os clientes. É 

o processo pelo qual a informação é transmitida de forma objetiva pela empresa para 

os consumidores, sem perder, tanto quanto possível, sua intenção ou seu conteúdo 

original. O termo comunicação vem do latim comunicare, que quer dizer: tornar 

comum, partilhar, persuadir, trocar ideias.  

• Competência - consiste em ter pleno conhecimento de todos os aspectos do serviço 

ofertado, capacidade de pesquisa e ajuste aos procedimentos e todos os instrumentos 

utilizáveis nesse trabalho, ou seja, dominar as técnicas de atendimento e habilidade no 

relacionamento com os consumidores, para propor soluções.  

•  Cortesia – engloba compreensão, amabilidade, educação, gentileza, respeito, boas 

maneiras e consideração por parte da equipe de atendimento, abrangendo desde o 

aspecto intangível do relacionamento até a aparência física dos prestadores (vestuário, 

higiene). 

• Credibilidade – está relacionada diretamente à honestidade e ao comprometimento no 

desempenho das atividades propostas. É estabelecida no ato da prestação de serviços, 

no contato da equipe com os clientes, pautada pelo crédito e pela confiança.  

• Confiabilidade – refere-se à constância e certeza no cumprimento dos serviços 

oferecidos. Está correlacionada ao cumprimento dos compromissos acertados, dentro 

dos prazos, e às características e formas acordadas entre fornecedor e cliente. Nessa 

situação o consumidor julga a confiabilidade do sistema produtivo após seu consumo, 

ou quando tiver uma referência de passado. Para a maioria dos autores essa é a 

dimensão mais relevante junto ao consumidor. 

• Presteza - é a eficiência no processo produtivo, ou seja, consiste em desempenhar os 

serviços com rapidez e disposição. Essa dimensão é julgada mesmo antes da 

concretização da resposta, pois depende do grau de interesse do funcionário percebido 

pelo cliente e do tempo que é preciso esperar para receber o serviço. 

• Segurança – envolve todos os aspectos que minimizam riscos ou qualquer perigo, 

físico, financeiro ou mesmo relativos a informações dos usuários. Tem por meta 

avaliar e promover a segurança dos ambientes e das pessoas. 
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• Aspectos Tangíveis – dizem respeito à organização física de instalações, instrumentos, 

ferramentas, equipamentos, apresentação dos prestadores, ou mesmo dos meios 

utilizados para representar fisicamente os serviços, como: prestação de contas, 

extratos, cartão de visita, etc. 

• Compreensão e conhecimento – consistem no esforço para compreender e entender os 

anseios de cada cliente. Caracterizam-se pelo tratamento individualizado sobre 

preferências de cada consumidor, quanto aos seus hábitos e frequência de consumo. 

 

Sendo assim, fica expresso que, alinhados aos objetivos propostos por essa 

dissertação, os Gap’s 1 e 5 têm ressaltada relevância, por traduzirem, de maneira objetiva, a 

discrepância entre as expectativas reais dos clientes quanto aos serviços prestados pelos 

Farmacêuticos; assim como também a tem o Gap 3 que expressa o grau necessário de 

formação desses profissionais para atender o mercado. No entanto os mesmos só poderão ser 

observados, quando a totalidade da pesquisa for realizada.  

De acordo com o que foi descrito na Fundamentação Teórica, a maioria das 

intervenções em saúde envolve o uso de medicamentos, e tal uso pode ser determinante para a 

obtenção de menor ou maior resultado. Dessa forma, é imprescindível integrar a Assistência 

Farmacêutica ao sistema de saúde, a fim de ter farmacêuticos qualificados e aptos á gestão e 

organização desses serviços junto aos clientes (BRASIL, 2007). A Assistência Farmacêutica 

tem que ser vista sob uma ótica integral, desde a seleção e dispensa dos medicamentos, ao 

monitoramento e controle de reações adversas. 

3.2.2 Escala SERVQUAL 

A qualidade é usualmente considerada como uma característica essencial e determinante 

no sucesso de empresas prestadoras de serviços. Não estar atento a esse aspecto pode impactar 

diretamente na participação de mercado, engessando o processo competitivo vital para o 

crescimento. Avaliar o desempenho dos serviços sob a ótica do consumidor, assim como 

mensurá-los constantemente, é fator imprescindível para que as organizações possam 

desenvolver corretamente suas capacidades. 

Na área de saúde, inúmeros trabalhos e pesquisas são realizados diariamente, 

observando as características técnicas dos processos e a capacitação dos profissionais 

relacionados às intervenções, enquanto a qualidade na prestação efetiva dos serviços, 

principalmente aos olhos do paciente, ainda permanece pouco pesquisada.  
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France e Grover (1992) afirmaram que os serviços de saúde podem possivelmente ser 

considerados os mais intangíveis de todos os serviços, pois o consumidor não pode 

experimentar o serviço previamente, e, de regra geral, não está capacitado a avaliá-los, mesmo 

após o consumo. 

Apesar disso, o crescente valor econômico das atividades de serviços está promovendo 

esforços de busca por meios seguros de mensuração da sua qualidade. Nesse sentido, diversos 

pesquisadores têm dedicado atenção a essa área, procurando desenvolver novos instrumentos 

para sua mensuração. Dessa forma, o trabalho desenvolvido por Parasuruman et al. (1985) 

serviu de pilar central e passou por diversos refinamentos e transformações, até originar o 

artigo que leva o título SERVQUAL: a Mutiple-Item Scale for Measuring Consumer 

Perceptions of Service Quality, em 1988.   

Citados no item 3.1.1 como os principais modelos de avaliação da qualidade em 

serviços, a escala SERVQUAL passou por um processo evolutivo, originada a partir do 

Modelo de Gap’s, e é um dos instrumentos mais conhecidos e seguros para avaliar a 

qualidade de serviços (Fitzsimmons e Fitzsimmons, 2005). Assim, o construto foi elaborado 

por Parasuruman et al. (1988) com 97 itens sobre dez dimensões da qualidade dos serviços 

prestados, utilizando os mesmos dados coletados na pesquisa do modelo de falhas, realizada 

em 1985 e abordando questões que expressam as reais expectativas dos clientes e o modo 

como o serviço final é percebido. Em um primeiro momento, esses itens foram aplicados em 

uma pesquisa com 200 pessoas adultas, separadas igualmente por gênero. Ao fim do processo 

de coleta, ferramentas estatísticas foram utilizadas para separar e refinar os dados realmente 

relevantes e os excluídos. Esse trabalhou resultou em uma escala mais enxuta, com sete 

dimensões e 34 itens. 

Posteriormente, os autores supracitados realizaram uma pesquisa semelhante, porém 

maior, abrangendo um universo de 800 pessoas. Assim como na primeira, alguns dos itens e 

dimensões foram descartados. Os itens e as dimensões selecionados formaram a Escala 

SERVQUAL original, composta de uma seção que aborda as expectativas dos clientes quanto 

ao serviço que irão receber e outra analisando a percepção dos serviços recebidos, cada uma 

relacionada a 22 itens. Com isso, as dimensões selecionadas e refinadas adquiriram a seguinte 

descrição: tangibilidade (aparência física das instalações, dos equipamentos, do pessoal e do 

material de comunicação), confiabilidade (habilidade em fazer o serviço prometido com 

confiança e precisão), receptividade (acesso e disponibilidade para auxiliar o cliente e 



Capítulo 3 Escolha do Modelo Adotado 

 

36 

oferecer um serviço com rapidez de resposta), segurança (habilidade em transmitir segurança, 

conhecimento sobre o serviço e cortesia do prestador, ao oferecer e executar a atividade) e 

empatia (presteza e sensibilidade para oferecer atenção individualizada aos usuários).  

 

 
 

Figura 3.3 –Evolução nas Dimensões da Qualidade 

Fonte: Miguel e Salomi (2004, p. 21) 

 

A apuração dos dados foi feita usando a Escala de Likert, uma escala de resposta 

psicométrica utilizada constantemente em questionários de pesquisas de opinião. Ao 

responderem a um questionário, norteados por essa escala, os respondentes especificam seu 

nível de concordância com uma afirmação. No caso estudado por Parasuraman et al. (1988), a 

escala variava de 1 a 7, externando avaliações desde  “discordo fortemente”  até “concordo 

fortemente”, e analisava quatro segmentos de serviços: banco, serviços de reparo e 

manutenção, cartões de crédito e operadora de ligações de longa distância. Dessa forma, a 

diferença obtida entre as expectativas e percepções retratariam o nível de qualidade. 

No estudo, todos os 22 itens relativos tanto às expectativas dos clientes, quanto às suas 

percepções, buscavam identificar possíveis falhas ou melhoras a serem implantadas no 

processo, quanto às cinco dimensões propostas, no intuito de superar os padrões de qualidade 

existentes. Desse modo, as dimensões ficaram assim representadas: 
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Figura 3.4 – O instrumento SERVQUAL 

 Fonte: Adaptado de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988) 
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3.2.3 Escala SERVQUAL Modificada 

No final da pesquisa, Parasuraman et al. (1988) comprovavam que, por meio do uso 

efetivo e periódico da escala, era possível tanto obter informações válidas sobre a importância 

relativa das cinco dimensões, quanto as expectativas e percepções dos clientes para futuras 

intervenções da administração sobre os pontos de insatisfação, além do investimento nas 

potencialidades. A Escala SERVQUAL mostrou-se eficiente também ao identificar 

referenciais sobre o desempenho dos seus concorrentes e possuía uma característica genérica 

e flexível, podendo ser utilizada para coleta de dados em diversos tipos de serviços e 

acompanhada de outras ferramentas. 

Em 1991, Parasuraman et al. (1991) refinaram o instrumento SERVQUAL, melhorando 

sua redação e substituindo alguns itens, a fim de retratar com mais clareza e exatidão suas 

propriedades psicométricas. Eles diagnosticaram que a expressão original “deveriam” poderia 

expressar uma conotação negativa para o entrevistado, então a substituíam por expressões 

afirmativas, com o intuito de expor com mais fidedignidade as dimensões representadas 

(MIGUEL e SALOMI, 2004).  

Com as modificações da SERVQUAL, as perguntas passaram a analisar diretamente a 

percepção dos entrevistados, e observar de maneira implícita os sentimentos acerca de suas 

expectativas. Nessa nova escala as perguntas são construídas de forma mais abrangentes, 

deixando que o próprio respondente, dentro de uma mesma questão, analise a diferença entre 

o serviço desejado e recebido. 

De acordo com Reis (2001), o uso dessa alternativa diminuiria os vieses estatísticos, 

pois seria aplicado um instrumento menor, com apenas 22 itens, economizando tempo e 

facilitando o processo de coleta dos dados junto aos respondentes. Segundo Parasuraman et 

al. (1991), os resultados obtidos nesse estudo foram superiores aos anteriores, aumentando 

assim a consistência e confiabilidade dos dados. 

3.2.3 Críticas à escala SERVQUAL 

As discussões acerca dos processos de mensuração da qualidade das organizações ou 

das práticas que conformam os modelos de gestão e a satisfação dos clientes não são uma 

novidade no cenário da sociedade contemporânea. Desde o surgimento da escala 

SERVQUAL, um intenso e polêmico debate surgiu sobre seu ajustamento e sua possibilidade 

de adequação para os mais diversos tipos de serviços, muito embora, desde a primeira crítica, 
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Parasuruman et al. (1991,1994) advogaram em defesa da escala SERVQUAL, contra-

argumentando a impossibilidade do uso da escala.  

Carman (1990) mostrou que essa escala deveria necessariamente ser adaptada às 

características específicas dos serviços pesquisados, não podendo ser genérica e aplicada a 

todos os tipos de serviço. Babakus e Boller (1992) confirmaram as ideias de Carman (1990) e 

argumentavam também que era possível obter resultados mais consistentes por meio de 

modelos baseados apenas na percepção de desempenho e não em modelos baseados na 

diferença entre expectativa e desempenho, como o SERVQUAL.  

Cronin e Taylor (1992) desconsideraram a avaliação da expectativa como algo 

significante na avaliação da qualidade de um serviço, pois a qualidade perceptível de um 

serviço estaria diretamente ligada ao bom desempenho. Segundo os autores, na escala 

SERVQUAL, a avaliação das expectativas, além de desnecessária, torna a pesquisa mais 

extensa, exigindo tempo, boa vontade por parte do entrevistado e uma atenção redobrada na 

apuração dos resultados. Teas (1993) também criticou a escala SERVQUAL, pois afirmava 

que esse método possuía correspondência linear, sendo que a satisfação máxima seria 

representada por uma baixa expectativa e um alto desempenho, enquanto a insatisfação estaria 

ligada ao desempenho mínimo, com elevada expectativa. Brown et al. (1993), por sua vez, 

arguiram que a escala SERVQUAL obtinha seus resultados mediante a diferença entre os 

escores de percepção e as expectativas, não oferecendo assim a confiabilidade necessária para 

a correlação entre os componentes mensurados.  

Mais recentemente, Coulthard (2004) descreveu que todas as críticas a respeito do 

caráter genérico, da amplitude do questionário, da tipologia de serviços, da adequação, da 

utilização da Escala de Likert, da correspondência linear, da confiabilidade, dentre outros, têm 

sido motivo de discussão permanente; logo, fica evidenciada a inexistência de um modelo 

ideal para a avaliação da qualidade de um serviço. Ainda assim, a referida autora é categórica 

ao afirmar que a escala SERVQUAL, mesmo sendo alvo de críticas, ainda é um importante 

instrumento de mensuração de qualidade em serviços.   

Diante do que foi discutido, e de acordo com os objetivos dessa dissertação, será 

utilizada a escala SERVQUAL modificada, em função da capacidade demonstrada de 

mensuração, diagnóstico, flexibilidade e adaptação a diversos tipos de serviços. Dessa forma 

os questionários serão construídos de maneira ampla e ajustada, dando oportunidade para que 

o entrevistado avalie a diferença entre o serviço recebido e o desejado, por meio de uma 

ferramenta seguramente eficaz.  
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3.3 Resumo do capítulo 

O enfoque principal desse capítulo é detalhar o instrumento de avaliação adotado como 

base para elaboração do modelo de questionário proposto. Por isso, foi apresentada 

inicialmente a razão da escolha do método, assim como os principais modelos relatados pela 

literatura, seus pontos positivos e negativos, e o direcionamento adotado ao longo dessa 

dissertação. Esse capítulo também pormenoriza o modelo da escala SERVQUAL, desde seus 

precursores, como o modelo de satisfação de Oliver (1980) e o Modelo de Gap’s, 

desenvolvido por Parasuruman et al. (1985), ressaltando pontos positivos que justificam o uso 

da escala como instrumento de avaliação a ser utilizado para elaboração desses questionários.  

Outro aspecto relevante apresentado foi a dificuldade de desenvolver métodos eficientes 

para a avaliação de serviços, principalmente que abordem a postura e qualidade dos 

profissionais ligados à saúde humana, assim como a necessidade da pesquisa sobre o tema 

para implementação de melhoras no setor, ainda carente. Outrossim, no capítulo foi 

apresentado um resumo sobre as principais críticas acerca da utilização da escala 

SERVQUAL como instrumento de avaliação. 

No capítulo seguinte será mostrada a metodologia utilizada na construção dos modelos 

de questionários propostos nessa dissertação e aplicados junto aos clientes e gestores das 

empresas contratantes da ECLD Consultoria. 
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4 MODELO PROPOSTO PARA A AVALIAÇÃO DA QUALIDADE 

DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

Essa dissertação realiza um estudo exploratório das formas de aumentar a 

competitividade dos clientes de uma prestadora de serviços relacionados à saúde humana e, 

por isso, deverá obrigatoriamente considerar, mesmo que implicitamente, as expectativas de 

seus clientes sobre a qualidade de seus serviços. Como foi abordado nos capítulos anteriores, 

o modelo escolhido e justificado como base para a construção dos dois questionários dessa 

pesquisa foi a Escala SERVQUAL, muito embora existam opiniões distintas na literatura 

sobre qual o modelo mais adequado e eficiente para aferir com precisão a qualidade na 

prestação de serviços. 

Essa escala, na sua forma original ou modificada, possui as características necessárias 

para realizar esse tipo específico de pesquisa, abordando tanto os itens relativos ao 

desempenho, quanto os relacionados às expectativas. Foi observado no Capítulo 3 que, por ser 

uma escala genérica, ela possui a flexibilidade exigida para a adaptação do seu escopo, a fim 

de refletir, com clareza, resultados fiéis para a necessidade exata do negócio em pauta, sem 

sofrer, por sua vez, mudanças significativas no seu alicerce. 

O presente capítulo apresenta uma proposta para a avaliação da qualidade de serviços 

farmacêuticos, por meio da construção de dois questionários, meio básico para a elaboração 

metodológica e instrumental necessário ao futuro desenvolvimento e avaliação de uma 

pesquisa de opinião. Constitui-se ainda como a forma basal para explicitar o método a ser 

empregado durante o processo de desenvolvimento dos questionários e avaliar a expectativa 

quanto aos resultados a serem alcançados no final do período de trabalho. 

Para a promoção de maior clareza, quanto ao processo de elaboração dos dois 

questionários, foi desenvolvido um roteiro, que tem como objetivo fornecer o sequenciamento 

das atividades, assim como as orientações e os procedimentos que deverão ser seguidos para a 

formalização do método. 

4.1  Desenvolvimento dos modelos de questionários  

O roteiro foi elaborado em cinco etapas, desenvolvidas para captar informações 

referentes às expectativas e percepções dos clientes, dos gestores e farmacêuticos em questão, 
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além de oferecer subsídio para possíveis ações e intervenções futuras. As etapas que 

compõem  esse roteiro estão descritas da seguinte forma: 

1o – Elaboração do questionário para Clientes 

2o – Construção do questionário para Gestores 

3o – Análise do comitê de especialistas 

4o – Teste preliminar com clientes  

5o – Análise dos resultados e ajustes 

 

Parasuraman (1991) afirmou que o questionário é um conjunto de perguntas 

desenvolvidas para gerar os dados necessários para se atingirem as metas de um projeto. 

Marconi e Lakatos (2002) recomendaram que, na elaboração de um questionário, seja 

necessário dar atenção ao tipo de linguagem utilizada para extrair informações relevantes ao 

projeto, sem causar embaraço ao entrevistado. Segundo os autores, é essencial ressaltar que a 

aplicação do instrumento deverá ser breve, não ultrapassando 30 minutos.  

Nesse trabalho, são propostos dois questionários distintos, sendo um voltado para os 

clientes e outro para gestores e farmacêuticos responsáveis pelas farmácias contratantes dos 

serviços da Empresa Consultoria LD. Em um próximo momento, os dois questionários serão 

descritos separadamente. 

Um aspecto relevante é que os instrumentos foram aplicados pelo próprio investigador, 

com o intuito de minimizar vieses, homogeneizando ao máximo a forma de elucidar as 

dúvidas dos entrevistados.   

Nesse capítulo, são tratadas as quatro primeiras etapas desse roteiro. No quinto capítulo 

são formulados os modelos finais, considerando os ajustes e modificações sugeridas pelos 

entrevistados ao término da análise dos especialistas e teste preliminar.  

4.1.1 Abrangência dos questionários 

A abrangência dos dois questionários dá-se em torno da adequação das cinco dimensões 

originais da SERVQUAL, propostas por Parasuraman et al. (1998), conforme exposto no item 

3.2.1, e configura-se da seguinte forma: 

• Aspectos Tangíveis – Bateson e Hoffman (2001) afirmam que esses itens, quando 

avaliados pelos clientes, têm características bidimensionais, focalizando tanto os 

equipamentos e as instalações, quanto as pessoas e o material de comunicação. Kotler 

(1998) demonstra que, em relação à intangibilidade dos serviços, os clientes procuram 
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sinais de evidência da qualidade de serviço, a partir da localização do serviço, dos 

funcionários, dos equipamentos, do material de comunicação, dos símbolos e do preço 

percebidos. 

• Confiabilidade – Parasuruman et al. (1985) referem essa dimensão à constância e 

certeza no cumprimento dos serviços oferecidos. A mesma está correlacionada ao 

cumprimento dos compromissos acertados, dentro dos prazos, às características e 

formas acordadas entre fornecedor e cliente.  

• Presteza – de acordo com Kotler (1998), essa dimensão está relacionada com a 

disposição, o preparo e a velocidade que a equipe demonstra para desempenhar o 

serviço e atender as necessidades de seus consumidores.  

• Segurança – Bateson e Hoffman (2001) definem essa dimensão como sendo a 

competência, cortesia e certeza no desempenho de suas operações. Essa competência 

está relacionada à habilidade em desempenhar a atividade, à cortesia, associada à 

polidez, ao carinho e à consideração pelo cliente e pelos seus pertences e à certeza 

ligada à isenção de perigos, dúvidas ou riscos. 

• Empatia – os autores supracitados caracterizam essa dimensão pela habilidade da 

empresa em compreender o desejo de seus clientes e torná-los acessíveis. Isso 

acontece com a disponibilização de atenção individualizada e o respeito aos 

sentimentos do cliente, tratando-os como se fossem da empresa. 

Parasuraman et al. (1994) afirmam que as pesquisas que utilizam a escala SERVQUAL 

têm poder de diagnóstico. Esse valor de diagnóstico é equivalente à capacidade de o 

instrumento fornecer dados relevantes para fins de atuação gerencial sobre as causas dos 

problemas de qualidade identificados. 

Vale ressaltar que na escala SERVQUAL original o julgamento da qualidade se dá por 

meio da mensuração das diferenças obtidas nas avaliações dos clientes sobre a expectativa e a 

percepção do serviço tomado, conforme a equação 3.1. De modo que, quando a percepção do 

serviço é superior às expectativas, são obtidos resultados positivos e quando as expectativas 

são maiores que o desempenho percebido é encontrado um resultado negativo.  

Contudo, na escala SERVQUAL modificada, utilizada nesse trabalho, são utilizadas 

perguntas de desconfirmação para analisar diretamente as percepções dos entrevistados e 

observar de maneira implícita os sentimentos acerca das expectativas. Dessa forma, o 

entrevistado avalia a qualidade do serviço recebido por meio de apenas 22 questões fechadas, 
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dispostas em três dimensões distintas: o nível desejado, o nível percebido e o nível mínimo 

mtolerável. Como na original, os resultados dessas diferenças deverão ficar enquadrados nos 

Gap’s..  

Em seguida, a fim de esclarecer melhor as justificativas e obter resultados mais 

detalhados sobre o tema em questão, o questionado responde algumas perguntas abertas, 

também acerca das cinco dimensões originais.  

4.2 Questionário proposto para os clientes 

Pesquisar nada mais é, que informar-se a respeito de algo. Sendo assim, fica exposto 

que, por meio das pesquisas de opinião, ouvindo o cliente é que se pode conhecer suas 

preferências, necessidades e desejos.  

De acordo com o que ficou demonstrado na fundamentação teórica, o cliente, ao optar 

por um serviço, está em busca de solução para algum problema ou desejo. 

Dessa forma, a pesquisa de opinião, junto aos clientes, funciona como uma importante 

ferramenta de gestão empresarial, tendo como finalidade mensurar o que os clientes estão 

pensando, sentindo e fazendo sobre os processos e serviços da organização, empresa ou área.  

Aaker et al. (2001) afirmam que a pesquisa de mercadologia não caracteriza uma 

solução óbvia e imediata para problemas gerenciais, mas, sim, gera informações que poderão 

ser utilizadas ou não para o alcance de melhores resultados e processos. 

Nesse questionário, os clientes foram entrevistados em duas fases, uma com questões 

fechadas e outra com questões abertas.  

Na primeira, ele optou por um tipo de questão fechada do tipo gradativa, em que o 

mesmo seleciona uma entre as possíveis respostas graduais apresentadas. Comumente, o 

entrevistado expressa o seu grau de satisfação ou sua opinião acerca do tema abordado, por 

meio da escolha de uma alternativa, disposta em escala tipo Likert, com variação de nove 

pontos, dispostos nesse trabalho da seguinte forma: 

1 – discordo totalmente; 

2 – discordo fortemente; 

3 – discordo quase fortemente; 

4 – discordo fracamente; 

5 – nem discordo nem concordo; 

6 – concordo fracamente; 
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7 – concordo quase fortemente;  

8 – concordo fortemente; 

9 – concordo totalmente. 

4.2.1 Perguntas fechadas para os clientes 

• Dimensão Aspectos Tangíveis 

1 - As farmácias possuem equipamentos modernos e investem em tecnologia para que 

os farmacêuticos possam desenvolver um acompanhamento mais preciso junto aos pacientes. 

 

2 - As farmácias exibem propagandas sobre todos os tipos de serviços oferecidos em 

suas instalações e não apenas os de bens de consumo. 

 

3 - As farmácias investem e supervisionam o uso do uniforme dos funcionários, assim 

como o asseio dos mesmos. 

 

4 – As farmácias investem e mantêm organizadas as instalações físicas, os 

equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios usados no atendimento aos pacientes.   

 

• Dimensão Confiabilidade 

5 – As farmácias possuem farmacêuticos aptos a desempenhar os serviços oferecidos 

dentro de um período estimado. 

 

6 – As farmácias mantêm o registro de atendimento dos pacientes, assim como o 

histórico de compras de produtos e medicamentos. 

 

7 – Quando os clientes das farmácias enfrentam problemas, todos os funcionários são 

solidários e prestativos. 

 

8 - As farmácias possuem farmacêuticos e demais funcionários aptos a desempenhar o 

serviço oferecido de maneira confiável. 

 

9 – O nível de serviço ofertado pelas farmácias é sempre o mesmo, independente do 

número de clientes em atendimento.   
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• Dimensão Presteza 

10 – Os funcionários das farmácias sempre estão dispostos a auxiliar os clientes nas 

compras ou no atendimento. 

 

11 – Os funcionários das farmácias realizam seus serviços com educação, cortesia e 

presteza. 

 

12 - Os funcionários das farmácias oferecem informações precisas para sanar qualquer 

dúvida e resolver os problemas dos clientes. 

 

13 - Os funcionários das farmácias possuem conhecimento suficiente para responder as 

questões solicitadas pelos clientes. 

 

• Dimensão Segurança 

14 - Os funcionários das farmácias são educados e transmitem segurança no 

atendimento; 

 

15 - Os funcionários das farmácias recebem o suporte e treinamento adequado da 

empresa para poderem executar bem suas atividades. 

 

16 - Os clientes das farmácias sentem-se seguros no atendimento e negociações com os 

funcionários dessa empresa. 

 

17 - Os funcionários das farmácias mantêm a confidencialidade e discrição dos assuntos 

tratados em cada atendimento realizado. 

 

• Dimensão Empatia 

18 - As farmácias possuem horários de funcionamento conveniente para todos os 

clientes. 

 

19 - Os funcionários das farmácias oferecem o melhor atendimento possível aos seus 

clientes. 
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20 – As farmácias empregam funcionários habilitados que podem oferecer atendimento 

individualizado, respeitando as características particulares de cada cliente.  

 

21 - Os funcionários das farmácias estão atentos e mostram-se interessados pelas 

sugestões sobre os serviços ofertados. 

 

22 - Os funcionários das farmácias estão atentos e mostram-se interessados em resolver 

as queixas e reclamações dos clientes. 

4.2.2 Perguntas abertas para os clientes 

Marconi e Lakatos (2002) afirmam que é por meio das perguntas abertas que se obtêm 

resultados mais detalhados e precisos sobre o tema em questão. Por essa razão, nessa parte do 

instrumento foram construídas perguntas abertas. Na elaboração dessas perguntas, portanto, 

procurou-se extrair respostas que esclarecessem as justificativas e o objetivo da escolha, 

deixando o entrevistado com maior liberdade de resposta, sem restringi-lo a alternativas ou 

gradações.  

É digno de nota que a segunda parte do questionário proposto para os clientes tenha 

dado a oportunidade de o entrevistado expor o nível de serviço esperado, construindo 

respostas por meio de suas próprias palavras. Tais perguntas podem validar as respostas 

fechadas, visto que é possível obter informações adicionais e esclarecimentos quanto ao grau 

de satisfação desejado, explorando a memória do entrevistado, esclarecendo suas atitudes, 

opiniões e percepções.  

Nesse estudo, as questões abertas, tais quais as fechadas, foram estruturadas de modo a 

investigar o nível de conhecimento dos entrevistados acerca das dimensões da qualidade de 

serviços propostas por Parasuraman et al. (1988), além de ter sido oferecido um espaço livre 

para considerações, sugestões e críticas relativas à qualidade de atendimento das empresas 

contratantes da Empresa Consultoria LD. Essas são apresentadas da seguinte forma: 

• Em uma farmácia, que grau de importância tem a estrutura física, equipamentos, 

instalações e apresentação dos funcionários, para você?  

• Em uma farmácia, que grau de importância tem o cumprimento dos compromissos 

acertados, para você? 

• Em uma farmácia, que grau de importância tem a rapidez, disposição e interesse dos 

funcionários em atendê-lo? 
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• Em uma farmácia, que grau de importância tem a segurança nas transações efetuadas 

com seus funcionários? 

• Em uma farmácia, que grau de importância tem o esforço dos funcionários em atender 

prontamente seus interesses? 

• Como você definiria um serviço de excelência e quais suas dicas, sugestões e críticas 

ao atendimento do farmacêutico e demais funcionários em uma farmácia? 

4.3  Questionário proposto para os gestores e farmacêuticos 

Como exposto anteriormente, a pesquisa de opinião junto aos clientes é imprescindível; 

porém, a primeira fonte da pesquisa de qualidade é o colaborador interno, pois dentro do 

processo de produção do serviço é ele que está em contato direto com o cliente.  Segundo 

Aaker et al. (2001), a primeira coisa a fazer é ter disposição para ouvir. Parece óbvio, mas não 

escutar o cliente é o erro mais comum. Sendo assim, é de suma importância saber o que os 

gestores e a equipe estão pensando e como estão agindo em relação aos processos e serviços 

da organização. 

Como no questionário proposto para os clientes, os gestores e farmacêuticos foram 

entrevistados em duas fases, uma com questões fechadas e outra com questões abertas.  

Na primeira, eles optaram por um tipo de questão fechada do tipo gradativa, semelhante 

à proposta no questionário dos clientes, disposta em escala tipo Likert de nove pontos, 

variando de 0 (discordo totalmente), até 9 (concordo totalmente). 

4.3.1 Perguntas fechadas para os gestores e farmacêuticos 

• Dimensão Aspectos Tangíveis 

1 – A administração das farmácias investe em equipamentos modernos e tecnologia para 

os farmacêuticos poderem desenvolver um acompanhamento mais preciso junto aos pacientes. 

 

2 - A administração das farmácias preocupa-se em exibir propagandas sobre todos os 

tipos de serviços oferecidos em suas instalações e não apenas os de bens de consumo. 

 

3 - A administração das farmácias investe, educa e supervisiona o uso do uniforme dos 

funcionários, assim como o asseio e cuidado dos mesmos. 
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4 – A administração das farmácias investe e mantêm organizadas as instalações físicas, 

os equipamentos eletrônicos, móveis e utensílios usados no atendimento aos pacientes, assim 

como os utilizados exclusivamente pelos funcionários.   

 

• Dimensão Confiabilidade 

5 – A administração das farmácias oferece treinamento específico, equipamentos e 

estrutura adequada para que os farmacêuticos e demais funcionários que estejam aptos a 

desempenhar o serviço oferecido dentro de um período estimado. 

 

6 – A administração das farmácias investe em equipamentos modernos capazes de 

manter o registro de atendimento dos pacientes, assim como o histórico de compras de 

produtos e medicamentos. 

 

7 – A administração das farmácias treina e estimula a presteza de todos os funcionários 

em resolver os problemas dos clientes. 

 

8 - A administração das farmácias oferece treinamento específico, equipamentos e 

estrutura adequada para que os farmacêuticos e demais funcionários estejam aptos a 

desempenhar o serviço oferecido de maneira confiável. 

 

9 – A administração das farmácias oferece treinamento específico, equipamentos, 

estrutura e a quantidade de funcionários suficientes para que o nível de serviço ofertado seja 

sempre o mesmo, independente do número de clientes em atendimento.   

 

• Dimensão Presteza 

10 – A administração das farmácias está sempre disposta a auxiliar e apoiar os 

farmacêuticos e demais funcionários nas suas atividades. 

 

11 – A administração das farmácias relaciona-se com seus farmacêuticos e demais 

funcionários com educação, cortesia e presteza. 

 

12 - A administração das farmácias oferece informações precisas para sanar qualquer 

dúvida e resolver os problemas dos seus farmacêuticos e demais funcionários. 
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13 – A administração das farmácias possui capacidade e conhecimento técnico 

específico para prestar ajuda ou sanar qualquer dúvida dos seus farmacêuticos e demais 

funcionários. 

 

• Dimensão Segurança 

14 – A administração das farmácias treina e estimula os seus farmacêuticos e demais 

funcionários a atenderem os clientes educadamente, transmitindo segurança. 

 

15 - A administração das farmácias oferece suporte adequado para os seus 

farmacêuticos e demais funcionários poderem executar bem suas atividades. 

 

16 - Os farmacêuticos e demais funcionários das farmácias sentem-se seguros quanto à 

política e negociações de uma forma geral junto à administração da empresa. 

 

17 - A administração das farmácias estimula e mantém a confidencialidade sobre os 

assuntos tratados com cada funcionário ou cliente. 

 

• Dimensão Empatia 

18 - A administração das farmácias preocupa-se em distribuir bem as equipes de 

atendimento, para oferecer horários de funcionamento convenientes para todos os clientes. 

 

19 – A administração das farmácias preocupa-se em oferecer o melhor atendimento 

possível aos seus clientes e funcionários. 

 

20 – A administração das farmácias seleciona e treina de maneira eficiente seus 

funcionários, para que possam oferecer atendimento individualizado, respeitando as 

características particulares de cada cliente.  

 

21 - A administração das farmácias está atenta e mostra-se interessada pelas sugestões 

sobre os serviços ofertados. 

 

22 - A administração das farmácias está atenta e mostra-se interessadas em resolver as 

queixas e reclamações dos clientes e funcionários. 
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4.3.2 Perguntas abertas para os gestores e farmacêuticos 

De maneira a auxiliar na interpretação dos resultados, assim como no questionário 

proposto aos clientes, foi incluída uma segunda parte ao instrumento, contendo questões 

abertas com cada uma das dimensões descritas por Parasuraman et al. (1988) e uma geral, 

além de um espaço livre para considerações, sugestões e críticas. Estão dispostas da seguinte 

forma: 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representam os itens tangíveis 

na prestação dos serviços em uma farmácia?  

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representa a confiabilidade na 

prestação dos serviços em uma farmácia? 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representa presteza na 

prestação dos serviços em uma farmácia? 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representa a segurança na 

prestação dos serviços em uma farmácia? 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representa a empatia na 

prestação dos serviços em uma farmácia? 

• Como você definiria um serviço de excelência e quais suas dicas, sugestões e críticas 

ao atendimento do farmacêutico e demais funcionários em uma farmácia? 

4.4  Análise do Comitê de Especialistas e Teste preliminar 

Numa etapa posterior, os instrumentos foram submetidos a um comitê de espeialistas 

formado por quatro farmacêuticos-gestores e um gestor não farmacêutico, de grandes redes 

atuantes no mercado brasileiro. Esse grupo é composto por pessoas destacadas pela 

capacidade técnica no setor, os quais puderam opinar e sugerir alterações no texto, 

representando de maneira mais clara a linguagem utilizada no setor farmacêutico. Em um 

segundo momento, o questionário foi reavaliado por um dos entrevistados, caracterizado 

como padrão ouro, por possuir maior conhecimento na aréa de Atenção Farmacêutica. 

Por fim, foi realizado um teste preliminar ou pré-teste, para evitar dúvidas e possíveis 

correções a serem feitas. Na prática, fez-se a aplicação da versão final do instrumento, 

analisado e aprovado pelo Comitê de Especialistas, em uma população restrita de 11 (onze) 

indivíduos, sendo 09 (nove) clientes e 02 (dois) farmacêuticos, amostra por conveniência, 

possibilitando a identificação de perguntas-problema e erros na redação, alterando o layout do 
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mesmo. O teste preliminar é a aplicação da distribuição preliminar contida no instrumento a 

uma amostra similar reduzida de entrevistados com o objetivo de melhorar a apresentação 

final. Mattar (1999) afirma que esse tipo de análise deve ser realizado nos estágios iniciais da 

pesquisa, no desenvolvimento do instrumento, utilizando especialistas e leigos no assunto 

para o aperfeiçoamento da ferramenta. 

Segundo Lakatos e Marconi (2002), na aplicação do teste preliminar cada parte do 

procedimento de coleta final de dados deve ser simulada, obedecendo, inclusive, em menor 

proporção, ao plano amostral (perfis dos entrevistados: idade, gênero, etc), ou seja, os 

entrevistados deverão possuir as mesmas características da amostra final. Assim, os resultados 

do teste preliminar deverão ser apurados para que se identifiquem as limitações do 

instrumento, como: questões difíceis, mal elaboradas, ambíguas, inadequadas (recusam-se a 

responder) e outros comentários acerca das questões. Essa fase exige do pesquisador bastante 

atenção, sensibilidade, paciência e humildade, ao receber críticas sobre o constructo, pois, de 

acordo com Mattar (1999), caso esse processo revele a necessidade de alterações, deverá ser 

então testado tantas vezes quantas forem necessárias até que se encontre realmente pronto 

para ser aplicado. Segundo o autor, mesmo nos instrumentos que foram atenciosamente 

formulados, o pré-teste costuma ser aplicado duas ou três vezes.  Por conseguinte, é essencial 

realizar o pré-teste, a fim de se evitar perda de tempo, credibilidade e recursos na apuração 

dos dados. 

Os resultados da análise do comitê de especialistas, assim como do teste preliminar são 

apresentados e discutidos no Capítulo 5, no qual são descritas as alterações no questionário 

inicialmente proposto. As versões finais dos questionários estão nos Apêndices 9 e 10. 

 4.5 Resumo do capítulo 

Nesse capítulo foi apresentada a metodologia para o desenvolvimento dos dois 

questionários, com o uso da Escala SERVQUAL modificada.  

O capítulo inicia expondo a justificativa do uso da pesquisa de opinião como uma 

importante ferramenta de gestão empresarial, para obtenção de respostas, sugestões e 

reclamações, a fim de medir o que os clientes, farmacêuticos e gestores estão pensando, 

sentindo e fazendo sobre os processos e serviços oferecidos pelas empresas contratantes dos 

serviços da Empresa Consultoria LD.  
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Esse capítulo procurou abordar como foram desenvolvidos os instrumentos, com base 

na SERVQUAL modificada, mostrando a adaptação das perguntas fechadas, sua essência e 

importância para obtenção de respostas com maior exatidão. Do mesmo modo, mostrou a 

construção das perguntas abertas, a fim de complementar os resultados obtidos na fase 

anterior e traduzir com maior fidedignidade a percepção dos entrevistados acerca dos temas 

propostos. Outrossim, foi apresentado um roteiro descritivo das fases de desenvolvimento e 

construção desses questionários. Por fim, foi apresentado o porquê da utilização do comitê de 

especialistas, assim como do teste preliminar com um número restrito de clientes para adequar 

as perguntas contidas nos mesmos.  

No capítulo seguinte serão abordados os resultados obtidos ao final da avaliação do 

comitê de especialistas e teste preliminar, para formatação final dos questionários propostos 

por essa dissertação. 
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5. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

O foco da atenção do farmacêutico deve ser atender as necessidades assistenciais dos 

pacientes ou usuários dos produtos e serviços de sua farmácia e da comunidade onde ela está 

inserida. Dessa forma, para determinar o modelo da farmácia e de seus serviços, é 

imprescindível conhecer as condições sanitárias, demográficas, os fatores culturais, 

geográficos, socioeconômicos que compõem o perfil epidemiológico da comunidade onde 

está inserida. 

Como foi visto no desenvolvimento do trabalho, as experiências negativas, assim como 

as frustrações, são muito mais registradas na mente do cliente do que as boas experiências. 

Afinal, o cliente sempre espera que cada experiência com o prestador de serviço seja 

excelente, caso contrário haverá grande decepção, que, muitas vezes, não está relacionada ao 

serviço propriamente, mas ao atendimento deficiente recebido nas fases pré, durante ou pós-

venda. 

No caso das farmácias, não ocorre diferente, por isso a presença e a efetiva atuação do 

farmacêutico devem ser encaradas não apenas como uma obrigação legal, mas também como 

um importante elo entre a empresa e o cliente, independente do perfil.  

Como foi descrito nos capítulos anteriores, desenvolver instrumentos para medir a 

qualidade de serviços de saúde é uma forma útil para se transformarem medidas subjetivas em 

dados concretos. Que possam ser quantificados e analisados, além de levar-se em 

consideração o ponto de vista humanístico, são fatores importantes para a observação do 

impacto das intervenções em pacientes. 

Por ser um instrumento de medida já validado em outro idioma e flexível à adaptação à 

cultura local é que, dentre os instrumentos apresentados nessa dissertação, a Escala 

SERVQUAL modificada foi a escolhida para ser utilizada na construção dos questionários.  

Por ter caráter genérico e facilmente adaptável, a Escala SERVQUAL modificada 

permite aferir parâmetros da qualidade em diferentes contextos, possibilitando ser utilizada 

em estudos internacionais e multicêntricos, com menor gasto de tempo e recursos financeiros. 

Dessa forma, o presente capítulo apresenta os resultados obtidos ao final da aplicação 

dos dois questionários, submetidos à análise de um Comitê de 5 (cinco) especialistas e dois 

testes preliminares, um numa amostra de 09 (nove) clientes e outro com 02 (dois) 

farmacêuticos responsáveis. Esses testes foram realizados com o intuito de ajustar as 

perguntas para a futura pesquisa, bem como de melhorar a apresentação final do instrumento. 
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Segundo Mattar (1999), esse tipo de análise deve acontecer na construção do 

instrumento, utilizando a opinião de especialistas e leigos no assunto, a fim de refinar a 

ferramenta.  

Tabela 5.1 

Sequência de ações 

 

Etapas 

Construção do questionário 

 para Clientes 

• 22 pergutas fechadas 

•  05 perguntas abertas* 

• Tempo máximo de 30 minutos para aplicação 

•  Abrangência sobre as cinco dimensões propos 

             tas por Parasuraman et al. (1988) 

 

Construção do questionário  

para gestores  

e farmacêuticos 

 

• 22 pergutas fechadas 

•  05 perguntas abertas* 

• Tempo máximo de 30 minutos para aplicação 

•  Abrangência sobre as cinco dimensões propos 

             tas por Parasuraman et al. (1988) 

Análise do comitê 

 de especialistas 

 

• 05 Especialistas, sendo quatro farmacêuticos e 

            um administrador. Esse grupo é reconhecido 

            pela capacidade técnica no setor, tendo, dessa 

            maneira, autoridade para opinar e sugerir  

            alterações no texto  

Testes preliminares com  

clientes e farmacêuticos 

 

• 09 clientes 

• 02 farmacêuticos 

•  tempo médio de 20 minutos para aplicação 

•  finalidade de obter opiniões e sugestões acerca 

            da apresentação ds questões fechadas e abertas 

 

5.1 Análise do Comitê de Especialistas 

O comitê foi constituído por cinco especialistas, sendo quatro farmacêuticos e um 

administrador, de grandes redes atuantes no mercado. Esse grupo é reconhecido pela 

capacidade técnica no setor, tendo, dessa maneira, autoridade para opinar e sugerir alterações 
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no texto. Os componentes avaliaram os dois questionários embasados na versão modificada 

da Escala SERVQUAL, com o intuito de analisar as questões quanto à essência dos seus 

atributos e avaliar o grau de convergência ou divergência, entre suas opiniões. 

Dessa forma, o comitê foi responsável por afiançar as modificações ou mesmo o 

cancelamento de itens irrelevantes, ambíguos ou inadequados, assim como ficou incumbido 

por sugerir substitutos que se adequassem à linguagem da população alvo. As questões foram 

avaliadas cuidadosamente, levando em conta a concordância entre os membros do grupo e as 

sugestões individuais que contribuíram para melhorar a compreensão de cada 

questionamento; desse modo, gerando novas versões para os questionários que foram 

aplicados nos testes preliminares. 

5.1.1 Resultados obtidos junto ao Comitê de Especialistas 

Os resultados foram obtidos junto à avaliação dos cinco especialistas, analisando os 

questionários propostos para os clientes, farmacêuticos e gestores das farmácias contratantes 

da Empresa Consultoria LD. Essa fase do trabalho visa avaliar as habilidades de comunicação 

do farmacêutico junto aos pacientes, assim como as condições de trabalho oferecidas pelas 

farmácias. A realização dessa avaliação é bastante apropriada neste momento da pesquisa, 

antecipando possíveis erros na formatação final dos questionários. 

A fim de ratificar os resultados obtidos nessa fase do trabalho, e saber se a dada 

caracterização de um item é fidedigna, é imperativo ter esse item caracterizado várias vezes, 

ou seja, por mais de um especialista. 

Os cinco especialistas utilizaram uma escala de equivalência, para julgar os 22 itens 

fechados e os 5 itens abertos, propostos em cada questionário, assinalando com um X no 

campo correspondente. Caso julgassem 1, concordariam com o item, caso assinalassem  -1 ou 

0, discordariam em maior ou menor intensidade. Foi disponibilizado um espaço abaixo de 

cada um dos itens para sugestões feitas quanto às alterações que fossem julgadas mais 

pertinentes.  

Tabela 5.2 

Escala de equivalência 
 

      - 1 = não equivalente 

  0 = indeciso 

        + 1 = equivalente 
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Para avaliar a concordância das avaliações nas unidades experimentais que foram 

fornecidas por múltiplos analistas, o método utilizado foi a observação do percentual de 

aceitação. Ficou claro, em todos os materiais submetidos à análise, que houve uma alta 

concordância entre os juízes. Os resultados obtidos nessa fase ficaram em 89% de aprovação 

para o questionário contendo questões fechadas e 90% para o que continha questões abertas, 

propostos aos clientes (apêndice 1 e 2).  

Nos questionários dirigidos aos gestores e farmacêuticos, os resultados mostraram uma 

aceitação de 91% para o questionário contendo questões fechadas e 88% para o de questões 

abertas (apêndice 3 e 4), o que retrata um alto grau de concordância entre os especialistas, 

ratificando a adequação da ferramenta julgada. 

Com os resultados apontados pelo Comitê de Especialistas, fica nítida a clareza das 

questões; apenas os itens 05, 06, 08, 13 e 21 das questões fechadas do Questionário I, 

proposto aos clientes, e a questão 10, também fechada, do questionário II, proposto aos 

gestores e farmacêuticos, foram submetidos a uma nova avaliação, por um especialista mais 

experiente, caracterizado como Padrão Ouro, que julgou todas ajustadas, exceto a questão 21 

do primeiro questionário (proposto aos clientes). A questão sofreu alterações e ficou assim 

apresentada: 

 

• 21 - Os funcionários das farmácias estão atentos, compreendem as necessidades 

especificas de cada cliente e mostram-se interessados por suas sugestões. 

Essa questão foi alterada para compor a versão utilizada no teste preliminar junto aos 

clientes e farmacêuticos. 

Tabela 5.3 

Resultados do Comitê de Especialistas 

Questionário proposto  

aos clientes 

 

Os resultados obtidos nessa fase ficaram em  

89% de aprovação para o questionário 

contendo questões fechadas e 90% para o que 

continha  

questões abertas, propostos aos clientes 

(apêndice 1 e 2)  
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Questionário proposto  

aos gestores e 

farmacêuticos 

 

Os resultados mostraram uma aceitação de 

91% para o questionário contendo questões 

fechadas e 88% para o de questões abertas 

(apêndice 3 e 4)  

 

 

5.2 Teste preliminar com clientes e farmacêuticos 

Nessa fase do trabalho, a realização de um teste preliminar é de suma importância, pois 

é possível que se consiga prever problemas ou dúvidas que possam surgir durante a aplicação 

do questionário final.  

Aaker et al. (2001) afirmam que testes preliminares deverão ser realizados nos 

primeiros estágios, na construção do instrumento, quando o próprio pesquisador poderá 

realizá-lo, por meio de entrevista pessoal, para checar a adequação das perguntas.  

De acordo com Mattar (1999), para que se possa obter resultados, por meio da aplicação 

de pesquisa, é necessário primeiro uma amostra válida, em condições estatísticas que possam 

representar a população em estudo. No teste preliminar, o plano amostral deve ter as mesmas 

características população alvo desse estudo, embora menor. Segundo o mesmo autor, a 

população alvo é definida como uma lista finita de membros de um grupo a quem a pesquisa 

se aplica; nesse caso, trata-se de uma amostragem não probabilística, composta pelos 

farmacêuticos, pacientes e demais clientes das farmácias contratantes da Empresa Consultoria 

LD. 

Aaker et al. (2001) afirmam que esse tipo de amostra é normalmente empregada em 

trabalhos estatísticos, por simplicidade, tempo reduzido, diminuição de custos, insuficiência 

no conhecimento estatístico do pesquisador ou mesmo pela impossibilidade de se obterem 

amostras probabilísticas. É bastante utilizada em testes preliminares de questionários, quando 

os entrevistados são facilmente acessíveis.  

Ainda de acordo com os autores supracitados, as amostras desse tipo correm o risco de 

serem parciais, embutindo tendências e incertezas, embora, em muitos casos, exista 

equivalência nos resultados de uma amostragem não probabilística em relação a uma 

amostragem probabilística, não diminuindo, dessa forma, sua importância.  As formas mais 

conhecidas de amostragem não probabilística são: por conveniência ou acidentais, 

intencionais, por quotas e bola de neve (snowball).  
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Para a aplicação do teste preliminar, foi utilizada a amostragem não probabilística por 

conveniência. Segundo Mattar (1999), nesse tipo de amostragem, cada parte da coleta se dá 

por meio da apuração e análise das respostas obtidas entre as pessoas que estão disponíveis e 

dispostas a participar. 

Nessa pesquisa, o teste preliminar foi realizado durante dois dias, em uma farmácia no 

bairro do Espinheiro, na cidade do Recife. Nos dias de pesquisa 09 (nove) clientes e dois 

farmacêuticos responsáveis se dispuseram a responder.  Foi destinado um tempo médio de 20 

(vinte) minutos para cada entrevistado, com o questionário sendo lido pelo próprio 

pesquisador (apêndices 9 e 10).  

Para avaliar a concordância das avaliações foi utilizado o mesmo método de observação 

do percentual de aceitação. Os resultados obtidos nessa fase foram ainda mais enfáticos 

quanto à adequação das perguntas. Nos questionários propostos aos clientes, as questões 

fechadas obtiveram 93,7% de aprovação, e as fechadas atingiram 92% de aceitação (apêndice 

5 e 6).  

Os questionários dirigidos aos gestores e farmacêuticos tiveram um número bastante 

reduzido de participantes, com os seguintes resultados: 96% para o questionário contendo 

questões fechadas e 100% para o de questões abertas (apêndice 7 e 8). 

A amostragem, embora pequena, foi suficiente para avalizar os resultados obtidos nos 

testes aplicados junto ao Comitê de Especialistas, não revelando necessidade de novas 

alterações. As versões finais de ambos os questionários, inteiramente corrigidas, encontram-se 

disponíveis nos apêndices 9 e 10. 

Tabela 5.4 

Resultados do teste com Clientes e Farmacêuticos 

Questionário proposto  

aos clientes 

 

As questões fechadas obtiveram 93,7% de 

aprovação, e as fechadas atingiram 92% de 

aceitação 

 (apêndice 5 e 6) 

Questionário proposto  

aos gestores e 

farmacêuticos 

 

Os resultados mostraram uma aceitação 96% 

para o questionário contendo questões 

fechadas e 100% para o de questões abertas 

(apêndice 7 e 8)  
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 5.3  Resumo do capítulo 

Nesse capítulo foram apresentados os resultados obtidos ao final da análise dos dois 

questionários desenvolvidos, com base na Escala SERVQUAL modificada.  

O início do capítulo reforça o que fora relatado nos capítulos anteriores, quanto à 

necessidade de desenvolver e adaptar instrumentos para medir a qualidade de serviços de 

saúde, para que possam ser quantificados e analisados, levando em consideração o ponto de 

vista humanístico.  

Em seguida, o capítulo descreve a forma como os dois questionários, em duas fases 

distintas, uma com perguntas fechadas e outra com questões abertas, foram analisados. 

Na primeira etapa, os questionários foram submetidos à analise de um Comitê de 

Especialistas (apêndices 1, 2, 3 e 4). Foram apresentados os resultados obtidos ao final da 

aplicação, assim como suas sugestões e respectivas modificações. 

Posteriormente, foi abordada a importância do teste preliminar, que, conforme indica a 

bibliografia, deve ser realizado na fase de construção do instrumento, simulando detalhes do 

procedimento final, idealizado. Como na análise do Comitê de Especialistas, essa etapa serve 

para checar se as questões são ou não adequadas.  

Por fim, os dois questionários, já com os ajustes sugeridos pelo Comitê de Especialistas, 

foram aplicados em uma amostra restrita, de 09 (nove) clientes e outra com 02 (dois) 

farmacêuticos atuantes no mercado (apêndices 5, 6, 7 e 8). Assim como na fase anterior, os 

resultados dos testes foram tabulados e comentados. 

Nos dois testes realizados, a conferência dos resultados se deu por meio da observação 

dos percentuais de aceitação, analizando os resultados obtidos por meio da intensidade da 

concordância entre os avaliadores. 

O próximo capítulo contém os resultados obtidos ao final do desenvolvimento dessa 

Dissertação, as limitações e sugestões para trabalhos futuros.
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6. CONCLUSÕES 

6.1 Considerações finais 

Com base nos objetivos propostos nesse trabalho, foi desenvolvido um modelo por meio 

da elaboração de dois questionários, baseados na versão modificada de Escala SERVQUAL 

de Parasuraman et al. (1991). O intuito da construção dessas ferramentas foi o de elaborar um 

material capaz de avaliar as expectativas e percepções dos clientes, farmacêuticos e gestores 

sobre os serviços prestados por grandes redes de farmácias. 

Como foi abordado no capítulo introdutório dessa Dissertação, durante muitos anos os 

farmacêuticos descaracterizaram seu papel junto à sociedade, afastando-se do cliente. Nesse 

contexto, surgiu o interesse desse estudo em pesquisar sobre o assunto e propor um meio 

eficaz para auxiliar no redirecionamento da conduta desses profissionais ao seu verdadeiro 

papel, assim estreitando o canal de comunicação e potencializando a forma de compreender e 

assimilar os desejos dos clientes. Nessa perspectiva, percebe-se que as pessoas precisam ser 

ouvidas e compreendidas, e, ao agir dessa maneira, os farmacêuticos ficam mais próximos e 

aptos para lidar com as mesmas. 

Os novos tempos impetram mudanças na vida das pessoas e empresas, estimulando-as a 

não atuarem apenas como ferramentas a serviço de necessidades específicas. É notório que as 

pessoas são constantemente estimuladas a enxergar e valorizar padrões de qualidade que há 

pouco inexistiam em determinadas localidades, motivando sua análise crítica, assim como sua 

capacidade de relacionar e assimilar novos conceitos de consumo e comportamento. É nesse 

contexto que a Engenharia de Produção pode contribuir, não apenas implementando regras e 

padrões, mas atuando junto ao componente humano, como peça essencial na composição 

desse sistema.  

Dessa forma, fica claro que estudos de análise cognitiva e comportamental, mesmo os 

que tratam da saúde humana, podem e devem utilizar ferramentas difundidas em áreas 

distintas para compreender as opiniões das pessoas e propor novas soluções. 

 6.2 Conclusão 

Para que o objetivo principal proposto nesse trabalho fosse alcançado, foi necessária a 

realização de algumas metas de ação, traçando uma ordem lógica para cuidadosamente 
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fundamentar o construto, haja vista a impossibilidade da finalização da pesquisa propriamente 

dita. 

Foi feita uma análise das características que compõem a realidade do atendimento 

farmacêutico no Brasil, deixando claro, no decorrer do trabalho, que a realidade desse 

profissional encontra-se distante da postura encontrada no restante do mundo; porém, por 

meio de pressão social e governamental, estimulada pelo livre acesso à informação, essa 

postura inevitavelmente tende a mudar. Ficou claro também que as empresas que saírem na 

frente, quanto à preocupação com a mudança desse profissional dentro das farmácias, obterá, 

por um bom tempo, vantagem competitiva frente à concorrência, ainda passiva diante de 

inevitáveis mudanças. 

 Posteriormente, foi realizado um estudo sobre a Escala SERVQUAL, suas críticas e 

alterações, bem como sobre as características de outros métodos para avaliação da qualidade 

em serviços. Por meio da pesquisa sobre a ferramenta, ficou fundamentada a adoção desta 

para servir de alicerce à construção dos questionários.  

Por fim, foram elaborados os dois questionários, direcionados aos clientes, 

farmacêuticos e gestores, construídos para avaliar as diferenças entre as expectativas e a 

percepção dos mesmos quanto aos serviços prestados pelas farmácias. Nessa fase, os 

questionários foram submetidos a dois testes, sendo um realizado com Especialistas e outro 

com clientes e farmacêuticos atuantes. O resultado obtido retratou o material como útil e de 

fácil aplicação, exigindo poucas modificações, realizadas e disponíveis na versão final nos 

apêndices 9 e 10. 

Dessa forma, pode-se concluir que os modelos de questionários, com base na Escala 

SERVQUAL, desenvolvidos nesse trabalho, tiveram aprovação dos seus juízes, quase que 

unânime, quanto a sua elaboração e formatação, possibilitando a obtenção de dados relevantes 

e capazes de gerar um material rico em informações, ao final de sua efetiva aplicação. 

6.3 Limitações do estudo 

O conjunto dos resultados apresentados permitiu visualizar o impacto dos novos limites 

e das exigências impostos por parte do senso comum, quanto ao atendimento na área da 

saúde. Barreiras têm sido postas pela população, mais crítica e exigente quanto à performance 

na prestação desses serviços. Assim, podemos entender necessidade constante de testes mais 

profundos nesse segmento.  
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Dessa maneira, pode-se considerar o saldo desse trabalho como positivo, em relação ao 

que se propunha pesquisar, muito embora tenha enfrentado problemas e reais dificuldades 

para alcançar respostas, em virtude das seguintes razões: 

• Disponibilidade do Comitê de Especialistas – todos os membros, embora muito 

solícitos, pediram um prazo de 7 a 10 dias para análise. Foram enviados 9 

questionários, mas apenas 5 foram devolvidos cerca de 40 dias depois. 

• Liberação para aplicação do teste preliminar – as farmácias opuseram-se a ajudar na 

pesquisa, por não ter acesso ao material completo da Dissertação. Outro problema foi 

o acesso à direção dos estabelecimentos. 

• Adequação das perguntas – a diversidade do público exigiu bastante desenvoltura do 

pesquisador para abordagem dos entrevistados e aplicação dos testes. A adequação da 

linguagem para obtenção de opiniões reais dos respondentes sobre o entendimento das 

questões. 

 

Abaixo estão elencadas algumas dificuldades encontradas para dar profundidade à 

pesquisa: 

• Tamanho da amostra - por abranger todos os clientes, gestores e farmacêuticos das 

grandes redes de farmácias contratante da Empresa Consultoria LD, sem segmentar 

um público específico. 

• A dispersão geográfica – mesmo que os testes fossem realizados apenas na cidade do  

Recife, a quantidade de estabelecimentos, o deslocamento e o custo impossibilitaram o 

processo realizado por um só pesquisador.  Caso fosse aplicada parcialmente, os 

resultados trariam inevitavelmente características particularidades das localidades 

pesquisadas, não retratando respostas referentes à totalidade do grupo. 

• A diversidade social e cultural – a organização, o tempo e a apresentação dos 

questionários limitavam a possibilidade de realização de testes por pessoas não 

habilitadas (terceiros), que poderiam aumentar os vieses. 

• Cooperação das grandes redes de farmácia – por se tratar de uma pesquisa financiada 

por uma empresa de Consultoria e que visa, como finalidade posterior, transformar 

esses resultados em prestação de serviços, surgiu um conflito de interesses. As redes 

de farmácias, quando contatadas pelo pesquisador, sócio da empresa de Consultoria, 

fizeram exigências quanto à propriedade dos dados obtidos em suas instalações, assim 

como requisitaram o material completo da pesquisa de Dissertação para análise, 
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comprometendo todo o planejamento da Empresa Consultoria LD, quanto aos planos 

de futura comercialização do serviço. 

• Cooperação das farmácias pequenas – os principais problemas desses 

estabelecimentos davam-se em torno das normas essenciais de funcionamento, 

principalmente legais, como, por exemplo, a ausência de farmacêutico responsável em 

tempo integral. 

6.4 Sugestões para estudos posteriores 

Estudos posteriores poderão complementar os iniciados nessa Dissertação, considerando 

as limitações encontradas no decorrer do trabalho. Seguem abaixo algumas ideias para dar 

continuidade ao trabalho: 

• Realizar um teste preliminar mais detalhado e com um número maior de entrevistados, 

necessário para confirmação dos resultados e da adequação da linguagem. 

• Cálculo da amostra e apuração dos resultados. 

• Realizar todos os testes estatísticos cabíveis para confirmação dos resultados. 

 

Um passo interessante seria contatar uma grande rede de farmácias por meio da 

Universidade, a fim de estabelecer uma parceria de trabalho. Isso facilitaria o processo de 

coleta de dados e traria ganhos para ambos os lados. 
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APÊNDICE 1 

APÊNDICE 1 - RESULTADOS OBTIDOS JUNTO AO COMITÊ DE ESPECIALISTAS, 

SOBRE A ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO PARA AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE JUNTO AOS CLIENTES DAS FARMÁCIAS CONTRATANTES DA 

EMPRESA CONSULTORIA LD – QUESTÕES FECHADAS 

 
Especialista 

1 
Especialista 

2 
Especialista 

3 
Especialista 

4 
Especialista 

5 
Índice de 
Aceitação 

Q 01 1 1 0,5 1 1 0,9 

Q 02 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 03 1 1 1 1 1 1 

Q 04 1 1 0,5 1 1 0,9 

Q 05 0,5 1 1 1 1 0,9 

Q 06 0 1 1 1 1 0,8 

Q 07 1 1 0,5 0,5 1 0,8 

Q 08 0,5 1 0,5 1 1 0,8 

Q 09 1 1 1 1 1 1 

Q 10 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 11 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 12 1 1 1 1 1 1 

Q 13 0 1 1 1 1 0,8 

Q 14 1 1 1 1 1 1 

Q 15 0 1 1 1 1 0,8 

Q 16 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 17 1 1 1 1 1 1 

Q 18 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 19 0,5 1 1 1 1 0,9 

Q 20 0 1 1 1 1 0,8 

Q 21 0 1 1 1 1 0,8 

Q 22 1 1 1 1 1 1 

     Índice Geral 0,895455 
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APÊNDICE 2 

APÊNDICE 2 - RESULTADOS OBTIDOS JUNTO AO COMITÊ DE 

ESPECIALISTAS, SOBRE A ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO PARA 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE JUNTO AOS CLIENTES DAS FARMÁCIAS 

CONTRATANTES DA EMPRESA CONSULTORIA LD – QUESTÕES ABERTAS 

 

 
Especialista 

1 
Especialista 

2 
Especialista 

3 
Especialista 

4 
Especialista 

5 
Índice de 
Aceitação 

Q 01 1 1 1 1 0 0,8 

Q 02 1 1 1 1 1 1 

Q 03 1 0,5 1 1 1 0,9 

Q 04 1 1 0,5 1 1 0,9 

Q 05 1 1 1 1 0,5 0,9 

     Índice Geral 0,9 
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APÊNDICE 3 

APÊNDICE 3 - RESULTADOS OBTIDOS JUNTO AO COMITÊ DE ESPECIALISTAS, 

SOBRE A ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO PARA AVALIAÇÃO DA 

QUALIDADE JUNTO AOS FARMACÊUTICOS E GESTORES DAS FARMÁCIAS 

CONTRATANTES DA EMPRESA CONSULTORIA LD – QUESTÕES FECHADAS 

 
Especialista 

1 
Especialista 

2 
Especialista 

3 
Especialista 

4 
Especialista 

5 
Índice de 
Aceitação 

Q 01 1 1 0,5 1 1 0,9 

Q 02 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 03 1 1 1 1 1 1 

Q 04 1 1 1 1 1 1 

Q 05 0,5 1 1 1 1 0,9 

Q 06 0 1 1 1 1 0,8 

Q 07 1 1 1 0,5 1 1 

Q 08 1 1 1 1 1 1 

Q 09 1 1 1 1 1 1 

Q 10 0,5 1 1 0,5 1 0,8 

Q 11 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 12 1 1 1 1 1 1 

Q 13 0 1 1 1 1 0,8 

Q 14 1 1 1 1 1 1 

Q 15 0 1 1 1 1 0,8 

Q 16 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 17 1 1 1 1 1 1 

Q 18 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 19 0,5 1 1 1 1 0,9 

Q 20 0 1 1 1 1 0,8 

Q 21 0 1 1 1 1 0,8 

Q 22 1 1 1 1 1 1 

     Índice Geral 0,913636 
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 APÊNDICE 4  

APÊNDICE 4 - RESULTADOS OBTIDOS JUNTO AO COMITÊ DE 

ESPECIALISTAS, SOBRE A ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO PARA 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE JUNTO AOS FARMACÊUTICOS E GESTORES DAS 

FARMÁCIAS CONTRATANTES DA EMPRESA CONSULTORIA LD – QUESTÕES 

ABERTAS 

 

 
Especialista 

1 
Especialista 

2 
Especialista 

3 
Especialista 

4 
Especialista 

5 
Índice de 
Aceitação 

Q 01 1 1 1 0,5 0,5 0,8 

Q 02 1 1 1 0,5 1 0,9 

Q 03 1 1 0,5 1 1 0,9 

Q 04 1 1 1 1 1 1 

Q 05 0 1 1 1 1 0,8 

     Índice Geral 0,88 
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APÊNDICE 5 

APÊNDICE 5 - RESULTADOS OBTIDOS NO TESTE PRELIMINAR JUNTO AOS 

CLIENTES, SOBRE A ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO – QUESTÕES 

FECHADAS 

 
Cliente 

1 
Cliente 

2 
Cliente 

3 
Cliente 

4 
Cliente 

5 
Cliente 

6 
Cliente 

7 
Cliente 

8 
Índice de 
Aceitação 

Q 01 1 1 0,5 0 1 1 1 1 0,8125 

Q 02 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,9375 

Q 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 04 1 1 0,5 1 1 1 1 1 0,9375 

Q 05 0,5 1 0 1 1 1 1 0,5 0,75 

Q 06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 07 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 08 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 0,875 

Q 09 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 12 1 1 0,5 1 1 1 0,5 1 0,875 

Q 13 0,5 1 0 1 1 1 1 0,5 0,75 

Q 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 15 1 1 1 1 1 0,5 1 1 0,9375 

Q 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 17 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,9375 

Q 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 20 0,5 1 1 1 1 1 0,5 1 0,875 

Q 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 22 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,9375 

          

        
Índice 
Geral 0,9375 
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APÊNDICE 6 

APÊNDICE 6 - RESULTADOS OBTIDOS NO TESTE PRELIMINAR JUNTO AOS 

CLIENTES, SOBRE A ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO – QUESTÕES 

ABERTAS 

 

 
Cliente 
1 

Cliente 
2 

Cliente 
3 

Cliente 
4 

Cliente 
5 

Cliente 
6 

Cliente 
7 

Cliente 
8 

Cliente 
9 

Índice de 
Aceitação 

Q 01 1 0,5 1 1 1 1 1 1 0 0,83 

Q 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 03 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Q 04 1 0,5 1 0 1 1 1 1 1 0,83 

Q 05 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,94 

         
Índice 
Geral 0,92 
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APÊNDICE 7 

APÊNDICE 7 - RESULTADOS OBTIDOS NO TESTE PRELIMINAR JUNTO AOS 

FARMACÊUTICOS, SOBRE A ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO – 

QUESTÕES FECHADAS 

 

 
Farmacêutico 

1 
Farmacêutico 

2 
Índice de 
Aceitação 

Q 01 1 1 1 

Q 02 1 1 1 

Q 03 1 1 1 

Q 04 1 1 1 

Q 05 1 1 1 

Q 06 1 1 1 

Q 07 0 1 0,5 

Q 08 1 1 1 

Q 09 1 1 1 

Q 10 1 1 1 

Q 11 1 1 1 

Q 12 1 1 1 

Q 13 1 1 1 

Q 14 1 1 1 

Q 15 1 1 1 

Q 16 1 1 1 

Q 17 1 1 1 

Q 18 1 1 1 

Q 19 1 1 1 

Q 20 1 1 1 

Q 21 1 0,5 0,75 

Q 22 1 1 1 

  Índice Geral 0,965909 
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APÊNDICE 8 

APÊNDICE 8 - RESULTADOS OBTIDOS NO TESTE PRELIMINAR JUNTO AOS 

FARMACÊUTICOS, SOBRE A ANÁLISE DO QUESTIONÁRIO PROPOSTO – 

QUESTÕES ABERTAS 

 

 

 

 

 

 
Farmacêutico 

1 
Farmacêutico 

2 
Índice de 
Aceitação 

Q 01 1 1 1 

Q 02 1 1 1 

Q 03 1 1 1 

Q 04 1 1 1 

Q 05 1 1 1 

  Índice Geral 1 
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APÊNDICE 9 

APÊNDICE 9 – MODELO FINAL DE QUESTIONÁRIO PROPOSTO AOS CLIENTES  

 

Buscando coletar os dados para avaliação da qualidade dos serviços prestados pelas 

farmácias, as condições de trabalho oferecidas, assim como avaliar as habilidades de 

comunicação do farmacêutico junto aos pacientes, foi desenvolvido o questionário a seguir, 

em duas etapas, adaptadas do instrumento “SERVQUAL Modificado” de Parasuraman 

(1991). O questionário finalizado, avaliado por um Comitê de Especialistas e um teste 

preliminar com clientes e farmacêuticos em atuação, contêm as questões a seguir, aonde o 

respondente será solicitado a marcar sua opinião. 

Esse questionário tem por finalidade conhecer sua opinião sobre a qualidade dos 

serviços oferecidos e prestados pelas farmácias e consequentemente subsidiar a 

implementação de melhorias para você e demais usuários desses serviços. 

Solicitamos a você, que responda todas as questões com atenção, relatando suas reais 

opiniões com a maior clareza possível. Todas as avaliações serão mantidas em total sigilo e 

sua identidade não precisará ser revelada. 

 

1a – AVALIAÇÃO DOS CLIENTES, SOBRE A QUALIDADE E EXPECTATIVA DOS 

SERVIÇOS – QUESTÕES FECHADAS 

 

Para cada característica da qualidade, dê três notas de 1 (qualidade muito baixa), a 9 

(qualidade muito alta), correspondente a sua percepção da qualidade sobre os serviços 

prestados nesta farmácia, suas expectativas e por fim o nível de qualidade desejado.  

Mesmo que em alguma situação, não possa avaliar a qualidade percebida de algum 

item, externe sua opinião sobre a qualidade mínima aceita, assim como o nível desejado. 

Essas notas traduzirão suas expectativas quanto à qualidade do serviço e assim poderemos 

diagnosticar as possíveis falhas e implementar melhorarias no serviço. 
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QUALIDADE PERCEBIDA  
QUALIDADE 
DESEJADA  QUALIDADE MÍNIMA  

↓  ↓  ↓ 

                              
1 As farmácias possuem equipamentos modernos e investem em tecnologia para que os farmacêutic- 

os possam desenvolver um acompanhamento mais preciso junto aos pacientes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

2 As farmácias exibem propagandas sobre todos os tipos de serviços oferecidos em suas instalações 
e não apenas os de bens de consumo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

3 As farmácias investem e supervisionam o uso de uniforme dos funcionários, assim como o asseio 
dos mesmos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

4 As farmácias investem e mantêm organizadas as instalações físicas, os equipamentos eletrônicos, 
móveis e utensílios usados no atendimento aos pacientes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

5 As farmácias possuem farmacêuticos aptos a desempenhar os serviços oferecidos dentro de um 
período estimado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

6 As farmácias mantêm o registro de atendimento dos pacientes, assim como o histórico de compras 
de produtos e medicamentos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

7 Quando os clientes das farmácias enfrentam problemas, todos os funcionários são solidários e pres 
tativos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

8 As farmácias possuem farmacêuticos e demais funcionários aptos a desempenhar os serviços ofer- 
ecidos de maneira confiável. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

9 O nível de serviço ofertado pelas farmácias é sempre o mesmo, independente do número de client - 
es em atendimento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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10 Os funcionários das farmácias sempre estão dispostos a auxiliar os clientes nas compras ou no ate- 
ndimento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
11 Os funcionários das farmácias realizam seus serviços com educação, cortesia e presteza. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
12 Os funcionários das farmácias oferecem informações precisas para sanar qualquer dúvida e resol - 
ver os problemas dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
13 Os funcionários das farmácias possuem conhecimento suficiente para responder as questões solic- 
itadas pelos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
14 Os funcionários das farmácias são educados e transmitem segurança no atendimento. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
15 Os funcionários das farmácias recebem suporte e treinamento adequado da empresa para poderem 
executar bem suas atividades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
16 Os clientes da farmácia sentem-se seguros no atendimento e negociações com os funcionários des- 
ta  empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
17 Os funcionários das farmácias mantêm a confidencialidade e discrição dos assuntos tratados em  
cada atendimento realizado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
18 As farmácias possuem horários de funcionamento conveniente para todos os clientes. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
19 Os funcionários das farmácias oferecem o melhor atendimento possível aos seus clientes. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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20 

As farmácias empregam funcionários habilitados, que podem oferecer atendimento 
individualizado, 

respeitando as características particulares de cada cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
21 Os funcionários das farmácias estão atentos, compreendem as necessidades especificas de cada 
cliente e mostram-se interessados por suas sugestões. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
22 Os funcionários das farmácias estão atentos e mostram-se interessados em resolver as queixas e 
reclamações dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

 

2a FASE– AVALIAÇÃO DOS CLIENTES, SOBRE A QUALIDADE E EXPECTATIVA 

DOS SERVIÇOS – QUESTÕES ABERTAS 

 

Abaixo há uma nova fase da avaliação, com questões abertas, que dará a oportunidade 

de o entrevistado expor o nível de serviço esperado por meio de suas próprias palavras. 

 

• Em uma farmácia, que grau de importância tem a estrutura física, equipamentos, 

instalações e apresentação dos funcionários, para você?  

Comentário: 

 

 

• Em uma farmácia, que grau de importância tem o cumprimento dos compromissos 

acertados, para você? 

Comentário: 

 

 

• Em uma farmácia, que grau de importância tem a rapidez, disposição e interesse dos 

funcionários em atendê-lo? 

Comentário: 

 

 

 



Apêndice 9                                                                               Modelo final de questionário proposto aos clientes                                  

84 

• Em uma farmácia, que grau de importância tem a segurança nas transações efetuadas 

com seus funcionários? 

Comentário: 

 

 

• Em uma farmácia, que grau de importância tem o esforço dos funcionários em atender 

prontamente seus interesses? 

Comentário: 

 

 

• Como você definiria um serviço de excelência e quais suas dicas, sugestões e críticas 

ao atendimento do farmacêutico e demais funcionários em uma farmácia? 

Comentário: 
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APÊNDICE 10 

APÊNDICE 10 – MODELO FINAL DE QUESTIONÁRIO PROPOSTO AOS 

GESTORES E FARMACÊUTICOS  

 

Buscando coletar os dados para avaliação da qualidade dos serviços prestados pelas 

farmácias, as condições de trabalho oferecidas, assim como avaliar as habilidades de 

comunicação do farmacêutico junto aos pacientes, foi desenvolvido o questionário a seguir, 

em duas etapas, adaptadas do instrumento “SERVQUAL Modificado” de Parasuraman 

(1991). O questionário finalizado, avaliado por um Comitê de Especialistas e um teste 

preliminar com clientes e farmacêuticos em atuação, contêm as questões a seguir, aonde o 

respondente será solicitado a marcar sua opinião. 

Esse questionário tem por finalidade conhecer sua opinião sobre a qualidade dos 

serviços oferecidos e prestados pelas farmácias e consequentemente subsidiar a 

implementação de melhorias para você e demais usuários desses serviços. 

Solicitamos a você, que responda todas as questões com atenção, relatando suas reais 

opiniões com a maior clareza possível. Todas as avaliações serão mantidas em total sigilo e 

sua identidade não precisará ser revelada. 

1a – AVALIAÇÃO DOS GESTORES E FARMACÊUTICOS, SOBRE A QUALIDADE 

E EXPECTATIVA DOS SERVIÇOS – QUESTÕES FECHADAS 

Para cada característica da qualidade, dê três notas de 1 (qualidade muito baixa), a 9 

(qualidade muito alta), correspondente a sua percepção da qualidade sobre os serviços 

prestados nesta farmácia, suas expectativas e por fim o nível de qualidade desejado.  

Mesmo que em alguma situação, não possa avaliar a qualidade percebida de algum 

item, externe sua opinião sobre a qualidade mínima aceita, assim como o nível desejado. 

Essas notas traduzirão suas expectativas quanto à qualidade do serviço e assim poderemos 

diagnosticar as possíveis falhas e implementar melhorarias no serviço. 
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QUALIDADE PERCEBIDA  
QUALIDADE 
DESEJADA  QUALIDADE MÍNIMA  

↓  ↓  ↓ 

1 A administração das farmácias investe em equipamentos modernos e tecnologia para que os farm - 

acêuticos possam desenvolver um acompanhamento mais preciso junto aos pacientes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

2 A administração das farmácias se preocupa em exibir propagandas sobre todos os serviços ofereci- 
dos em suas instalações e não apenas os de bens de consumo. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

3 A administração das farmácias investe, educa e supervisiona quanto ao uso do uniforme dos funcio 
nários, assim como do asseio dos mesmos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

4 A administração das farmácias investe e mantêm organizadas as instalações físicas, os equipamen - 
tos eletrônicos, móveis e utensílios usados no atendimento aos pacientes, assim como os utilizados 
exclusivamente pelos funcionários. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

5 A administração das farmácias oferece treinamento específico, equipamentos e estrutura adequa- 
da, para que os farmacêuticos e demais funcionários estejam aptos a desempenhar os serviços 
oferecidos dentro de um período estimado. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

6 A administração das farmácias investe em equipamentos modernos, capazes de manter o registro 
de atendimento dos pacientes, assim como o histórico de compras de produtos e medicamentos. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

7 A administração das farmácias treina e estimula a presteza de todos os funcionários em resolver os 
problemas dos clientes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

8 A administração das farmácias oferece treinamento específico, equipamentos e estrutura adequada 
para que os farmacêuticos e demais funcionários estejam aptos a desempenhar o serviço oferecido de 
maneira confiável.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

9 A administração das farmácias oferece treinamento específico, equipamentos, estrutura adequada 
e a quantidade de funcionários o suficiente para que o nível de serviço oferecido seja sempre o mesmo, 
independente do número de clientes em atendimento. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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10 A administração das farmácias está sempre disposta a auxiliar e apoiar os farmacêuticos e demais 
funcionários nas suas atividades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
11 A administração das farmácias  relaciona-se com seus farmacêuticos e demais funcionários com 

educação, cortesia e presteza.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
12 A administração das farmácias oferece informações precisas para sanar qualquer dúvida e resolver 
os problemas dos seus farmacêuticos e demais funcionários. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
13 A administração das farmácias possui capacidade e conhecimento técnico específico suficiente, 

para prestar ajuda e sanar qualquer dúvida dos seus farmacêuticos e demais funcionários.   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
14 A administração das farmácias treina e estimula os seus farmacêuticos e demais funcionários a 

atenderem os clientes educadamente, transmitindo segurança.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
15 A administração das farmácias oferece suporte adequado para os seus farmacêuticos e demais 
funcionários poderem executar bem suas atividades. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
16 Os farmacêuticos e demais funcionários das farmácias sentem-se seguros quanto à política e nego- 
ciações de uma forma geral junto à administração  empresa. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
17 A administração das farmácias estimula e  mantêm a confidencialidade sobre os assuntos tratados  
com cada funcionário ou cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
18 A administração das farmácias preocupasse em distribuir bem as equipes de atendimento, para ofe- 
ecer horários de funcionamento conveniente para todos os clientes.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
19 A administração das farmácias preocupasse em oferecer o melhor atendimento possível aos todos 
os seus clientes e funcionários. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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20 A administração das farmácias seleciona e treina de maneira eficiente seus funcionários, para que 
possam oferecer atendimento individualizado, respeitando as características particulares de cada cliente. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
21 A administração das farmácias está atenta e mostra-se interessada pelas sugestões sobre os serviços 
ofertados. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              
22 A administração das farmácias está atenta e mostra-se interessada em resolver as queixas e reclam- 
ações dos clientes e funcionários. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 NS  1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                                                          
                              

2a FASE– AVALIAÇÃO DOS GESTORES E FARMACEUTICOS, SOBRE A 

QUALIDADE E EXPECTATIVA DOS SERVIÇOS – QUESTÕES ABERTAS 

Abaixo há uma nova fase da avaliação, com questões abertas, que dará a oportunidade 

de o entrevistado expor o nível de serviço esperado por meio de suas próprias palavras. 

 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representam os itens tangíveis 

na prestação dos serviços em uma farmácia?  

Comentário: 

 

 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representa a confiabilidade na 

prestação dos serviços em uma farmácia? 

Comentário: 

 

 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representa presteza na 

prestação dos serviços em uma farmácia? 

Comentário: 

 

 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representa a segurança na 

prestação dos serviços em uma farmácia? 
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Comentário: 

 

 

• Para gestores e farmacêuticos, que grau de importância representa a empatia na 

prestação dos serviços em uma farmácia? 

Comentário: 

 

 

• Como você definiria um serviço de excelência e quais suas dicas, sugestões e críticas 

ao atendimento do farmacêutico e demais funcionários em uma farmácia? 

Comentário: 

 

 

 

 

 

 

 




