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RESUMO 

 

O Terceiro Setor está em contínuo crescimento, exigindo cada vez mais da gestão a capacidade de 

atender as necessidades e expectativas da sociedade. Neste sentido as organizações enfrentam o 

desafio de apresentar resultados e um melhor desempenho perante seus stakeholders. A presente 

monografia tem como objetivo principal identificar, sob a perspectiva do comportamento do 

consumidor, a percepção da qualidade da prestação dos serviços de saúde numa organização de 

sociedade civil (OSC), fundamentado no modelo adaptado SERVPERF. Desta forma, foram 

analisadas as percepções do público que frequenta uma instituição privada sem fins lucrativos. A 

pesquisa foi do tipo exploratória e com abordagem quantitativa, onde foi aplicado um questionário 

junto a uma amostra de 100 respondentes. Foi identificado o desempenho da organização pelas 

cinco dimensões que estruturam o modelo proposto da SERVEPERF: Confiabilidade, Presteza, 

Segurança, Empatia e Tangibilidade. Com o resultado foi possível notar que o público reconhece 

o desempenho dos profissionais e a necessidade de melhorias quanto a estrutura física das 

instalações. Concluindo a importância relativa de cada dimensão para viabilizar uma melhor 

alocação de investimento no sentido de melhorar a qualidade percebida do público. 

Palavras chaves: Comportamento do consumidor. Qualidade. Serviços. SERVPERF. Terceiro 

Setor. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The Third Sector is in continuous growth, increasingly demanding from management the capacity 

to meet the needs and expectations of society. In this sense, organizations face the challenge of 

delivering results and better performance to their stakeholders. The main objective of this 

monograph is to identify, from the perspective of consumer behavior, the perception of the quality 

of health service delivery in a civil society organization (CSO), based on the adapted SERVPERF 

model. In this way, the perceptions of the public that attend a private non-profit institution were 

analyzed. The research was of the exploratory type and with a quantitative approach, where a 

questionnaire was applied together with a sample of 100 respondents. The performance of the 

organization was identified by the five dimensions that structure the proposed SERVEPERF model: 

Reliability, Promptness, Security, Empathy and Tangibility. With the result it was possible to 

notice that the public recognizes the performance of the professionals and the need for 

improvements regarding the physical structure of the facilities. Concluding the relative importance 

of each dimension to enable a better allocation of investment in order to improve the perceived 

quality of the public. 

Keywords: Consumer behavior. Quality. Services. SERVPERF. Third Sector 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo IBGE, o setor de serviços, no 1º trimestre de 2018, representou 72,5% do valor 

adicionado do PIB brasileiro, apresentando a maior participação na economia. 

O Terceiro Setor, inserido no setor de serviços, representou em 2017, um crescimento 

considerável com relação ao ano anterior, passando de 400 organizações para 820 mil ONGs 

existentes no Brasil, conforme estudo do IPEA – Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, 

instituição do Governo Federal. Ainda sobre este estudo, das 820 mil, 709 mil (86%) são 

associações civis sem fins lucrativos, 99 mil (12%) são organizações religiosas e 12 mil (2%) são 

fundações privadas. E a presença regional das organizações, segue a distribuição da população: a 

região Sudeste tem 40% das organizações, Nordeste (25%), Sul (19%), Centro-Oeste (8%) e a 

região Norte (8%). “O terceiro setor no Brasil e no mundo está em constante crescimento. O 

número de entidades nele, segundo as informações do IBGE (2010), está crescendo, assim como o 

de pessoas que trabalham nesse importante setor socioeconômico. ” (AVENI et al, 2018, p.103). 

Apesar de o terceiro setor não visar lucro, o mesmo está inserido em um ambiente e 

estabelece relações de troca para obtenção de recursos e assim transformá-los em serviços para 

atender seu público-alvo. Segundo Semenik e Bamossy (apud GUIMARÃES et al, 2003) 

organização sem fins lucrativos é definido como “qualquer instituição pública ou privada envolvida 

no provimento de uma oferta de mercado sem a finalidade de lucro. A rigor, essas organizações 

caem na categoria de organizações de serviço”. 

Para Araújo (2005), as mudanças na área social e econômica permitiram que as 

organizações do terceiro setor crescessem e se tornassem mais importantes. Com isso, uma das 

questões enfrentadas é o aumento na concorrência por recursos financeiros, vindos dos setores 

públicos e privados. O crescimento das Organizações da Sociedade Civil é uma das causas que tem 

dificultado a independência de recursos, uma vez que um maior número de organizações passou a 

disputar uma quantidade de recurso cada vez menor. 

No imaginário de muitas das organizações que compõem o setor, seja OSCIPs ou 

filantrópicas, além das questões legais existentes para maior legitimidade e efetivação das 

relações intersetoriais, este aumento dos sem fins lucrativos acirrou uma competição por 

recursos (financeiros, materiais e humanos) e espaços políticos e sociais, impactando a 

sustentabilidade. (ARAÚJO, 2005, p. 5). 

http://www.ipea.ogv.br/
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Cada vez mais, as ONG´s precisam se qualificar tornando-se necessários a 

profissionalização, o aprimoramento e a transparência para as instituições, sejam públicas ou 

privadas, que financiam e apoiam seus projetos, programas ou atividades (ALBUQUERQUE, 

2006, p. 13). A própria busca da sustentabilidade é um dos fatores que levam as organizações a 

intensificarem o processo de profissionalização e a busca de instrumentos e práticas de gestão para 

auxiliá-las em suas operações. (SILVA, 2010, p. 1310). 

Segundo Dias e Rodrigues (2002), para as organizações do Terceiro Setor enfrentar o 

desafio de apresentar seus resultados e seu desempenho para seus potenciais financiadores, o 

processo de avaliação de desempenho sugere a construção de uma boa reputação perante seus 

stakeholders. Conforme Salamon (1997, p. 105), quanto mais "estas organizações se empenham 

na solução de problemas sociais, mais crescem as pressões para aperfeiçoarem seus sistemas de 

administração e seu desempenho”.  

Portanto, Falconer (1999, p. 11) afirma que,  

Entidades organizam-se, redefinem sua orientação, seus processos, serviços ou atividades 

segundo critérios de excelência gerencial, adquirem domínio de técnicas de planejamento, 

acompanhamento e avaliação de processos e resultados, e adotam modelos de gestão de 

empresas competitivas, com significativo impacto em sua forma de atuação.  

Ressalta ainda que Administração surge como área de conhecimento contendo de soluções 

para os problemas do terceiro setor. Temas de Administração - planejamento, gestão de projetos, 

marketing, finanças, auditoria, liderança, motivação - antes restritos apenas ao mundo empresarial 

ou à administração pública, tornam-se comuns entre as organizações do terceiro setor. 

O presente trabalho tem o foco nos conceitos de marketing, para Kotler (2012, p. 4), 

“marketing é um processo social pelo qual indivíduos e grupo obtém o que necessitam e desejam 

por meio da criação, da oferta e livre troca de produtos entre si”. Ainda segundo o autor, o ponto 

de partida para conhecer e satisfazer as necessidades dos clientes alvos é tentar compreender o 

comportamento do consumidor e estudar como as pessoas, grupos e organizações selecionam, 

compram, usam e descartam serviço. 

Com relação ao Terceiro Setor nota-se que cidadãos estão mais conscientes de seus direitos 

e da importância de participar da transformação de sua realidade. Para Kotler e Keller (2006), uma 

vez que o propósito do marketing é focado em atender e satisfazer às necessidades e aos desejos 

dos consumidores, torna-se fundamental entender e conhecer este tipo de comportamento. De 



15 

 

 

acordo com Richers (1984), o comportamento do consumidor é caracterizado por atividades 

mentais e emocionais realizadas na escolha e uso de produtos / serviços para a satisfação de 

necessidades e desejos.  

E em se falando da área da saúde, o marketing pode ser entendido como um disciplinador 

de qualidade, exercendo o controle e desenvolvendo técnicas de aprimoramento de serviços e de 

satisfação de necessidades (prevenção de doenças, restauração de saúde, reabilitação, medicina 

preventiva etc.) e conforto no atendimento dessas necessidades (LOUBEAU et al.,1998). 

Diante do exposto, este trabalho visa conhecer o público e o que desejam dos serviços de 

saúde de uma organização do Terceiro Setor e, através dos conceitos de marketing, identificar a 

percepção da qualidade dos serviços executados pela organização, mesmo diante da especificidade 

e das condições limitadas dos recursos financeiros.  

A partir dessa explanação surge a seguinte questão: Qual a percepção da qualidade dos 

serviços de saúde de uma organização da sociedade civil (OSC)? 

 

1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste estudo é identificar, sob a perspectiva do comportamento dos 

usuários, a percepção da qualidade da prestação dos serviços de saúde numa Organização de 

Sociedade Civil (OSC). 

 

1.2 Objetivos Específicos  

 

Para alcançar o objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos:  

a) identificar o perfil do público; 

b) medir e identificar a percepção da qualidade dos serviços de uma organização com a adoção 

do método SERVPERF, na dimensão Confiabilidade; 

c) medir e identificar a percepção da qualidade dos serviços de uma organização com a adoção 

do método SERVPERF, na dimensão Presteza; 

d) medir e identificar a percepção da qualidade dos serviços de uma organização com a adoção 

do método SERVPERF, na dimensão Segurança; 
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e) medir e identificar a percepção da qualidade dos serviços de uma organização com a adoção 

do método SERVPERF, na dimensão Empatia; 

f) medir e identificar a percepção da qualidade dos serviços de uma organização com a adoção 

do método SERVPERF, na dimensão Tangibilidade. 

 

1.3 Estrutura do Trabalho 

 

O presente trabalho será apresentado em quatro seções, conforme a descrição a seguir. 

Na seção inicial é explanada a introdução do trabalho, a apresentação da contextualização 

do tema, a justificativa da escolha do tema, bem como o problema da pesquisa, os objetivos a serem 

alcançados.  

A segunda seção constará a fundamentação teórica relacionada ao estudo como 

embasamento para construção do conhecimento, abordando estudos e conceitos sobre o terceiro 

setor, os conceitos de marketing na esfera dos serviços, comportamento do consumidor, percepção 

do consumidor, qualidade e a ferramenta SERVPERF. 

Em seguida, a terceira seção apresentará o percurso metodológico adotado para a pesquisa, 

considerando: o tipo de estudo, caracterização da pesquisa, universo e população-alvo, pré-teste, 

coleta e tabulação dos dados e o objeto de estudo, onde apresenta-se a organização estudada. Na 

quarta e última seção, será feito a análise dos dados e a conclusão do trabalho. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesta seção, são abordados os aspectos envolvidos no trabalho que dão base para o estudo 

sobre o comportamento do consumidor e percepção da qualidade inseridos no ambiente do Terceiro 

Setor. 

 

2.1 Terceiro Setor 

 

No Brasil, os primeiros trabalhos sobre administração de organizações do terceiro setor 

datam da virada dos anos 1990 (FALCONER, 1999; COELHO, 2000; HECKERT, 2001). Entender 

as origens, é fundamental para perceber as mudanças estruturais e da atuação das organizações que 

compõe o terceiro setor. 

Albuquerque (2006) afirma que a expressão “Terceiro Setor” é uma tradução do termo em 

inglês third sector, que nos Estados Unidos, é usado com outras expressões, como “organizações 

sem fins lucrativos” (nonprofit organizations) ou “setor voluntário” (voluntary sector). Na 

Inglaterra, legalmente se utiliza a expressão “caridades” (charities), que vem da origem histórica 

medieval e ressalta as primeiras ações comunitárias voltadas para religião. Na Europa Ocidental 

predomina o termo “ONG”, onde sua origem remonta ao sistema de representações da Organização 

das Nações Unidas (ONU), a qual denominava as organizações que promoviam projetos de 

desenvolvimento nos países de terceiro mundo. 

No Brasil e na América Latina, também se utiliza a expressão sociedade civil, originado no 

século XVII, ondem designava um plano intermediário entre o Estado e a natureza pré social. Este 

termo vem sendo utilizado para um conjunto de instituições que se distingue do Estado, mesmo 

promovendo direitos coletivos e do mercado. (ALBUQUERQUE, 2006, p. 18). 

Para melhor entendimento da interligação entre os setores, os autores distinguiram em 

(SALAMON et al., 1999; WOLFE, 2002):  

a) "Estado" - primeiro setor, representado pelos órgãos públicos que arrecadam e administram 

recursos a serem devolvidos aos contribuintes sob a forma de investimentos em áreas como 

educação, segurança e saúde;  

b) "Mercado" - segundo setor, que contempla os órgãos privados cujas atividades são guiadas 

pelo anseio de obter lucro;  
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c) "Sociedade civil" - o terceiro setor, objeto deste estudo, formado por associações, fundações 

e grupos institucionalizados para a prestação de serviços de natureza social, atendendo a 

demandas que nem sempre são alcançadas e supridas pelo Estado.  

A Divisão de Estatísticas das Nações Unidas em conjunto com a Universidade John 

Hopkins, elaborou o “Manual sobre as instituições sem fins lucrativos no sistema de contas 

nacionais” (Handbook on nonprofit institutions of national accounts), onde adotou critérios e 

características para definir as entidades do Terceiro Setor (ALBUQUERQUE, 2006, p. 19): 

a) devem estar organizadas formalmente, ou seja, com estrutura interna, com estabilidade 

relativa de objetivos formais; 

b) são privadas, ou seja, separadas dos governos, institucionalmente; 

c) são capazes de administrar as próprias atividades; 

d) não distribuem lucro a seus administradores; 

e) tem alto grau de participação cidadã, ou seja, podem constituir grupo de pessoas e a 

atividade livremente decidida por seus membros. 

Ainda sobre definição do Terceiro Setor “trata de todas aquelas instituições sem fins 

lucrativos que, a partir do âmbito privado, perseguem propósitos de interesse público” 

(THOMPSON, 1997, p. 41). Para Lee et al (1997) propõe que ele seja definido como o grupo de 

atividades de organizações de dentro da sociedade civil que não estejam dentro do aparato estatal 

nem privado e possuem o objetivo de prestar serviços ao público em mais diversos setores como: 

saúde, cultura, educação, direitos civis, proteção ao meio ambiente, desenvolvimento humano, 

dentre outros que até então eram de competência exclusiva do Estado.  

Para Oliveira (2005, p. 8), o terceiro setor é um conjunto de atividades voluntárias, 

desenvolvidas por organizações privadas não governamentais e sem ânimo de lucro (associações 

ou fundações), realizadas em prol da sociedade, independentemente dos demais setores (Estado e 

mercado), embora com eles possa firmar parcerias e deles possa receber investimentos (públicos e 

privados). (OLIVEIRA, 2005, apud COSTA; FREITAS, 2012, p.125). 

Afirma-se ainda que terceiro setor é composto por organizações de natureza “privada” (sem 

objetivo de lucro) dedicadas à consecução de objetivos sociais ou públicos, embora não seja 

integrante do governo. (PAES, 2010 apud COSTA; FREITAS, 2012, p. 125). Segundo Merege 

(2009, p. 51), “O terceiro setor é constituído por organizações criadas por iniciativas privadas que 

geram bens e serviços de caráter público”.  
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Em 2016, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea) lançou o Mapa das 

Organizações da Sociedade Civil. A plataforma localiza, por geo referencialmente, OSCs em todo 

o Brasil, e agrega dados de mais de 11 bases públicas, como da Receita Federal, por exemplo, e 

funciona como mecanismo de transparência, auxiliando no relacionamento com eventuais 

investidores (IPEA, 2017). Na figura 1, é possível ver o crescimento do número de OSC entre os 

anos de 2010 a 2016. 

 

Figura 1 - Número de OSC entre os anos de 2010 a 2016. 

 
Fonte: Elaboração do Ipea, com base em dados da Secretaria da Receita Federal (2016) e RAIS/MTE (2015). 

 

Nota-se que o terceiro setor está em contínuo crescimento, exigindo cada vez mais da gestão 

a capacidade de atender as necessidades e expectativas da sociedade (TENÓRIO, 2004). 

 

Quadro 1 - Desafios de gestão para organizações do terceiro setor. 

Desafio Descrição 

Transparência 
Necessidade de transparência e responsabilidade da organização em prestar 

contas perante os diversos públicos que têm interesses legítimos diante delas. 

Sustentabilidade 

Capacidade de captar recursos – financeiros, materiais e humanos – de maneira 

suficiente e continuada, e utilizá-los com competência, de maneira a perpetuar a 

organização e permiti-la alcançar os seus objetivos. 

Qualidade de 

serviços 

Uso eficiente dos recursos e avaliação adequada do que deve ser priorizado, em 

função dos recursos disponíveis, das necessidades do público e das alternativas 

existentes. 

Capacidade de 

articulação 

Formação de redes, fóruns, associações, federações e grupos de trabalho, de 

forma real ou virtual, permitindo articulação e intercâmbio de informação. 
Fonte: Falconer (1999). 

https://mapaosc.ipea.gov.br/index.html
https://mapaosc.ipea.gov.br/index.html
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Na figura 2, Falconer (1999, p.19) sinaliza o que considera como os principais desafios de 

gestão para organizações do Terceiro Setor. Segundo o autor, “qualidade significava, 

alternadamente, oferecer o melhor serviço possível a um número limitado de beneficiários ou diluir 

entre uma população carente os recursos disponíveis. A postura, em ambos os casos, era de que o 

que quer que se fizesse seria melhor alternativa a não fazer nada. ” 

Segundo Kotler (1994), todas as organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, se 

estabelecem e se mantêm através de relações de troca com seus vários mercados e públicos. Neste 

contexto em que, toda organização está inserida em um ambiente de troca para obtenção de 

recursos, o objetivo é sempre a satisfação do cliente (Souza, 1993 apud Guimarães, 2003). 

Portanto, entende-se que diante o crescimento e a competição acirrada que as organizações 

enfrentam, é importante que, independente dela ser pública ou privada, governamental ou não-

governamental, seja mensurada a satisfação dos seus públicos de maneira a proporcionar qualidade. 

E compreender as necessidades do público são fatores de extrema importância para a longevidade 

de uma organização. A seguir são apresentados os principais conceitos e teorias do comportamento 

do consumidor. 

 

2.2 Comportamento do Consumidor 

 

O estudo do comportamento do consumidor é de fundamental importância pois permite 

entender a geração do valor para o consumidor, dado o seu propósito central de satisfação das 

necessidades e desejos dos clientes, que são foco das atividades de marketing. (PINHEIRO et al, 

2011, p. 16).  

 Já para os autores Hawkins, Mothersbaugh e Best (2007), o comportamento do consumidor 

se traduz como o estudo de como as pessoas, sejam de forma individual, em grupo ou 

organizacionalmente fazem para selecionar, comprar, ou usufruir de bens ou experiências baseadas 

na satisfação das necessidades e desejos. Além disso, é analisada também o impacto desses 

processos na relação entre consumidor e sociedade. 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 164), apresentar uma visão de que “o comportamento do 

consumidor é o estudo de como indivíduos, grupos e organizações selecionam, compram, usam e 

descartam bens, serviços, ideias ou experiências para satisfazer suas necessidades e desejos”.  
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Pinheiro et al (2014, p. 18), abordam as principais teorias no estudo do comportamento do 

consumidor, as quais evoluíram da racionalidade econômica a cognitiva. 

Na teoria da racionalidade econômica, o comportamento do consumidor obedece a um 

padrão egoísta e maximizador, sendo as escolhas pautadas na busca do maior benefício (prazer ou 

satisfação) ao menor custo possível (desconforto ou sofrimento). Porém apresenta duas limitações, 

referente a abordagem focada nos efeitos que o consumo de um bem produz no consumidor, sem 

permitir uma compreensão mais profunda dos processos psicológicos. E a outra limitação é 

referente não levar em consideração as diferenças sociais, individuais e culturais que permeiam o 

comportamento do consumidor. 

A teoria comportamental baseia-se no behaviorismo clássico, ou seja, 

comportamentalismo, linha da psicologia que propõe uma abordagem objetiva e experimental das 

ciências naturais, com a finalidade de prever e controlar o comportamento dos indivíduos.  

O consumo, um tipo de comportamento, é um conjunto de reações fisiológicas e 

comportamentos observáveis, geradas por estímulos localizados no meio ambiente. Diante 

disso, para influenciar o comportamento de compra parte do estudo sistemático dos 

estímulos presentes no ambiente de consumo que levam o consumidor a reações positivas 

(aproximação, simpatia) ou negativas (afastamento, antipatia) em relação aos produtos 

disponíveis. (PINHEIRO, 2014). 

A Teoria Psicanalítica afirma que os comportamentos na consciência são uma expressão 

distorcida de desejos recalcados no inconsciente, ou seja, a escolha dos produtos dá-se a partir da 

capacidade de satisfazer, mesmo que parcial e temporariamente, aos impulsos inconscientes. Cabe 

ao marketing criar estratégias que ressaltam as características dos produtos que despertam o desejo 

do consumidor. 

Na Teoria Social e Antropológica todo comportamento é essencialmente uma função das 

inter-relações de personalidades, sistema social e cultural. Dessa forma, o consumo é uma 

significação social em proporcionar uma referência para construção de uma identidade social dos 

indivíduos, ou seja, a compra define a posição social do consumidor (BOURDIEU, 1984; 

CAMPBELL, 2001; FEATHERSTONE, 1995). 

A Teoria Cognitiva, a mais empregada pelos pesquisadores do comportamento do 

consumidor, integra o produto, consumidor e ambiente, a partir da ótica do consumo como processo 

de tomada de decisão (ENGEL, BLACKWELL, MINIARD, 2000; KARSAKLIAN, 2000; 

SCHIFFMAN, KANUK, 2000; SOLOMON, 2002). 
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Para Kotler e Keller (2012), o comportamento do consumidor é influenciado por fatores 

culturais, sociais e pessoais.  

a) fatores culturais: considerado o principal determinante dos desejos e comportamento de 

uma pessoa, onde também é composta por subculturas que fornecem identificação e 

socialização mais específicas de seus membros. Neste fator de influência se observa 

também a estratificação social, “divisões relativamente homogêneas e duradouras de uma 

sociedade, que são hierarquicamente ordenadas e cujos integrantes possuem valores, 

interesses e comportamentos similares” (KOTLER; KELLER, 2012, p. 15). 

b) fatores sociais: considerados os grupos de influência ou afinidade (exercem influência 

direta ou indireta sobre as atitudes ou o comportamento da pessoa), família (considerado o 

mais importante pelo grau de influência) e papéis sociais e status (onde papel consiste nas 

atividades que se espera que uma pessoa desempenho). 

c) fatores pessoais: consideradas as influências por características pessoais, como idade e 

estágio do ciclo de vida, ocupação e circunstâncias econômicas, personalidade e 

autoimagem, estilo de vida e valores. 

Na referência do autor Pinheiro et al (2014, p. 37), os fatores que influenciam o 

comportamento de compra podem ser agrupados em quatro níveis: fatores psicológicos, 

socioculturais, situacionais e demográficos. 

Onde os fatores psicológicos referem-se ao conjunto das funções cognitivas (pensamentos), 

conativas (comportamento) e afetivas (sentimentos) no processo de compra, envolvente o estudo 

da percepção, da aprendizagem, da memória, das atitudes, dos valores, das crenças, da motivação, 

da personalidade e dos estilos de vida dos consumidores. 

De acordo com Sheth, Mittal e Newman (2001 apud LARETIS), o consumidor pode 

desempenhar diferentes papéis, como usuário, pagador e comprador.  Como usuário, ele consome 

ou usa o produto ou recebe os benefícios do serviço. Já o pagador, financia a compra e disponibiliza 

o recurso para adquirir o produto ou serviço. E o comprador, é o que participa e decide pela compra. 

Ressalta ainda que determinado consumidor pode desempenhar mais de um papel. Ainda segundo 

o autor a decisão de compra pode ser individual ou em família. 

Shuffman e Kanuk (2000) em se falando de categorias, os autores dividem em dois tipos de 

consumidores: consumidor final, representado por pessoas físicas que adquirem bens e serviços 

para o uso próprio, para uso no lar ou para outras pessoas que convive no seu círculo. E o 
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consumidor organizacional, inclui organizações de todo tipo, com ou sem fins lucrativos, órgãos 

do governo municipal, estadual e federal e instituições civis (organizações não governamentais) 

que necessitam compra produtos, equipamentos e serviços, como insumos para suas operações. 

Para Engel, Blackwell e Miniard (2000), o consumidor pode exercer cinco papéis:  

a) iniciador - pensa na compra e busca informações para auxiliar na tomada de decisão;  

b) influenciador - é o que tem autoridade (financeira) e decide a alocação do recurso;  

c) comprador - quem realiza de fato a compra (visita loja, fecha com fornecedor);  

d) usuário - que é a pessoa que usa o produto ou serviço. 

Além desses fatores, Kotler e Armstrong (2015), destacam alguns aspectos que influenciam 

no ato do consumo, que são: 

a) motivações: os consumidores tendem ter diversas necessidades em determinados 

momentos, que vão desde questões biológicas (fome, sede, desconforto) até questões 

psicológicas (reconhecimento, estima ou pertencimento); 

b) percepções: definida como uma forma da qual as pessoas selecionam, organizam e 

interpretam as informações com o objetivo de formar uma imagem para o mundo, ou seja, 

a pessoa fica pronta para agir, influenciada por sua percepção, que vai definir sua decisão 

de consumo; 

c) aprendizagens: são as experiências pessoais pelas quais os comportamentos mudam, é 

desenvolvida a partir da interação de sinais, reações, impulsos, estímulos e reforços; 

d) crenças e atitudes: onde crença é um pensamento descritivo que um indivíduo tem em 

relação a alguma coisa (fundamentadas nas opiniões, na fé, dentre outros), e sobre 

determinados produtos e serviços, formando o comportamento de consumo. E a atitude, se 

refere as avaliações, os sentimentos e tendências de um indivíduo sobre um objeto ou ideia. 

A respeito da percepção, Sternberg e Grigorenko (2007, p. 39) definem como “o conjunto 

de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, sintetizam e conferem 

significado às sensações recebidas a partir dos estímulos ambientais captados pelos órgãos dos 

sentidos (visão, audição, paladar, tato e olfato)” 

A percepção humana dispõe de dispositivos que permitem selecionar informações com 

base nos critérios de relevância e interesse, chamados de filtros perceptivos. São eles: 

Atenção seletiva - capacidade que os seres humanos têm de selecionar as informações que 

lhes são submetidas; Distorção seletiva - tendência que os consumidores têm de interpretar 
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as informações dando-lhes significado pessoal, a partir das suas crenças e valores; 

Retenção seletiva - estado mental de desconforto e ansiedade produzido pela presença de 

opções de decisões excludentes e até contrastantes. (STERNBERG; GRIGORENKO, 

2007, p.40). 

Segundo Angelim (2002), a percepção é o modo o qual o indivíduo constrói em si a 

representação e o conhecimento que possui das coisas, pessoas e situações, ainda que, por vezes, 

seja induzido em erro.  

As relações entre o indivíduo e o ambiente que o rodeia são assim regidas pelo mecanismo 

perceptivo e o conhecimento é necessariamente adquirido por meio da percepção. Dois indivíduos 

da mesma faixa etária que tenham o mesmo estímulo e nas mesmas condições, captam-no, 

selecionam-no, organizam-no e interpretam-no com base no processo perceptivo individual 

segundo as suas necessidades, valores e expectativas (ANGELIM, 2002). 

Para a análise da percepção do usuário sobre as práticas de saúde, a satisfação dos usuários 

passou a ter um importante papel no Brasil, pois, diante da prática de avaliação dos serviços por 

meio de perguntas aos usuários, consegue-se o fortalecimento da participação da comunidade nos 

processos de planejamento (GOUVEIA et al, 2009). 

Ainda sobre a importância de avaliar a perspectiva do consumidor quando se aborda a 

qualidade dos serviços de saúde, é fundamental conhecer como os usuários avaliam o atendimento 

prestado, para repensar as práticas profissionais ou intervir sobre a forma de organização dos 

serviços, visando seu aprimoramento (DONATELA, 2003). 

Assim, a percepção dos usuários sobre os serviços de saúde permite avaliar sua relação com 

o profissional, o trato humanitário durante o atendimento (ASSUNÇÃO et al, 2001) e a satisfação 

do atendimento (OLIVEIRA, SIPIR, 2006; ROCHA, TREVISAN, 2009). 

Na concepção de Lacerda (2005), o que determina se um serviço é bom, são as atitudes dos 

clientes diante do serviço. A seguir são apresentados aspectos teóricos sobre serviços. 

 

2.3 Serviços 

 

De acordo com Lovelock e Wright (2001, p. 5, apud CERIOLI et al, 2014, p. 3), serviços 

“são atividades econômicas que criam valor e fornecem benefícios para clientes em tempos e 

lugares específicos, como decorrência da realização de uma mudança desejada no – ou em nome 
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do – destinatário do serviço”. Os autores citam ainda que, por se tratarem, em grande parte, de 

insumos e produtos intangíveis, os serviços se tornam de difícil definição. 

“Serviços são atos, processos e atuações oferecidos ou coproduzidos por uma entidade ou 

pessoa, para outra entidade ou pessoa” (ZEITHAML; BITNER; GREMLER, 2014, p.4). Abordam 

ainda a importância do setor dos serviços pode ser resumida em: economias baseadas nos serviços; 

o serviço como imperativo dos negócios e na tecnologia da informação; e, os setores 

desregulamentados e as necessidades de serviços profissionais. 

Quinn; Baruch; Paquette, afirmam que serviço são atividades econômicas cujo o resultado 

não é um simples produto ou construção, mas que é consumido no momento em que é gerado e 

oferece valor agregado em formas que constituem, em essência, os interesses daquele que o adquire 

(como conveniência, diversão, geração em hora oportuna, conforto ou saúde). 

Já Lovelock; Hemzo; Wirtz (2011, p. 21) preceituam que “serviços são atividades 

econômicas que uma parte oferece a outra. Geralmente baseada no tempo, seu desempenho traz a 

seus destinatários os resultados desejados, objetos ou outros ativos pelos quais os compradores têm 

responsabilidade”. 

Para Kotler e Keller (2012) serviço é definido como qualquer ato ou desempenho, 

essencialmente intangível, que uma parte oferece a outra e que não resulta na propriedade de nada. 

Afirma ainda que cada vez mais o mercado de fabricantes, varejistas e distribuidores estão na busca 

da diferenciação oferecendo serviços de valor agregado ou um excelente atendimento ao cliente. 

Os serviços apresentam quatro características principais, são elas (KOTLER; KELLER, 

2012, p. 384): 

a) intangibilidade: não podem ser vistos, provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de 

serem adquiridos. A qualidade pode ser demonstrada através de prova física e apresentação 

(BOOMS; BITNER, 1981 apud Kotler; Keller, ano 2012), como instalações, pessoas, 

equipamentos, material de comunicação, símbolos e preço; 

b) inseparabilidade: são produzidos e consumidos simultaneamente. A interação prestadora 

de serviço com o cliente torna uma característica especial para o marketing; 

c) variabilidade: são altamente variáveis visto que dependem de por quem, onde e quando 

são fornecidos; 

d) perecibilidade: não podem ser estocados. Isso pode apresentar um problema quando a 

demanda oscila. 
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Zeithaml, Bitner e Gremler (2014), afirma que o mix de marketing quando aplicado a 

serviços, além dos 4 P´s (produto, ponto, promoção e preço), inclui pessoas, evidência física e 

processo, a seguir. 

Pessoas são todos os atores humanos que desempenham um papel na execução dos 

serviços e que, por isso, influenciam as percepções do comprador: o quadro de pessoal da 

empresa, o cliente e outros clientes no ambiente dos serviços. 

Evidência física é o ambiente em que o serviço é consolidado e em que a empresa e o 

cliente interagem, do qual fazem parte muitos componentes tangíveis que facilitam o 

desempenho ou a comunicação do serviço. 

Processo é composto pelos processos, pelos mecanismos e pelo fluxo de atividades reais 

pelo qual o serviço é executado - a concretização do serviço e os sistemas operacionais. 

(ZEITHAML, BITNER E GREMLER, 2014, p.27) 

Diante das características e conceitos citados, compreende-se que os serviços precisam de 

pessoas para executar e fazer acontecer, ocorrendo simultaneamente a produção e o consumo, 

podendo variar de acordo com a qualidade oferecida, não sendo possível estocar, guardar um 

serviço uma vez não utilizado, bem como não podem ser testados antes de seu uso.  

 

2.4 Qualidade dos serviços 

 

Os pesquisadores sugerem que os consumidores julgam a qualidade dos serviços com base 

nas suas percepções do resultado gerado, do processo pelo qual o resultado foi produzido e da 

qualidade do ambiente físico. 

Para Zeithaml, Bitner e Gremler (2014), a discussão acerca das percepções do cliente sobre 

o serviço está baseada na qualidade (como avaliam se receberam um serviço de qualidade) e na 

satisfação (como se sentem satisfeitos).  

Reafirma Campos (1992) que um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

perfeitamente, de forma confiável, de forma acessível, de forma segura e no tempo certo às 

necessidades do cliente.  

Entende-se como qualidade do serviço, uma avaliação coordenada, reflexo da percepção do 

cliente sobre a confiabilidade, a segurança, a responsividade, a empatia e os tangíveis. E a 

satisfação é influenciada pelas percepções da qualidade do serviço, pela qualidade do produto e 

pelo preço, além dos fatores situacionais e pessoais. (PARASUNAMAN; ZEITHAML, 1998). 
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Afirma-se ainda que as emoções também afetam as percepções da satisfação com produto 

ou serviço, e elas podem ser estáveis, preexistentes, como seu estado de espírito e a satisfação com 

a vida que leva. As emoções específicas podem ser induzidas pela experiência de consumo 

propriamente dita, influenciando a satisfação do cliente com o serviço. (ZEITHAML; BITNER; 

GREMLER, 2014) 

Nota-se assim que a qualidade do serviço é testada quando o serviço é prestado, sendo um 

elemento crucial das percepções dos clientes (KOTLER e KELLER, 2012). Afirma-se ainda que a 

qualidade é percebida de acordo com as preferências e percepções dos consumidores 

(HOLBROOK; CORFMAN, 1985).  

Para Kotler e Keller (2012), o resultado do serviço e a fidelidade do cliente são 

influenciados por diversos motivos, alguns destes foram identificados num estudo feito onde foi 

levantado mais de 800 comportamentos críticos que levam o cliente a optar por outro prestador de 

serviço.  

O modelo de qualidade apresentado pelos autores Parasuraman, Zeithaml, Valerie e Berry, 

destacam as exigências consideradas mais importantes, realçando por meio de gaps as possíveis 

falhas na prestação dos serviços, são eles:  

a) gap entre expectativa do consumidor e as percepções da gerência; 

b) gap entre as percepções da gerência e as especificações da qualidade dos serviços; 

c) gap entre as especificações da qualidade dos serviços e sua entrega; 

d) gap entre a entrega dos serviços e as comunicações externas; 

e) gap entre serviço percebido e o serviço esperado. 

Com base no modelo de GAP (vide figura 2), os pesquisadores identificaram cinco fatores 

que determinam a qualidade dos serviços, que são confiabilidade (confiável e como prometido), 

capacidade de resposta (disposição de ajudar cliente e pronto serviço), segurança (conhecimento, 

cortesia e confiança dos funcionários), empatia (atenção individual) e itens tangíveis (aparência 

das instalações físicas, equipamentos, funcionários e comunicação). 

Com base nestes fatores, que os autores desenvolveram o método SERVQUAL, se 

basearam na diferença medida entre o desempenho (entregue ao consumidor) e as expectativas que 

o consumidor tem antes da experiência de consumo. 
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Figura 2 - Modelo de GAP de qualidade de serviços. 

 
Fonte: Adaptado de Parasuraman et al (1985). 

 

Donabedian (1980) desenvolveu um quadro conceitual a partir de três dimensões: a 

estrutura, o processo e o resultado. A estrutura refere-se aos recursos físicos, humanos, materiais, 

equipamentos e financeiros necessários para a assistência médica. O processo, se refere às 

atividades envolvendo os profissionais da saúde e usuários, inclui o diagnóstico; o tratamento; os 

aspectos éticos da relação médico, profissional, equipe de saúde e paciente. E por fim o resultado 

que corresponde ao produto final da assistência prestada, considera a saúde, a satisfação dos 

padrões e as expectativas dos usuários (RIGHI, 2009).  

Quando aplicado aos serviços de saúde, a qualidade adquire características próprias, pois o 

produto/serviço é consumido no ato de sua produção, não havendo possibilidade de identificação 

prévia de produto/serviço com defeito (ARAÚJO, 2003). Para Téboul (1999), diferentemente da 

qualidade de um produto, a qualidade de um serviço é julgada pelo processo de atendimento e por 

seus resultados.  

Lovelock e Wright (2001), ressaltam ainda que, a qualidade em serviços é baseada em 

experiências vivenciadas pelo cliente, uma vez que o serviço consiste em uma experiência 

interativa. Para Las Casas (2009, p. 89), “qualidade em serviços está ligada à satisfação. Um cliente 

satisfeito com o prestador de serviços estará percebendo um serviço como de qualidade”. 
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A Organização Mundial da Saúde (1993) definiu qualidade da assistência à saúde como um 

conjunto de elementos que incluem: um alto grau de competência profissional, a eficiência na 

utilização dos recursos, um mínimo de riscos e um alto grau de satisfação dos pacientes e um efeito 

favorável na saúde. 

Assim a qualidade se torna um diferencial para o gestor, mostrando-se fundamental o 

impacto gerado sobre os lucros e outros resultados econômico financeiros da organização 

(ZEITHAML; BERRY; PARASURAMAN, 1996). A seguir são apresentados os principais 

modelos de avaliação da qualidade de serviços. 

 

2.4.1 Métodos SERVQUAL x SERVPERF 

 

As dimensões da qualidade do serviço foram identificadas no trabalho pioneiro de 

Parasuraman, Valerie, Zeithaml e Leonard Berry. Através de pesquisas, identificaram as cinco 

dimensões específicas da qualidade dos serviços aplicáveis a diversos serviços, a seguir: 

a) a confiabilidade: o cumprimento das promessas - Esta dimensão, considerada a mais 

relevante no conceito das percepções, é definida como a capacidade de cumprir a promessa 

do serviço de forma fidedigna e precisa. Se referindo ao termo mais amplo, é cumprir as 

promessas de prestação dos serviços, a solução dos problemas e a precificação, ou seja, 

manter as promessas, sobretudo ao desfecho e aos atributos principais do serviço. 

b) a responsividade: a disposição de ajudar - A responsividade significa o desejo de auxiliar 

os clientes e oferecer um serviço imediato, destacando assim a atenção e prontidão no 

atendimento às necessidades do cliente. 

c) a segurança: como inspirar a confiança e a certeza - Dimensão que representa o 

conhecimento e a cortesia dos funcionários, bem como a capacidade de inspirar confiança 

e certeza nos clientes, sendo materializada na pessoa que faz o elo entre cliente e empresa. 

d) a empatia: como tratar os clientes como seres individualizados - Significa a atenção 

cuidadosa e personalizada oferecida ao cliente. Onde a empatia é representada na 

comunicação em que os clientes são únicos e especiais, e que suas necessidades são 

compreendidas. 

e) os tangíveis: como representar o serviço na esfera física - Esta dimensão é representada 

pela aparência das instalações físicas, dos equipamentos, do quadro de pessoal e dos 
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materiais de comunicação. 

Parasuraman (1988), baseado nas cinco dimensões da qualidade dos serviços, 

desenvolveram um questionário chamado de escala SERVQUAL, utilizando as diversas 

ocorrências de satisfação por meio do modelo gap. Este questionário está representado na Figura 

3, sendo conhecido como instrumento SERVQUAL. 

 
Figura 3 - Instrumento SERVQUAL. 

 
Fonte: Parasuraman, 1988. 
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Um resultado potencial o uso da SERVQUAL é a determinação da importância relativa que 

os consumidores de uma determinada empresa ou segmento dão a cada dimensão, viabilizando 

uma melhor alocação de investimentos no sentido de melhorar a qualidade percebida pelos 

mesmos. Com a realização dessa pesquisa, consegue-se acompanhar a performance geral da 

empresa (naqueles atributos específicos) junto a seus consumidores. (SOUTO; CORREIA NETO, 

2017). 

Cronin e Taylor (1992) investigaram a conceituação e mensuração da qualidade do serviço, 

bem como seu relacionamento com a satisfação dos consumidores e suas intenções de consumo, 

concluíram que a qualidade é mais bem avaliada quando utilizado apenas as percepções que os 

consumidores têm a respeito do desempenho do serviço. Com base neste estudo, propuseram um 

novo modelo de avaliação da qualidade, denominado SERVPERF, o qual se baseia no modelo 

SERVQUAL, porém, avalia apenas as medidas da percepção de desempenho do serviço.  

Dessa forma, utiliza apenas os 22 (vinte e dois) itens de desempenho, com uma escala Likert 

de 5 ou 7 pontos e tem nos extremos “Discordo fortemente” e “Concordo fortemente”. 

Assim, esses 22 itens foram utilizados para avaliação de desempenho no trabalho empírico 

de Cronin e Taylor (1992), testando as seguintes hipóteses: 

a) uma medida de qualidade em serviço SERVPERF não ponderada é mais apropriada para a 

medição da qualidade em serviço que o instrumento SERVQUAL, SERVQUAL 

ponderado, ou SERVPERF ponderado; 

b) satisfação de cliente é um antecedente da qualidade percebida do serviço; 

c) satisfação do cliente tem um impacto significativo nas intenções de recompra; e 

d) qualidade percebida do serviço tem um impacto significativo nas intenções de recompra 

No método SERVPERF a qualidade é avaliada em um único momento após a prestação do 

serviço, ou seja, a nota da avaliação é a própria percepção de desempenho impetrada pelos 

consumidores (CRONIN e TAYLOR 1992, 1994; BOLTON e DREW, 1991). O modelo mensura 

apenas a percepção do cliente sobre a sua experiência obtida durante a prestação de serviço 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2001). 

O SERVPERF leva em consideração as premissas da qualidade total, pelo qual a gestão 

obtém um resultado de uma forma ampla envolvendo os funcionários e o processo produtivo para 

o atendimento do cliente (PALADINI, 2012). Este método permite que as empresas obtenham um 
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feedback sobre a qualidade percebida pelos serviços que a empresa oferece aos seus clientes 

(GRÖNROOS, 1984). 

A diferença entre os dois modelos tem grande relevância, pois as organizações de serviço 

têm a necessidade de saber qual é a sua prioridade e o seu objetivo principal, seja clientes satisfeitos 

com o seu desempenho ou fornecimento de serviços com um nível alto de qualidade percebida.  
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3 METODOLOGIA 

 

Esta seção apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa. Segundo Roesch (2005, p. 

125), “[...] a metodologia descreve como o projeto será realizado”. O desenvolvimento do trabalho 

nesta seção se dará destacando o tipo de pesquisa e a forma como os dados foram coletados, 

analisados e interpretados. 

 

3.1 Método de Pesquisa 

 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho trata-se de um estudo exploratório realizado através 

da abordagem qualitativa e quantitativa. E para concretizar este estudo foi utilizada a técnica de 

estudo de caso. 

Na abordagem quantitativa foi aplicado um questionário, tendo como objetivo mensurar as 

percepções dos pesquisados sobre o atendimento. A pesquisa quantitativa busca traduzir as 

informações coletadas em números, para posteriormente classificá-las e analisá-las com o auxílio 

de recursos e técnicas estatísticas (FÁVERO et al, 2009). 

Com relação a abordagem qualitativa, os dados foram analisados de forma interpretativa, 

no intuito de proporcionar uma melhor compreensão do problema.  Na concepção de Malhotra 

(2006), trata-se de um método de pesquisa não estruturada, de caráter exploratório e que 

proporciona uma melhor percepção e compreensão do contexto do problema. E para os autores 

McDaniel e Gates (2006) o uso deste tipo de pesquisa é a melhor forma para compreender as 

motivações e sentimentos dos usuários dos serviços. 

Com relação ao estudo de caso, Goldenberg (1999, p. 33) afirma que “estudo de caso reúne 

o maior número de informações detalhadas, por meio de diferentes técnicas de pesquisa, com o 

objetivo de apreender a totalidade de uma situação e descrever a complexidade de um caso 

concreto”. Neste trabalho, a referida pesquisa busca identificar a avaliação da qualidade de serviços 

de uma única instituição filantrópica, o Recanto Psicopedagogico. 

Diante o exposto e a partir da definição do objeto de estudo, foi procedida uma revisão de 

literatura acerca dos assuntos relativos aos seguintes temas: Marketing de serviços e 

Comportamento do consumidor tendo como foco os conceitos de Kotler e Keller contrastados com 

Solomon e Pinheiro, Castro, Silva e Nunes, Qualidade destacando os autores Parsu Parasuraman, 
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Valerie Zeithaml e Leonard  Berry, assim como a contextualização do Terceiro Setor e o objeto de 

estudo concretizado na OSC Recanto Psicopedagogico.  

 

3.2 Coleta de Dados e Amostra 

 

Para viabilizar a coleta de dados, Cervo e Bervian (2003) afirmam que podem ser utilizados 

as seguintes formas: a observação, a entrevista, o questionário e o formulário. Diante disso, para 

ter as informações empíricas face aos objetivos deste trabalho, foi selecionado como instrumento 

o questionário. 

Como instrumento de pesquisa utilizou-se um questionário no modelo adaptado da 

SERVPERF, composto por: a primeira parte visou identificar os dados inerentes ao perfil do 

entrevistado; a segunda parte teve como objetivo levantar as percepções dos mesmos sobre 22 

elementos que compõem as cinco dimensões da qualidade Tangibilidade, Confiabilidade, 

Responsabilidade, Garantia e Empatia, propostas por Parasuramam et al (2006); e ao final, foi 

adicionada uma questão aos entrevistados sobre o nível geral de satisfação com os serviços. 

Para a ponderação das respostas, utilizou-se de uma escala Likert de 7 pontos, onde ressalta 

ao respondente da importância para a qualidade do serviço, quanto mais concordar com a afirmação 

maior o número; quanto menos concordar, menor o número (7: concordo plenamente; 6: concordo; 

5: quase concordo; 4: não concordo, não discordo; 3: quase discordo; 2: discordo; 1: discordo 

totalmente). 

Com o intuito de aprimorar o instrumento de pesquisa e proporcionar qualidade aos dados 

coletados, sugeriu-se a realização do pré-teste do instrumento, realizado no dia 26 de outubro de 

2018, onde foram abordados 3 usuários, sendo esta a amostragem utilizada para avaliação do 

instrumento. A partir do pré-teste foi observada a necessidade de adequação de alguns elementos 

de interpretação do instrumento de coleta. 

Após as adequações, foi aplicado o instrumento de pesquisa nos dias 29 e 30 de outubro de 

2018 com 100 participantes. Esta abordagem foi realizada nas recepções da instituição juntamente 

com o Serviço Social da instituição. O tempo médio de aplicação do questionário foi de 

aproximadamente 10-20 minutos por respondente.  

A pesquisa foi aplicada diretamente com a família, podendo ser pais, cuidadores ou 

responsáveis pelos pacientes, visto que as pessoas com deficiência que frequentam a instituição e 
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recebem o serviço diretamente tem limitações para dar este retorno e que a família é 

significativamente impactada pelo resultado satisfatório ou não do serviço. 

Num segundo momento de abordagem, foi realizada uma entrevista com 10 participantes, 

seguindo o mesmo roteiro do instrumento SERVPERF, a fim de aprimorar o trabalho com mais 

informações da percepção do público. O registro se deu através de gravação do áudio. A entrevista 

foi realizada por uma assistente social designada e contratada para execução deste trabalho.  

Sobre a seleção da amostra, os participantes foram escolhidos aleatoriamente, segundo 

critério de representatividade não probabilística, selecionados por acessibilidade, ou seja, pela 

facilidade de acesso aos entrevistados. Apesar desse tipo de amostragem não oferecer um elevado 

nível de precisão, o mesmo representa de alguma maneira o universo pesquisado. (VERGARA, 

2007). 

 

3.3 Unidade de Análise 

 

A organização escolhida para o estudo foi o Recanto Psicopedagógico, abreviadamente 

Recanto, fundado em 26.11.1974, com foro e sede na cidade de Fortaleza capital do Estado do 

Ceará à Rua Ari Barroso, 55, Bairro Papicu, CEP 60.175-705, é inscrito no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica – CNPJ sob n.º 07.950.793/0001-59. 

Como destaque, os principais motivos para a escolha da Instituição são a estabilidade da 

organização com 45 (quarenta e cinco) anos de atuação no município de Fortaleza e a facilidade 

no acesso das informações e na aplicação dos instrumentos de coletas de dados junto ao público. 

O Recanto, uma vez inserido na dimensão histórico–cultural da educação especial, 

assistência social e atenção à saúde das pessoas com deficiência - PCD´s, na região metropolitana 

de Fortaleza, em parceria com o Poder Público Federal, Estadual e Municipal, tem como missão 

“Garantir aos PCD´s - Pessoas Com Deficiências (crianças, adolescentes e adultos), atendimento 

nas áreas da educação especial, saúde, assistência social e inclusão profissional para melhoria da 

qualidade de vida e exercício da cidadania”. (RECANTO PSICOPEDAGOGICO, 2017). 

O perfil do público atendido pelo Recanto é formado por pessoas com transtornos mentais, 

conduta típica, autistas, síndromes de down, e múltiplas deficiências, bem como seus familiares, 

provenientes da região metropolitana de Fortaleza. 
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A instituição funciona através do sistema de células administrativas que facilitam a divisão 

de tarefas entre os profissionais da instituição e ajudam a tornar mais eficiente o esforço pela 

melhoria do atendimento das pessoas com necessidades específicas.  

Para tanto, mantém uma equipe multidisciplinar especializada formada por: psicólogos, 

fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, médicos nas 

especialidades clínica neurológica e assistentes sociais, responsáveis pelos diagnósticos, 

atendimento e acompanhamento dos PCD´s. (RECANTO PSICOPEDAGOGICO, 2017).  

Suas atividades são desenvolvidas pelas seguintes células:                    

a) Célula de Atendimento Educacional Especializado – CAEE; 

b) Célula de Atendimento Terapêutico – CAT; 

c) Célula de Atendimento à Família – CAF; 

d) Célula de Atendimento Médico – CAM; 

e) Célula de Relações Institucionais – CRI. 

A estrutura organizacional do Recanto é formada por dois níveis: o estatutário e técnico 

operacional. O nível estatutário é composto por três órgãos: Assembleia Geral (como órgão 

soberano deliberativo), Diretoria (Presidente, Tesoureiro e Secretário, como órgão executivo) e 

Conselho Fiscal (como órgão fiscalizador). Estes órgãos são assessorados pela célula 

administrativa, área com maior fluxo de informação, uma vez que são tratadas e geridas as 

comunicações existentes entre todos os setores da Instituição. A administração do Recanto conta 

com um quadro funcional de profissionais qualificados para atendimento às demandas dos setores 

Financeiro, Jurídico, Pessoal e Contabilidade. (RECANTO PSICOPEDAGOGICO, 2017) 

O nível técnico operacional é dividido em Células: CAEE (Psicopedagogas, Pedagogos e 

Educadores), CAT (Terapeuta Ocupacional, Fisioterapeutas, Psicólogos e Fonoaudiólogos), CAF 

(Assistentes Sociais, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Cuidadores), CAM (Médicos Clínicos e 

Neurologistas) e CRI (Administradora, Consultor) têm como interface a conexão entre missão e 

objetivo da instituição. Sendo estas coordenadas pelas respectivas Diretorias, Pedagógico, 

Terapêutica e Administrativa. (RECANTO PSICOPEDAGOGICO, 2017) 

Em 1988, através de financiamento com a caixa Econômica Federal, o Recanto adquiriu o 

imóvel próprio, denominado Sede. Em 2008, com recursos próprios, adquiriu o segundo imóvel 

que funciona como anexo a Sede, onde neste mesmo ano realizou o Seminário Educação e Saúde 
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– Promoção Cidadania em Espaço Sustentável, em comemoração aos seus 35 anos de fundação. 

(RECANTO PSICOPEDAGOGICO, 2017). 

 

3.4 Tratamento e Análise dos Dados 

 

Para o tratamento dos dados coletados na aplicação dos questionários foram tabulados com 

o auxílio de planilha do Microsoft Excel. Foram desenvolvidos gráficos para auxiliar na 

visualização das proporções da compilação dos dados obtidos. A compilação quantitativa se deu 

em três partes que compõe o formulário, sendo: a primeira, do perfil do entrevistado, a qual se deu 

na forma de percentual de cada questão; na segunda existem duas subpartes, onde foi gerado ao 

quantitativo de cada grau de concordância na percepção da qualidade das 22 questões de 100 

respondentes; e, na terceira e última parte, referente a pergunta do nível de satisfação de forma 

geral, foi gerado através de percentual. 

Na análise dos dados descritiva, primeiramente teremos a caracterização da amostra. E em 

seguida, é realizada uma análise do resultado de cada dimensão da qualidade, bem como o 

desempenho atribuído por eles a cada quesito avaliado. E finaliza com o índice obtido na questão 

da satisfação de uma forma geral. Para Campos (1992), serviços com qualidade são aqueles que 

são percebidos pelo cliente como capazes de proporcionar-lhe satisfação. 

No tratamento das entrevistas, foi subscrito os comentários mais relevantes e 

disponibilizados no apêndice deste trabalho. 

 

3.4.1 Caracterização da amostra 

 

Em relação ao perfil do respondente da pesquisa, quanto ao sexo, infere-se 91% (noventa e 

um) são do sexo feminino e somente 9% são do sexo masculino. Deste modo, percebe-se que a 

divisão há diferença considerável entre a quantidade da amostra de homens e de mulheres.  
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Gráfico 1 - Perfil do entrevistado quanto ao sexo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Segundo estudos (OLIVEIRA, 2000) as mulheres são as maiores frequentadoras dos 

serviços de saúde pois geralmente são as responsáveis pelos cuidados de outros membros da 

família. Ainda conforme análises é predominante a mulher nos resultados das pesquisas de 

satisfação de serviços de saúde. 

Para faixa etária dos participantes, baseada na escala de acordo com pirâmide Censo IBGE 

(2010), nota-se que a maioria dos respondentes tem entre 35 a 39 anos. Sendo a menor idade 18 

anos e a maior com 97 anos.  

 

Gráfico 2 - Perfil do entrevistado quanto a faixa etária. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

91%

9%

0%

Feminino Masculino S/R
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Já em relação ao grau de escolaridade, pode-se inferir que, dentre a amostra de 100 (cem) 

respondentes, apresentam o mesmo nível do nível médio e nível fundamental, representando o 

mesmo percentual de 44% (quarenta e quatro). 

 

Gráfico 3 – Perfil do entrevistado quanto ao nível de escolaridade.  

 
Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Ainda com relação ao perfil nota-se que é significativo o número de usuários dos serviços 

do Sistema Único de Saúde (SUS), representando 92% do público. Nota-se também que a grande 

maioria, numa representatividade de 92% já frequentavam o serviço e não era a primeira vez na 

instituição. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde 

pública do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão 

arterial, por meio da Atenção Básica, até o transplante de órgãos, garantindo acesso 

integral, universal e gratuito para toda a população do país”. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1990). 

 

 

 

 

 

 

44%

44%

9%

3% 0%
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Gráfico 4 - Perfil do entrevistado quanto a forma de acesso ao serviço. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Para além da caracterização sociodemográfica dos respondentes, estes foram ainda 

questionados acerca da utilização de outros serviços oferecidos pela Instituição nas áreas da 

educação e assistência social. Com o resultado afirma-se que o público em sua maioria busca e 

frequenta os serviços de saúde da Instituição. 

 

Gráfico 5 - Perfil do entrevistado sobre a frequência. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 
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Gráfico 6 - Perfil do entrevistado quanto ao uso do serviço de saúde. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2018). 

 

Diante o exposto, para analisar o comportamento do usuário foi levado em consideração os 

fatores pessoais que são as influências por características pessoais, como idade e estágio do ciclo 

de vida, estilo de vida e valores (KOTLER; KELLER, 2012). 

Em resumo do perfil do público, observa-se que são mulheres, com faixa etária em torno 

de 35 a 39 anos, possui escolaridade seja o ensino médio ou fundamental, com acesso aos serviços 

encaminhadas pelo posto de saúde pelo SUS (Sistema Único de Saúde) e que já frequentam a 

instituição para o tratamento do paciente com deficiência. 

 

3.4.2 Análise da Percepção da Qualidade dos Serviços 

 

Dimensão Confiabilidade 

 

A primeira dimensão Confiabilidade representada no gráfico 7, que se refere a habilidade 

de realizar o serviço prometido de forma confiável e acurada (PARASURAMAN; ZEITHAML; 

BERRY, 1988), contém quatro perguntas de avaliação. A instituição Recanto apresenta um bom 

desempenho, onde o público demonstra satisfação, e a maioria concordam com as questões 

levantadas. 
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Gráfico 7 - Dimensão Confiabilidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa (2018). 

 

Na entrevista, só houve um comentário com relação a pergunta 5 sobre a solução de 

problemas, informaram que no passado não havia retorno nas reclamações, mas que atualmente 

houve mudança positiva. E dentre os itens avaliados esta foi a afirmação que representou menor 

número de concordância plenamente, onde 10 pessoas responderam que concordam e 1 respondeu 

que discorda totalmente. Conforme afirma o E7: 

 

Os profissionais da instituição são prestativos quando existe algum 

problema ou reclamação. “Ultimamente, tem sido" (ENTREVISTADO 7) 

 

  Outra questão comentada na gravação da entrevista foi o item 4, sobre manter os dados 

atualizados, sugere-se como elogio, conforme relata E8: 

 

"Sempre. Ficam até correndo atrás das mães porque se mudam e não vão 

lá informar." (ENTREVISTADO 8) 
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O Recanto mostrou um bom desempenho com relação a dimensão Confiabilidade. Berry e 

Parasuraman (1992) destacam sobre a importância da confiabilidade, no que diz respeito a 

manutenção da promessa sendo a essência da qualidade do serviço. Reflete a coerência e a 

confiança que o desempenho da organização inspira, bem como a confiança nos serviços 

profissionais e na sua capacidade de cumprir o que promete. 

 

Dimensão Presteza 

 

A segunda dimensão apresentada é a Presteza, gráfico 8, que trata do empenho dos 

funcionários em atender os clientes, ou seja, a capacidade de prestar o serviço com boa vontade e 

prontidão (PARASURAMAN; ZEITHAML; BERRY, 1988). Ou seja, refere-se à disposição em 

servir os usuários, oferecendo prontamente os serviços. 

 

Gráfico 8 - Dimensão Presteza. 

 
Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa (2018). 

 

A instituição também teve uma avaliação satisfatória, nível de concordância entre 83 a 88, 

quanto a disposição de atender os usuários e de prestar serviço de forma ágil e rápida. 
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Ainda sobre a presteza, no que se refere a pergunta 6, a clínica manter o usuário informado 

acerca dos atendimentos, mudanças de terapias, desligamento e/ou alta do paciente atendido alguns 

demonstraram não concordar muito, como relatam alguns usuários: 

"Às vezes, uma vez meu filho recebeu alta de alguns atendimentos e eu não 

fui avisada." (ENTREVISTADO 2) 

"Antigamente não, mas agora já está funcionando melhor." 

(ENTREVISTADO 7) 

"Não faziam, mas, após algumas reivindicações, acredita que agora irá nos 

informar sobre os atendimentos.” (ENTREVISTADO 8) 

Como observado no gráfico 8, dentre os números apresentados, o que foi mais comentado, 

pergunta 6, durante a entrevista obteve a maior variabilidade nas respostas.  

Nos demais itens avaliados, houve comentários positivos conforme relatado: 

 

Se os serviços são prestados prontamente “Na maioria das vezes.” 

(ENTREVISTADO 3). 

 

Se os profissionais estão disponíveis prontamente para atender as 

solicitações “O que eu peço, tenho sido atendida.” (ENTREVISTADO 2). 

 

Isso mostra a importância dos profissionais que desempenham o papel na execução dos 

serviços e como influenciam o público na percepção da qualidade.  

Segundo Kotler (1998), a receptividade desenvolvida pelos prestadores de serviços junto a 

seus públicos torna-se fator determinante para acontecer a repetição de consumo e a comunicação 

positiva da experiência vivida para outros consumidores de serviços. 

 

Dimensão Segurança 

 

A dimensão Segurança foi o destaque de percepção da qualidade apresentando o maior 

número de pessoas que concordam plenamente com as questões levantas, variando de 87 a 93, 

conforme gráfico 9. A mesma se refere a eficiência do atendente seguindo os padrões necessários 

de tratamento ao usuário, bem como prestar serviços com confiança através do conhecimento.  
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Gráfico 9 – Dimensão Segurança. 

 

Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa (2018). 

 

A dimensão Segurança foi a que apresentou maior desempenho no Recanto 

Psicopedagogico. Ou seja, há conhecimento do pessoal e da sua capacidade de transmitir confiança, 

envolvendo a credibilidade da organização e à cortesia com os usuários, garantindo assim a 

segurança de todos os processos. 

 

Dimensão Empatia 

 

A dimensão Empatia (gráfico 10) apresentou um bom desempenho, onde as pessoas 

concordaram plenamente com as perguntas atingiram entre 84 a 90, mostrando que o público está 

satisfeito com a prestação dos serviços no que se refere a cuidados e atenção individual do paciente.  
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Gráfico 10 - Dimensão Empatia. 

 

Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa (2018). 

 

Dentre os itens pesquisados o que obteve um melhor desempenho foi com relação a 

educação dos profissionais com o paciente. Também, sugere-se como aspecto positivo, quanto ao 

comentário sobre o horário conveniente para o atendimento (questão 14 – gráfico 10), conforme 

relatado por um usuário E8, demonstrando um atendimento cuidadoso com a família: 

 

 "... me perguntam se é conveniente." (ENTREVISTADO 8). 

 

Porém, na questão 15 e 16, quanto a atenção especial e as necessidades específicas, 

houveram relatos sobre a capacidade de atendimento: 

 

"Tiraram o atendimento de fonoaudiologia do meu filho sem me informar 

e ele ainda precisa do atendimento." (ENTREVISTADO 8). 

 

"Meu filho não tem alguns atendimentos que precisa, mas é porque não tem 

vaga e a demanda é grande e são poucos profissionais." 

(ENTREVISTADO 2). 
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De acordo com a afirmação do entrevistado, nota-se que a instituição tem uma capacidade 

de recursos humanos limitada para demanda do público. 

 

Dimensão Tangibilidade 

 

Na dimensão da Tangibilidade é tratada e analisada as instalações e equipamentos, bem 

como os profissionais envolvidos e o material de comunicação. No gráfico 11 é possível notar que 

foi a dimensão com maior variabilidade nas respostas, tendo a concordância plena com menor 

representatividade comparada as demais dimensões. Esta foi a dimensão mais comentada durante 

a entrevista no que diz respeito as instalações da Instituição.  

 

Gráfico 11 - Dimensão Tangibilidade (média da avaliação). 

 

Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa (2018). 

 

Na questão18, sobre a utilização dos equipamentos em boas condições, apresentar o menor 

índice. Suponho que a questão teve problema de entendimento por apresentar maior número de 

respostas invalidadas. Sugere-se ainda que isto ocorreu por dois prováveis motivos: 1. A família 
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ter acesso indireto com os equipamentos utilizados no ato do atendimento devido os mesmos serem 

de uso no paciente; 2. Falta de entendimento na questão. 

Na questão 19, com nível de desempenho 82, no que diz respeito as instalações físicas são 

conservadas, observa-se alguns relatos em comum entre os que se manifestaram durante a 

entrevista: 

"Na medida do possível. Pode melhorar a limpeza. A gente não tem 

banheiro exclusivo para mães, sem fechadura. A parte do banheiro está 

muito falha." (ENTREVISTADO 3) 

 

"Reforma dos banheiros e da nossa sala (sala destinada para família)." 

(ENTREVISTADO 4) 

 

"A sala está precisando de uma reforma, consertar os ventiladores e o 

telhado." (ENTREVISTADO 5) 

  

Na questão 22, também teve comentários sobre a acessibilidade do local, visto que o púbico 

atendido são pessoas com deficiência. Conforme afirmam os familiares: 

 

"Tem rampa sim e banheiro adaptado." (ENTREVISTADO 2) 

 

"Banheiro não tem em todos os locais. Tem locais que deveria ter rampa e 

não tem. Tem uma escada que tem perigo para os meninos subirem e podem 

correr um sério risco. Eu mesma já caí no período de chuva." 

(ENTREVISTADO 3) 

 

"Melhorar mais os banheiros e a limpeza." (ENTREVISTADO 4) 

 

"Alguns banheiros precisam de reparos, pias e sanitários." 

(ENTREVISTADO 5) 

 

"Não concorda muito com a acessibilidade por falta de rampa." Sempre 

tenho dificuldade pois meu filho é cadeirante." (ENTREVISTADO 8) 

 

“A estrutura física tem que melhorar como rampas, na subida e descida por 

ser alta, pois meu filho é cadeirante. Gostaria de uma rampa na sala das 

mães." (ENTREVISTADO 9) 

 

"Rampa eu não sei pois ainda não vi. Os banheiros são pequenos, mas são 

bem limpos." (ENTREVISTADO 10) 
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Observa-se nesta avaliação comentários quanto a limpeza e manutenção do local. Abaixo 

algumas imagens das instalações do Recanto Psicopedagogico. 

 

Figura 4 - Imagens das instalações do Recanto Psicopedagógico (área externa). 

Fonte: Recanto Psicopedagogico (2015) 

 

Figura 5 - Imagens das instalações do Recanto Psicopedagógico (sala de atendimento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Recanto Psicopedagogico (2015). 

 

De uma forma geral, a instituição atingiu um bom desempenho nas dimensões da qualidade 

com o índice geral de 6,73 de satisfação dos entrevistados quanto aos serviços prestados na área 

clínica do Recanto Psicopedagogico. 

No comparativo, é possível avaliar que os resultados da percepção da qualidade são 

satisfatórios, que a tangibilidade é a dimensão que fica abaixo da média geral. 
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Gráfico 12 - Média comparativa entre as dimensões. 

 
Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa (2018). 

 

Quanto a última questão sobre a o nível de satisfação geral nota-se que o índice é alto, 

atingindo 81% dos entrevistados dando a escala máxima, fazendo com que a instituição apresente 

bons resultados de percepção dos usuários. De uma média máxima de 5 pontos, a instituição atingiu 

4,78% de média. 

 

Gráfico 13 - Nível de satisfação. 

 
Fonte: Elaborado pela autora - dados da pesquisa (2018). 

0%
0% 3%

16%

81%

0%

De uma forma geral, qual o seu nível de satisfação com os serviços 
prestados pelo Recanto? Favor indicar a sua avaliação na escala, 
sendo 1 o nível mais baixo de satisfação (muito insatisfeito) e 5 o 

nível mais alto (muito satisfeito):

1 2 3 4 5 S/R
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Portanto, nota-se que o Recanto Psicopedagogico teve um bom desempenho da qualidade 

dos serviços oferecidos, demonstrando satisfação do público. Com o resultado por dimensão é 

possível viabilizar uma melhor alocação de investimento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o notável crescimento, estudado e explanado neste trabalho, do Terceiro Setor, pode-

se perceber, ao longo da pesquisa, da importância e necessidade de avaliar os serviços prestados 

para se atingir os objetivos, sejam sociais, econômicos ou financeiros, e assim se manter atuante 

na sociedade. A importância de avaliar a perspectiva do consumidor quando se aborda a qualidade 

dos serviços de saúde, é fundamental conhecer como os usuários avaliam o atendimento prestado, 

para repensar as práticas profissionais ou intervir sobre a forma de organização dos serviços, 

visando seu aprimoramento. 

O trabalho teve como principal objetivo analisar, sob a perspectiva do comportamento dos 

usuários, a percepção da qualidade da prestação dos serviços de saúde numa organização de 

sociedade civil (OSC). Com a aplicação do modelo SERVPERF obteve-se um resultado potencial 

do uso da ferramenta, onde é possível verificar a importância relativa que os usuários dos serviços 

dão a cada dimensão, viabilizando uma melhor alocação de investimentos no sentido de melhorar 

a qualidade percebida pelos mesmos. Com a realização dessa pesquisa, consegue-se acompanhar a 

performance geral da instituição (naqueles atributos específicos) junto a seus públicos. 

Dentre os resultados obtidos na pesquisa, observou-se que apenas a dimensão tangibilidade 

ficou abaixo da média. Relativamente à avaliação de aspectos tangíveis, sugere-se a necessidade 

de melhorias, porém a Instituição tem ampla área, o que exige maior manutenção (fatores que exige 

capacidade de recursos humanos e financeira) e uma ótima localização, próxima das principais 

avenidas da cidade, estabelecimentos comerciais como Shopping Riomar Fortaleza e 

estabelecimentos públicos como o Hospital Geral de Fortaleza, ressalto ainda a proximidade do 

terminal do Papicu como facilitador de mobilidade. 

Ainda sobre a tangibilidade, interessante notar, que durante a entrevista, alguns usuários 

tiveram dificuldade de avaliar sobre os banheiros, visto que o local dispõe de 19 banheiros, sendo 

03 adaptados para pessoa com deficiência. Observa-se a necessidade de otimizar e comunicar 

melhor a disposição dessas acessibilidades.  

Dentre os resultados obtidos merecem destaque os itens segurança na atuação dos 

profissionais e a cordialidade deles com os usuários do serviço. Nota-se também a referência da 

instituição quanto ao quadro de profissionais e experiência aos longos dos 45 anos atuando junto 
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as pessoas com deficiência e seus familiares. Dado positivo que pode ser mais valorizado 

institucionalmente para dar mais visibilidade aos públicos internos e externos. 

Em termos gerenciais, a disponibilização dos resultados obtidos na pesquisa através da 

aplicação do modelo SERVPERF pode ser muito útil para os gestores do Recanto Psicopedagogico 

no sentido de auxiliá-los no processo de tomada de decisões quanto à melhoria dos serviços por ela 

prestados. Assim, gestores, podem verdadeiramente conhecer, através de pesquisas, as 

necessidades do público atendido e buscar continuamente processos de trabalhos que possam 

satisfazê-los. 

Acredito que os fatores de percepção que tiveram impacto sobre a qualidade devem-se a 

limitação dos recursos da Instituição, desafio de gestão do Terceiro Setor.  

As limitações encontradas durante a realização da pesquisa se deram por alguns fatos, um 

deles foi a de pertencer ao quadro da administração do local da amostra, não podendo estar a frente 

da entrevista e fazer uma escuta mais ativa e direcionada para os conceitos do marketing; e, não ter 

tido tempo hábil para aplicar o instrumento de pesquisa em outras organizações do Terceiro Setor. 

Por fim, importante ressaltar que as constatações aqui evidenciadas não podem ser 

consideradas verdades absolutas, pois as experiências passam ao longo do tempo por mudanças na 

forma de pensar e agir dos usuários. Diante disso, acredito que pesquisadores e da comunidade 

acadêmica na exploração possam gerar maior acervo de literatura, novas percepções e descobertas 

a respeito deste assunto. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTO DE PESQUISA 
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APÊNDICE B – ENTREVISTAS 

 

(Gravação de áudio - 10 entrevistados) 

 

Confiabilidade 

 

ENTREVISTADO 7 - item 5 "Os profissionais da instituição são prestativos quando existe algum 

problema ou reclamação - ultimamente tem sido" 

ENTREVISTADO 3 - item 3 "Com certeza"  

ENTREVISTADO 8 - item 4 "Sempre. Ficam até correndo atrás das mães porque se mudam e não 

vão lá informar" 

 

Presteza 

 

ENTREVISTADO 8 - item 6 "Não faziam, mas após algumas reivindicações acredita que agora 

irá nos informar sobre os atendimentos" 

ENTREVISTADO 7 - item 6 "Antigamente não, mas agora já está funcionando melhor." 

ENTREVISTADO 2 - item 6 "Às vezes, uma vez meu filho recebeu alta de alguns atendimentos e 

eu não fui avisada."  

ENTREVISTADO 2 - item 9 "O que eu peço, tenho sido atendida"  

ENTREVISTADO 3 - item 7 "Na maioria das vezes"  

ENTREVISTADO 4 - item 8 "Quando a gente precisa, sim"  

 

Segurança 

 

ENTREVISTADO 3 - item 13 "Os que 'trabalham' com meu filho sim, mas não posso falar por 

todos"  

ENTREVISTADO 8 - item 12 "Tem que ser porque se não quem não vai ser gentil, sou eu" 

 

Empatia 

 

ENTREVISTADO 8 - item 14 "Me perguntam se é conveniente" 

ENTREVISTADO 8 - item 15 "Tiraram o atendimento de fonoaudiologia do meu filho sem me 

informar e ele ainda precisa do atendimento" 

ENTREVISTADO 2 - item 16 "Meu filho não tem alguns atendimentos que precisa, mas é porque 

não tem vaga e a demanda é grande e são poucos profissionais" 

ENTREVISTADO 2 - item 17 "Pelo menos comigo é" 

 

Tangibilidade 

 

ENTREVISTADO 3 - item 19 "Na medida do possível. Pode melhorar a limpeza. A gente não tem 

banheiro exclusivo para mães, sem fechadura. A parte do banheiro está muito falha." 
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ENTREVISTADO 3 - item 22 "Banheiro Não tem em todos os locais. Tem locais que deveria ter 

rampa e não tem. Tem uma escada que tem perigo para os meninos subirem e podem correr um 

sério risco. Eu mesma já caí no período de chuva." 

ENTREVISTADO 8 - item 20 "Estão sempre de jaleco e bem aparentados" 

ENTREVISTADO 9 - item 18 "No meu modo de ver deveria ter mais aparelhos e investir em 

mobílias mais adequadas para as crianças, como cama e piso. Mas no caso do Centro Dia (projeto 

social que funciona dentro da Instituição)" 

ENTREVISTADO 9 - item 22 "A estrutura física tem que melhorar como rampas, na subida e 

descida por ser alta, pois meu filho é cadeirante. Gostaria de uma rampa na sala das mães" 

ENTREVISTADO 8 - item 22 "Não concorda muito com a acessibilidade por falta de rampa." 

Sempre tenho dificuldade pois meu filho é cadeirante"  

ENTREVISTADO 4 - item 19 "Reforma dos banheiros e da nossa sala (sala destinada para 

família)" 

ENTREVISTADO 4 - item 22 "Melhorar mais os banheiros e a limpeza" 

ENTREVISTADO 2 - item 22 "Tem rampa sim e banheiro adaptado." 

ENTREVISTADO 5 - item 19 "A sala está precisando de uma reforma, consertar os ventiladores 

e o telhado." 

ENTREVISTADO 5 - item 22 "Alguns banheiros precisam de reparos, pias e sanitários" 

ENTREVISTADO 10 - item 22 "Rampa eu não sei pois ainda não vi. Os banheiros são pequenos, 

mas são bem limpos." 

 

Satisfação geral 

 

ENTREVISTADO 2 - "Gostaria que a fonoaudióloga continuasse a atender meu filho, que 

melhorou muito com o atendimento dela." 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

E 1 = ENTREVISTADO 1 - CONCORDOU PLENAMENTE COM OS ITENS DE QUALIDADE 

E 2 = ENTREVISTADO 2 - HOUVE COMENTÁRIO 

E 3 = ENTREVISTADO 3 - HOUVE COMENTÁRIO 

E 4 = ENTREVISTADO 4 - HOUVE COMENTÁRIO 

E 5 = ENTREVISTADO 5 - HOUVE COMENTÁRIO 

E 6 = ENTREVISTADO 6 - CONCORDOU PLENAMENTE COM OS ITENS DE QUALIDADE 

E 7 = ENTREVISTADO 7 - HOUVE COMENTÁRIO 

E 8 = ENTREVISTADO 8 - HOUVE COMENTÁRIO 

E 9 = ENTREVISTADO 9 - HOUVE COMENTÁRIO 

E 10 = ENTREVISTADO 10 - HOUVE COMENTÁRIO 

 


