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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo geral identificar os resultados da aplicação de uma 
pesquisa de satisfação aos pacientes usuários do Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte, avaliando pontos fortes e necessidades de melhoria do serviço prestado. 
A metodologia utilizada contou com a pesquisa descritiva, pesquisa bibliográfica e 
pesquisa de campo. A abordagem foi quantitativa. Para atingir ao objetivo geral foi 
aplicado um questionário em uma amostra de 50 pacientes do Hospital Evangélico 
de Belo Horizonte. Ao final do estudo concluiu-se que o Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte deverá utilizar-se de recursos de comunicação, uma vez que estes 
exercem influências emocionais aos clientes/pacientes que tenha características 
consideradas como diretas à marca do hospital e que tenha o objetivo de enriquecer 
a vida dos pacientes/clientes. Sugeriu-se a criação de vídeos que promovam maior 
qualidade de vida aos pacientes e que estejam em sintonia com os problemas apresentados em seus tratamentos, a criação de folhetos, folders, cartilhas, banners 
e também palestras e encontros cujo tema sejam cuidados, prevenções e estudos 
científicos que estejam ligados a diagnósticos e tratamentos diversos, que sejam de 
interesse dos pacientes/clientes e que exaltam a marca do hospital, assim como a 
utilização de interações por meio de mensagens de celular diretamente com seus 
clientes. Deve-se promover um contato mais profundo entre o cliente e os serviços 
ofertados pela empresa e que dá ao cliente uma experiência inovadora, facilitando a 
possibilidade de aquisição dos mesmos, deixando-o a vontade e consciente do que 
quer e do que serviço que o mesmo está adquirindo. 
 
Palavras-chave: Marketing. Marketing de relacionamento. Marketing de serviço. 
Satisfação. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
Segundo Rocha e Godinho (2009), as empresas devem apresentar diferenciações, 
que sejam percebidas pelos clientes e que as torne especiais aos olhos do mercado. 
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Porém, o que pode ser especial em determinado momento para um cliente, pode ser 
considerado como comum no instante seguinte e, com isso, as empresas devem 
sempre promover mudanças e melhorias visando novas maneiras de ofertas 
produtos e serviços. 
 
Concordando com Kotler (2004), contata-se que a adoção de estratégias é premente 
quando a organização percebe a necessidade de mudanças importantes, 
geralmente motivadas por ameaças ou choques externos, problemas internos 
crônicos, entrada de fortes concorrentes, tendências de mudanças nos hábitos de 
consumo, novas oportunidades, necessidades de alavancar recursos e mudanças 
na diretoria ou sucessão. 
 
Com o acirramento da concorrência e o crescimento da competitividade, segundo 
Rezende (2004), as empresas vêm buscando melhorias em seus processos para 
que possam sobreviver no mercado e uma das características que vem marcando 
este cenário é a preocupação com o ambiente organizacional interno e externo, o 
qual está totalmente envolvido com relacionamento e satisfação com o cliente. A 
cada dia são lançados produtos, os quais são copiados e até melhorados pela 
concorrência, buscando atrair os clientes. Dessa forma, é preciso que as empresas 
encontrem formas de diferenciação buscando a fidelização desses clientes, 
impedindo-os que migrem para outras empresas.  
 
Araújo (2007) afirma que o conceito de qualidade em serviços de saúde passou a 
ser mais abrangente, envolvendo as esferas técnica, a qual está relacionada à 
aplicação da ciência e da tecnologia da medicina à administração de um problema 
de saúde e interpessoal, a qual diz respeito à administração da interação social e 
psicológica entre o cliente e os profissionais, além do ambiente físico onde o serviço 
é prestado. São poucos os pacientes hospitalares que possuem ciência acerca de 
detalhes relacionados ao campo técnico, o que lhes permite uma avaliação indireta, 
de acordo com as evidências como, por exemplo, no que diz respeito à preocupação 
do profissional do hospital com a saúde e ao bem estar do paciente. Percebe-se, 
com isso, que a interação humana entre pacientes e profissionais da saúde no 
ambiente hospitalar é muito importante, uma vez que a qualidade dos serviços 
prestados é amplamente percebida. 
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Nesse sentido, buscou-se avaliar esses elementos em uma empresa de serviço, o 
Hospital Evangélico de Belo Horizonte, o qual faz parte da Associação Evangélica 
Beneficente de Minas Gerais, mantenedora do hospital, que atua no campo da 
saúde. 
 
Para esse fim, foi proposto o seguinte problema de pesquisa: qual é o nível de 
satisfação dos pacientes usuários de um hospital em Belo Horizonte? 
 
O objetivo geral desta análise foi identificar os resultados da aplicação de uma 
pesquisa de satisfação aos pacientes usuários do Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte, avaliando pontos fortes e necessidades de melhoria do serviço prestado. 
 
Os objetivos específicos se basearam em: analisar os instrumentos teóricos de 
marketing e satisfação de clientes; identificar o nível de satisfação dos pacientes 
com o atendimento oferecido pelo Hospital Evangélico de Belo Horizonte; propor 
melhorias no atendimento do hospital, a partir dos dados identificados. 
 
A justificativa da escolha do tema para a empresa, por meio deste estudo, é que 
será possível, por meio da identificação do nível da satisfação de seus clientes, 
avaliar se os processos organizacionais estão em sintonia com os seus objetivos. 
Dimensionar a satisfação do paciente é essencial para o Hospital Evangélico de 
Belo Horizonte, pois, poderá criar elementos para construção de uma estratégia de 
relacionamento com seus públicos, reduzir custos, viabilizar e oferecer serviços de 
alta qualidade. Para o meio acadêmico este estudo poderá ser utilizado como fonte 
de estudos para futuras pesquisas. 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MARKETING 
 
Etzel; Walker; Stanton (2000), afirmam que o conceito de marketing é baseado em 
três crenças: todo planejamento e as operações devem ser orientados para o 
cliente; todas as atividades de marketing em uma organização devem ser 
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coordenadas; e, o marketing coordenado e orientado ao cliente é essencial para se 
atingir os objetivos de desempenho da organização. 
 
Segundo Kotler (2000), a primeira etapa da estratégia de marketing é a escolha do 
valor, que simula o ‘dever de casa’, ou seja, o que o marketing deve fazer antes que 
o produto exista. A equipe de marketing deve segmentar o mercado, escolher o 
mercado-alvo apropriado e desenvolver o posicionamento do valor da oferta. O 
procedimento da segmentação, escolha de alvo (targeting), e o posicionamento é a 
essência do marketing estratégico. Assim que a unidade de negócios seleciona o 
valor, segue-se para a segunda etapa, que é a da entrega de valor. As 
particularizações tangíveis do produto e dos serviços devem ser especificadas; um 
preço-alvo deve ser constituído; o produto deve ser produzido e distribuído.  
 
De acordo com Kotler (2000), a terceira etapa diz respeito à comunicação do valor, 
na qual ocorre um marketing tático suplementar no emprego da força de vendas, da 
promoção de vendas, na propaganda e de outros instrumentos promocionais para 
informar o mercado sobre o produto. O processo de marketing inicia antes da 
existência de um produto e prossegue enquanto ele é desenvolvido e depois que se 
torna disponível.  
 
Ainda, conforme Kotler (2000), os japoneses elaboraram um pouco mais essa visão, 
apresentando conceitos como: o tempo zero de feedback do cliente, uma vez que 
este deve ser ininterruptamente colhido após a compra; o tempo zero de melhoria do 
produto, na qual a empresa deve medir todas as ideias de melhoria sugeridas por 
clientes e funcionários e colocar os aprimoramentos de maior valor e mais viáveis o 
mais breve possível; o tempo zero de compra, uma vez que a empresa deve receber 
as peças e os suprimentos imprescindíveis mediante acordos just-in-time com os 
fornecedores. Além disso, a empresa pode reduzir custos diminuindo estoques; o 
tempo zero de ajuste, uma vez que a empresa deve ser capaz de fabricar qualquer 
um de seus produtos encomendados pelo mercado, sem encarar custos elevados ou 
tempo de ajuste; e, os defeitos zero, em que os produtos devem ser de alta 
qualidade e isentos de defeitos. 
 



 5

Para Ferrell et al (2000) a estratégia de marketing de uma organização é preparada 
para dar uma integração total dos esforços que focam o cumprimento dos objetivos 
de marketing e envolve a relação de um ou mais mercados-alvos e, depois, o 
desenvolvimento de um composto de marketing que satisfaça as necessidades e 
desejos dos participantes desse mercado-alvo. A estratégia de marketing deve: 
ajustar-se às necessidades e aos propósitos do mercado-alvo selecionado; ser 
realista em relação aos recursos disponíveis e o ambiente da organização; e, ser 
consistente com sua missão, metas e objetivos. 
 
Etzel, Walker e Stanton (2000) afirmam que o planejamento estratégico de 
marketing é um processo de cinco passos: conduzir uma análise da situação; 
desenvolver objetivos de marketing; determinar o posicionamento e a vantagem 
diferencial; selecionar os mercados-alvos e medir a demanda do mercado; e, 
projetar um mix estratégico de marketing. 
 
2.2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB À ÓTICA DO MARKETING 
 
Conforme Kotler (2000), o marketing é visto como a tarefa de criar, promover e 
fornecer bens e serviços a clientes, sendo pessoas físicas ou jurídicas. Com isso, 
devido à evolução constante da economia, grande proporção de suas atividades 
está concentrada na produção de serviços e muitas ofertas existentes no mercado, 
consistem em um mix variável de bens e serviços. 
 
De acordo com Churchill Jr. e Peter (2005), o marketing de serviços se assemelha 
ao marketing de produtos tangíveis ou bens em vários aspectos devido ambos 
serem produtos destinados a oferecer valor aos clientes em uma troca e devem ser 
oferecidos em locais apropriados por preços aceitáveis. 
 
Para Kotler (2000), os serviços representam quatro características principais, as 
quais o afetam de forma relevante a elaboração de programas de marketing como a 
intangibilidade, inseparabilidade, a variabilidade e a perecibilidade. Churchil Jr. e 
Peter (2005) concordam com Kotler quando afirmam que existem várias 
características que distinguem os serviços dos bens, as quais podem ser 
classificadas como intangibilidade, inseparabilidade e a perecibilidade. Entretanto, 



 6

complementam mais algumas características como a relação com os clientes, o 
esforço do cliente e a uniformidade. 
 
De acordo com Hoffman e Bateson (2003), é muito complexo apresentar um modelo 
de um bem puro ou de um serviço puro. Um bem puro sugeriria que os benefícios 
recebidos pelo cliente não contivessem elementos fornecidos por serviço e, do 
mesmo modo, um serviço puro não conteria bens tangíveis. Segundo Hoffman e 
Bateson (2003), muitos serviços contêm pelo menos alguns elementos bens 
tangíveis. A maioria dos bens, por sua vez, proporciona pelo menos um serviço, 
como o de entrega, por exemplo. Os bens podem ser definidos como objetos, 
dispositivos ou coisas, ao passo que serviços podem ser definidos como ações, 
esforços ou desempenhos. 
 
No que se refere à intangibilidade, segundo Kotler (2000), os serviços são 
intangíveis e seu prestador tem como principal tarefa de administrar as evidências 
de forma a deixar tangível o intangível, ou seja, ser capaz de transformar serviços 
intangíveis em benefícios concretos. Para Churchill Jr. e Peter (2005), no setor de 
serviços a intangibilidade é quando o cliente possui apenas lembranças ou 
resultados. No que tange à inseparabilidade, de acordo com Kotler (2000), a pessoa 
encarregada de prestar o serviço torna-se parte dele. Entretanto, o cliente está 
também presente enquanto o serviço é executado, ocorrendo na interação 
prestadora-cliente como uma característica especial do marketing de serviços, uma 
vez que tanto o prestador do serviço quanto o cliente afetam o resultado. Na ótica de 
Churchill Jr. e Peter (2005), a inseparabilidade é quando os serviços geralmente não 
podem ser separados da pessoa que os fornece. 
 
Com relação à variabilidade, segundo Kotler (2000), pelo fato de dependerem de 
quem o fornece, além de onde e quando são fornecidos, os serviços são altamente 
variáveis. Neste caso, o autor cita três providências a serem tomadas visando o 
controle de qualidade, sendo estas: investir em bons processos de contratação e 
treinamento; recrutar os funcionários certos e oferecer a eles um excelente 
treinamento são providências essenciais, independentemente do nível de habilidade 
dos profissionais; e, acompanhamento da satisfação do cliente por meio de sugestão 
e reclamação, pesquisas com clientes e comparação com concorrentes. 
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Finalmente, no que se refere à perecibilidade, de acordo com Kotler (2000), os 
serviços não podem ser estocados e a perecibilidade não é um problema quando a 
sua demanda é estável. Entretanto, quando ocorre à oscilação da demanda, as 
empresas prestadoras de serviços têm problemas. Na ótica de Churchill Jr. e Peter 
(2005) a perecibilidade é quando os serviços só podem ser usados no momento em 
que são oferecidos. 
 
Com referência à relação com os clientes, conforme Churchill Jr. e Peter (2005), 
geralmente envolvem uma relação contínua com os clientes. No que diz respeito ao 
esforço do cliente, o cliente pode estar a par da produção dos serviços. No que 
tange à uniformidade, devido à inseparabilidade e ao alto envolvimento, cada serviço 
pode ser único, com uma possível variação de qualidade, o que exige uma gestão 
de qualidade de todos os serviços prestados. 
 
2.3 QUALIDADE NOS SERVIÇOS E SUA RELAÇÃO COM A SATISFAÇÃO 
 
Segundo Kotler (2004), a satisfação do cliente posteriormente a realização da 
compra está sujeito à execução da oferta no que diz respeito às suas expectativas, 
sendo que, de modo geral, para o autor, “a satisfação do cliente consiste na 
sensação de prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho 
(ou resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do comprador” 
(KOTLER, 2004, p. 58). 
 
De acordo com Kotler e Armstrong (2003), a satisfação do cliente depende de sua 
percepção em relação ao desempenho do produto ou serviço e às suas 
expectativas. Caso o desempenho do serviço ou produto não atenda às expectativas 
do cliente, o mesmo ficará insatisfeito. Caso corresponda, o cliente ficará satisfeito. 
No caso desse desempenho exceder às expectativas, o cliente torna-se maravilhado 
e, de acordo com Kotler e Armstrong (2003), as empresas consideradas inteligentes 
têm como finalidade deslumbrar o cliente, garantindo apenas o que podem oferecer 
e apresentando mais do que foi prometido. A satisfação do cliente é o papel de 
desempenho e de expectativas percebidos, em que, caso o desempenho não 
abranja às expectativas, o cliente ficará insatisfeito e, no caso do desempenho 
atingir as expectativas, o cliente ficará satisfeito, contudo, se o desempenho for além 
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das expectativas, o cliente ficará especialmente satisfeito ou encantado. 
 
Kotler (2004) afirma que, ainda que a empresa centralizada no cliente procure 
designar um alto nível de satisfação, sua finalidade essencial não é elevar ao 
máximo a satisfação de clientes. Quando a empresa maximiza a satisfação do 
cliente diminuindo seu preço ou maximizando seus serviços, a consequência pode 
ser lucros menores. Em geral, as organizações possuem diversos públicos 
interessados, sendo esses seus funcionários, revendedores, fornecedores e 
acionistas. A empresa precisa atuar baseada na filosofia de marketing, a qual tem 
como objetivo atingir um elevado grau de satisfação de clientes, garantindo níveis 
aceitáveis de satisfação dos demais públicos interessados, levando em as limitações 
de seus recursos.  
 
Conforme Kotler (2004), no que diz respeito à entrega, por exemplo, torna-se 
importante saber de que forma o cliente avalia esse tipo de serviço, levando-se em 
consideração como sendo um elemento de desempenho da organização. É 
importante ainda que a empresa perceba que cada cliente avalia de uma forma, 
divergindo, às vezes das demais. A entrega pode ser antecipada, dentro do prazo 
combinado, podendo ser completa ou não, dentre outras formas. Com isso, deve-se 
ter consciência de que os clientes podem ficar altamente satisfeitos por motivos 
distintos, uma vez que um pode ser o tipo de pessoa que está sempre satisfeita e o 
outro, um cliente exigente demais e difícil de ser satisfeito. 
 
Depreende-se ainda, o elevado grau de sofisticação necessário para tanger a 
satisfação intrínseca do cliente, cuja característica marcante seja o preenchimento 
da lacuna do elemento subjetivo que segundo Kotler (2004), deve respeitar a 
ambiência humana em sua complexidade condicional que é bela, singular e 
individual. Tal satisfação é singular, mas não é abstrata, embora seja necessário 
usar de abstração e criatividade para criar a alta qualidade que a implicará. 
Evidencia-se que a percepção quanto à qualidade se coaduna à satisfação uma que 
vez que ela seja perceptível ao olhos do cliente.    
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2.4 GESTÃO HOSPITALAR 
 
A atividade hospitalar é por natureza um serviço complexo e por essa razão, os 
conceitos acima devem ser bem aplicados para à realidade dos hospitais. Nesse 
sentido, Oliva e Borba (2004) definem uma organização hospitalar como uma 
organização particularmente complexa, destinada à prestação de atividades 
altamente importantes para a sociedade, uma vez que possuem como objetivos 
básicos a prevenção, diagnóstico e a restauração às doenças. Têm ainda como 
objetivos educar e desenvolver pesquisas visando a geração da saúde.  

 
A administração do hospital tem como objetivo a manutenção do equilíbrio 
entre custos, despesas e receitas, para que ele sobreviva numa economia 
de mercado e possa oferecer serviços médicos de excelência. Sobrevém 
que a função administrativa em um hospital é de suma importância para 
planejar, organizar, controlar e determinar o conjunto de ações que 
viabilizem a prestação do serviço. Também é importante remunerar 
adequadamente a equipe multiprofissional e proporcionar condições 
vantajosas para as organizações, possibilitando novos investimentos, como 
no caso de sociedades filantrópicas e públicas, ou para reverter em lucro 
líquido, como no caso das sociedades de capital, que decidirão o destino 
desses recursos (OLIVA; BORBA, 2004, p. 28).  

Ainda de acordo com os autores, Oliva e Borba (2004), a gestão hospitalar é 
indispensável. Porém, a economia possui um entendimento difícil na área da saúde, 
uma vez que existe um antagonismo entre as visões em relação à assistência à 
saúde. Os profissionais da área da saúde concentram-se na ética individualista, 
segundo a qual a saúde não tem preço, e uma vida salva justifica qualquer esforço. 
Em compensação, os economistas fixam-se na ética do bem comum, isto é, na 
utilização racional dos recursos. Atualmente, o objetivo principal é atingir uma gestão 
eficiente dos serviços de saúde. 
 
Para Boog (2008), o médico possui grandes desafios em sua vida profissional, 
sendo que um deles diz respeito à transição para as posições de liderança e de 
gestão. O médico deve ter maestria nos conhecimentos técnicos de sua 
especialidade, estudar textos especializados e frequentar cursos de especialização e 
congressos médicos, compartilhando suas pesquisas, casos e achados. Entretanto, 
quando assume a liderança de alguma equipe, seu papel deve ser ampliado com 
novas competências, pois pode assumir o cargo de chefe de um departamento em 
um hospital, ou em uma empresa terceirizada, ou como sócio prestando serviços de 
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diagnósticos, ou em uma clínica especializada, liderando colegas, enfermagem, 
recepção e apoio administrativo, ou ainda, em um consultório particular, como chefe 
de apenas uma secretária. 
 
Boog (2008) afirma que em todos os casos citados acima, o médico é defrontado 
com a tarefa de gerenciar pessoa e equipes ao buscar bons resultados para os 
pacientes e para a sua empresa, ao criar um clima interno que seja estimulador ao 
desempenho de sua equipe e assegurar inovação e flexibilidade. Com isso, torna-se 
importante que o médico possua competências em gestão, as quais são 
consideradas absolutamente essenciais ao sucesso de qualquer organização. 
 
Segundo Souza (2009), uma clínica ou um consultório deve conhecer o real custo de 
suas operações, pois o mesmo é composto pelo uso do espaço, salários, encargos, 
tributos etc. Dessa forma, o número ideal de clientes deve ser o suficiente para 
cobrir todas as despesas e garantir uma remuneração adequada ao capital 
investido. A preocupação deve ser em relação à perda de clientes, pois, em 
qualquer tipo de negócio existe uma flutuação natural do número de clientes. O 
perigo reside na perda excessiva dos clientes, principalmente quando não se tem 
claro o motivo deste movimento e o negócio passe a correr riscos. O marketing de 
relacionamento destaca a importância da retenção dos clientes, sendo uma forma de 
evitar à sua perda, maximizando o esforço e a energia empreendidos. 
 
Souza (2008) afirma que os clientes que procuram por serviços médicos observam 
não somente a atuação do médico, mas de toda a sua equipe não técnica, 
responsável pelo atendimento e encaminhamento dos clientes, bem como das 
atividades burocráticas que envolvem direta ou indiretamente o empreendimento. Os 
aspectos básicos do serviço de atendimento que compõe a linha de frente em uma 
empresa de prestação de serviços, em função de sai intangibilidade, deve-se atentar 
às pessoas e às suas atitudes, os quais possuem fundamental papel, cujos pontos 
como a capacidade de construir segurança, a confiabilidade, a responsividade, a 
empatia e a tangibilidade merecem especial atenção quanto à sua atuação. 
 
Oliva e Borba (2004) concluem que apesar da perspectiva empresarial locupletativa, 
faz-se necessário, transpor interesses mesquinhos e buscar maximizar a atividade 
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Hospitalar. Decorre de tal transposição a equalização da gestão hospitalar com viés 
promotor de qualidade do serviço e de bem estar, com a finalidade mor de buscar a 
satisfação do cliente minimizando os fatores ocasionais que levaram os clientes a 
buscarem o atendimento e propagando a experiência única e reconfortante de fazer 
a diferenças em horas decisivas. 
 
3 METODOLOGIA 
 
Para este estudo foi utilizada a pesquisa descritiva, pesquisa bibliográfica e pesquisa 
de campo. A abordagem foi quantitativa. 
 
Foi por meio da pesquisa descritiva porque relata a experiência de atendimento do 
cliente. A pesquisa descritiva é conceituada como sendo a investigação “realizada 
em área na qual há pouco conhecimento acumulado e sistematizado” (VERGARA, 
2004, p. 45). Por sua natureza de sondagem, não comporta hipóteses que, todavia, 
poderão surgir durante ou ao final da pesquisa. 
 
Foi uma pesquisa bibliográfica devido a teoria ter sido elaborada por meio de 
consulta a obras literárias e artigos no meio eletrônico. A pesquisa bibliográfica, 
segundo Vergara (2004), é utilizada como uma forma de completar e ampliar o 
entendimento do tema e é desenvolvida com base em material publicado em livros, 
revistas, jornais, redes eletrônicas, ou seja, todo material acessível ao público em 
geral. A partir deste tipo de pesquisa foi elaborado o referencial teórico como forma 
de embasamento do tema abordado por diversos autores. 
 
Caracterizou-se como uma pesquisa de campo uma vez que os pesquisadores 
foram a campo aplicar questionários aos pacientes do Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte. No que diz respeito à pesquisa de campo, esta é conceituada como 
sendo “a investigação empírica realizada no local onde ocorre um fenômeno ou que 
se dispõe de elementos para explicá-lo” (VERGARA, 2004, p. 47). 
 
No que diz respeito à abordagem quantitativa, na visão de Gil (2002), esta justifica 
seu uso sobre o argumento de possibilidade de geração de dados estatísticos ou por 
razões de custo ou rapidez na pesquisa. A abordagem quantitativa depende de 
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muitos fatores, tais como a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, 
os instrumentos de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a 
investigação. É utilizada para captar dados psicológicos que são reprimidos ou não 
facilmente articulados como atitudes, motivos, pressupostos, quadros de referência 
etc. 
 
O universo de pesquisa foram os pacientes do Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte, objeto deste estudo. Conforme Gil (2002), universo ou população é um 
conjunto definido de elementos que possuem determinadas características.  
 
A amostra foi composta por 50 pacientes do hospital, os quais se dispuseram a 
responder ao questionário. A amostra, conforme Gil (2002), é definida como sendo o 
subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se 
estimam as características desse universo ou população. 
 
O instrumento de coleta de dados foi o questionário (Apêndice A) que, segundo 
Vergara (1997), caracteriza-se por uma série de questões apresentadas ao 
respondente, por escrito, adequado à obtenção da resposta ao problema que se 
busca. 
 
Ao final os dados foram mensurados e analisados. Segundo Gil (2002), a análise 
tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilite o 
fornecimento das respostas ao problema proposto para investigação e, a 
interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas 
mediante a sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos. 
 
4 DADOS E ANÁLISE DE PESQUISA  
 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
O Hospital Evangélico de Belo Horizonte atua no mercado há 70 anos e está situado 
à Rua Dr. Alipio Goulart, 25, no bairro Serra em Belo Horizonte. Presta serviços à 
comunidade em diversas especialidades e serviços complementares e atua com 
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mais de 70 convênios, planos e sistemas de saúde, além de atendimentos 
particulares. 
 
As especialidades oferecidas pelo hospital são: anestesiologia, cardiologia, cirurgia 
cabeça pescoço, cirurgia cardiovascular, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia 
torácica, cirurgia vascular, clínica médica, endocrinologia, ginecologia e obstetrícia, 
hemodinâmica, infectologia, medicina intensiva, nefrologia, neurocirurgia, neurologia, 
oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, proctologia, psiquiatria, 
radiologia e urologia. 
 
Com relação às acomodações, o Hospital Evangélico de Belo Horizonte oferece 
apartamentos standard, enfermaria, enfermaria para os atendidos pelo SUS, 
ambulatório, bloco cirúrgico, centro de diagnóstico por imagem, centro de terapia 
intensiva, hospital dia, internação e serviço de hemodinâmica. 
 
O Hospital Evangélico de Belo Horizonte tem como missão organizacional “prestar 
serviços de excelência nas áreas de saúde e educação, por meio de suas unidades 
de negócio, exercendo a filantropia cristã que forma, previne e restabelece o bem 
estar espiritual, físico, social e mental do ser humano, em sintonia com o meio 
ambiente”. 
 
O Hospital possui ainda um Centro de Nefrologia, o qual possui três unidades e 
presta serviços como: hemodiálise, diálise peritoneal ambulatorial contínua (CAPD), 
diálise peritoneal automática (DPA); acompanhamento pré-transplante renal; 
acompanhamento pós–transplante renal; diálise externa; consultas nefrológicas; e, 
biopsia renal. 
 
Possui também uma escola de enfermagem que oferece cursos de técnico em 
enfermagem, complementação de técnico, especialização enfermagem do trabalho - 
nível técnico, curso de capacitação em tratamento dialítico e curso de cuidador de 
idosos. 
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4.2 ANÁLISE DOS DADOS 
 
Por meio da pesquisa de campo foram abordados dados referentes ao perfil dos 
respondentes, sendo coletados dados socioeconômicos no intuito de conhecer um 
pouco mais sobre o paciente, dados para a avaliação do cliente em relação à sua 
satisfação enquanto cliente da clínica e a opinião do cliente em relação às 
experiências vivenciadas durante sua permanência no Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte. 
 
Inicialmente foram avaliados os dados socioeconômicos dos respondentes. No que 
diz respeito ao sexo, 50% dos respondentes são do sexo feminino e 50% do sexo 
masculino. 
 

Gráfico 1 – Sexo 

50% 50%
Feminino
Masculino

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
Em relação ao sexo dos respondentes, a quantidade de pacientes do sexo 
masculino e feminino foi o mesmo. 
 
Com relação à faixa etária, 10% informou que possui de 31 a 40 anos, 10% possui 
de 41 a 50 anos, 30% possui de 51 a 60 anos, 40% possui mais de 60 anos e 10% 
não responderam. Nota-se, portanto que a maioria dos pacientes possuem idade 
acima de 60 anos de idade com destaque, em segundo lugar para a faixa etária dos 
pacientes que possuem mais de 51 a 60 anos de idade. 
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Gráfico 2 – Faixa etária 
10%

40% 30%

10%
10% 31 a 40 anos

41 a 50 anos
51 a 60 anos
+ de 60 anos
Não respondeu

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
No que diz respeito à escolaridade dos respondentes, 30% possui o ensino 
fundamental incompleto, 20% possui o ensino fundamental completo, 10% possui o 
ensino médio incompleto e 30% possui o ensino médio completo. Logo, o público 
tem, em sua maioria, baixo nível de escolaridade. 
 

Gráfico 3 – Escolaridade 

10%

30%

10% 20%

30%
Ensino fundamentalincompletoEnsino fundamental completo
Ensino médio incompleto
Ensino médio completo
Não respondeu

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
Com relação ao estado civil, 60% informou que é casado, 20% é viúvo e 20% 
separados. 

 
Gráfico 4 – Estado civil 

20%

20% 60%

Casado
Viúvo
Separado

                        Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
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Quando perguntados sobre a renda, 10% informou que é de até 1 salário mínimo, 
60% que é de 1 a 3 salários mínimos, 10% informou que é de 3 a 5 salários mínimos 
e 20% não informou. 
 

Gráfico 5 – Renda 

20%

10%

60%

10%
Até 1 SM de 1 a 3 SM

de 3 a 5 SM Não informou

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
Quando os respondentes foram questionados se já utilizaram dos serviços do 
Hospital Evangélico anteriormente, 20% informou que nunca, 50% informou que há 
menos de 1 ano, 10% que entre 1 a 3 anos e 20% de 3 a 5 anos.  
 

Gráfico 6 – Já utilizou os serviços do Hospital Evangélico anteriormente. 

20%

10%

50%

20% Nunca
Há menos de 1 ano
de 1 a 3 anos
de 3 a 5 anos

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
As questões seguintes dizem respeito à experiência vivenciada pelos pacientes 
durante a sua permanência no Hospital Evangélico de Belo Horizonte.  
 
Quando afirmado que o atendimento prestado pelo hospital é rápido, 10% 
discordaram parcialmente, 60% concordaram parcialmente e 30% concordaram 
totalmente. Logo, O resultado demonstra que mais de 50% dos pacientes 
concordam que o atendimento prestado pelo hospital é rápido. Este fator remete ao 
controle da variabilidade que, de acordo com Kotler (2000), diz respeito ao controle 
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de qualidade por meio do acompanhamento da satisfação do cliente. Esse item 
demonstra que o hospital possui um ponto forte na prestação do seu serviço. 
 

Gráfico 7 – O atendimento prestado pelo hospital é rápido. 

30%

60%

10% Discorda parcialmente

Concorda parcialmente

Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
Ao serem questionados se o atendimento prestado pelo hospital é eficiente a maior 
parte dos clientes concordaram com a afirmação (60% concordaram parcialmente e 
20% concordaram totalmente). Isso diz respeito à satisfação do paciente que, 
segundo Rezende (2004), pode ser obtida em apenas uma transação, desde que 
essa seja de qualidade.  
 

Gráfico 8 – O atendimento prestado pelo hospital é eficiente. 

20%

60%

10%
10% Discorda parcialmente

Não discorda nem concorda
Concorda parcialmente
Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
Ao ser afirmado que o ambiente no hospital é acolhedor, 10% discordaram 
parcialmente, 10% nem concordaram nem discordaram, 40% concordaram 
parcialmente e 40% concordaram totalmente. Entende-se, com o resultado apurado, 
que grande parte dos respondentes concorda que o ambiente do hospital é 
acolhedor.  
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Gráfico 9 – O ambiente no hospital é acolhedor. 

40%

40%

10%
10% Discorda parcialmente

Não discorda nem concorda
Concorda parcialmente
Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
Quando foi afirmado se o paciente tem liberdade de falar o que pensa no hospital, 
10% discordaram totalmente, 30% discordaram parcialmente, 10% nem 
concordaram nem discordaram, 40% concordaram parcialmente e 10% concordaram 
totalmente. Logo, metade do público reconhece, mesmo se tratando de um ambiente 
sob rígido controle, que possui liberdade de expressão, o que, segundo Kotler 
(2000), é muito positivo, na medida em que a empresa deve medir todas as ideias 
de melhoria sugeridas por clientes e funcionários. Para que possa realizar essa 
mediação é implantá-la é necessário, portanto, liberdade dos clientes. Por isso, esse 
ponto pode ser aprimorado pelo hospital. 
 

Gráfico 10 – Eu tenho liberdade de falar o que eu penso no hospital. 

10%

40%

10%

30%

10% Discordo totalmente
Discordo parcialmente
Nem concordo nem discordo
Concordo parcialmente
Concordo totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  
Quando afirmado que os programas exibidos na TV do hospital proporcionam 
distração, 60% discordaram totalmente e 40% discordaram parcialmente. Isso 
demonstra que os programas de TV exibidos no hospital não agradam aos 
pacientes. Esse é um ponto que precisa ser aprimorado, pois segundo Kotler (2000), 
a sala de espera é um cartão de visitas para o cliente. 
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Gráfico 11 – Os programas exibidos na TV do hospital me proporcionam distração. 

40%
60%

Discorda totalmente
Discorda parcialmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
Quanto à afirmativa de que o atendimento por parte dos funcionários faz com que o 
paciente se sinta em casa, 10% discordaram parcialmente, 50% concordaram 
parcialmente e 40% concordaram totalmente.  
 

Gráfico 12 – O atendimento por parte dos funcionários me faz sentir em casa. 

40%

50%

10%
Discorda parcialmente

Concorda parcialmente

Concorda totalmente
 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  

Quando foi afirmado que o tratamento prestado aos pacientes no hospital é 
individualizado, 50% concordaram parcialmente e 50% concordaram totalmente. 
Esse é um ponto muito importante, na medida em que, conforme Rezende (2004), a 
atitude relacionada à fidelidade e está relacionado às estratégias de atendimento 
que ser o mais individualizáveis o possível. 
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Gráfico 13 – O tratamento prestado aos pacientes no hospital é individualizado. 

50% 50%
Concorda parcialmente
Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
Ao se afirmar que o paciente se sente valorizado pelo hospital, as respostas 
apresentadas no gráfico 14 demonstram que a grande maioria dos respondentes 
que se sente valorizado pelo hospital. Isso gera satisfação no cliente, pois de acordo 
com Kotler e Armstrong (2003), a satisfação do cliente depende de sua percepção 
em relação ao desempenho do produto ou serviço e às suas expectativas. Manter os 
clientes valorizados é um elemento essencial para obter deles uma boa avaliação 
quanto ao serviço do hospital.  
 

Gráfico 14 – Me sinto valorizado(a) pelo hospital. 

50%
40%

10%
Nem discorda nem concorda
Concorda parcialmente
Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
Quando afirmado que a alimentação oferecida pelo hospital é satisfatória, 20% 
discordaram totalmente, 20% discordam parcialmente, 30% nem concordam nem 
discordam, 20% concordam parcialmente e 10% concordaram totalmente. Isso 
demonstra que a maioria dos respondentes não está satisfeita com a alimentação 
oferecida pelo hospital, problema que deve ser tratado pelo fato de gerar 
insatisfação junto aos clientes. Consoante a Kotler e Armstrong (2003) pequenos 
erros incorrem em gastos a mais e vislumbram a uma negativa imagem, por outra 
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perspectiva é de complexo entendimento do tema, pois carece de informações 
nutricionais e psicológicas, uma vez a alimentação em uma função cujas razões 
proporcionais são individualizadas e há restrições impostas contra a vontade do 
cliente paciente. 
 

Gráfico 15 – A alimentação oferecida pelo hospital é satisfatória. 

10%

20%

30%

20%

20% Discordo totalmente
Discordo parcialmente
Nem concordo nem discordo
Concordo parcialmente
Concordo totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
Quanto à afirmativa de que os móveis do hospital são confortáveis, 40% 
discordaram parcialmente, 10% nem concordaram nem discordaram, 20% 
concordaram parcialmente e 30% concordaram totalmente. Nesse caso, o conforto é 
um serviço proporcionado por um bem tangível do hospital e, segundo Hoffman e 
Bateson (2003), muitos serviços contêm pelo menos alguns elementos bens 
tangíveis. Aumentar esse índice de conforto irá, por isso, aumentar a satisfação dos 
clientes com o serviço prestado pelo hospital. 
 

Gráfico 16 – Os móveis do hospital são confortáveis. 

30%

20% 10%

40%
Discorda parcialmente
Não discorda nem concorda
Concorda parcialmente
Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
No que diz respeito ao ambiente de espera ser harmonioso, 10% nem concordam 
nem discordam, 50% concordam parcialmente e 40% concordam totalmente. O 
resultado aqui, em oposição ao gráfico 16, demonstra um item positivo e pode-se 



 22

repetir aqui a fala de Hoffman e Bateson (2003), de que elementos tangíveis 
aumentam a satisfação do cliente com o serviço. 
 

Gráfico 17 – O ambiente de espera é harmonioso. 

40%

50%

10% Nem discorda nemconcorda
Concordaparcialmente
Concordatotalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
Sobre o fato dos pacientes serem reconhecidos quando retornam ao hospital, há um 
alto índice de discordância (70% discordam totalmente). Esse é um elemento que 
precisa ser revisto, conforme a proposições de Olivia e Borboa (2004) quem busca 
por atendimento quer a solução para seus problemas, mas em muitos casos os 
problemas demoram e se prolongam com o tempo. É possível denotar que a 
impessoalidade no trato com os pacientes, seja por parte da junta médica quanto 
aos recepcionistas favorecem condições ruins para a prestação de serviço. 
 

Gráfico 18 – Sou reconhecido quando retorno ao hospital. 

20%

10%

70%

Discorda totalmente
Concorda parcialmente
Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
Quando foi afirmado se o paciente está satisfeito com a decisão de utilizar o Hospital 
Evangélico de Belo Horizonte, 10% nem discordaram nem concordaram, 20% 
concordaram parcialmente e 70% concordaram totalmente. Este resultado 
demonstra que grande maioria dos respondentes está satisfeito os serviços do 
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Hospital Evangélico de Belo Horizonte, o que é algo muito positivo para a empresa e 
difícil de se medir como propõe Oliva e Borba (2004), há exclusividades intrínsecas 
na atividade hospitalar, ela se difere das demais por diversos motivos, embora tenha 
atividades similares aos outros ramos como o hoteleiro, cozinhas industriais e etc. O 
fator psicológico do paciente e como ele observa a sua situação de enfermidade ou 
a necessidade de atendimento deve ser levada em conta 
 

Gráfico 19 – Estou satisfeito(a) com a minha decisão de utilizar o Hospital Evangélico de 
Belo Horizonte. 

70%

20%

10%

Nem discorda nem concorda
Concorda parcialmente
Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
Finalmente, quanto à afirmativa de que o ambiente do hospital atende às 
expectativas do paciente, a grande maioria concorda que o ambiente do hospital 
atende às suas expectativas. Este fato gera uma percepção positiva sobre a 
qualidade do serviço, na medida que, de acordo com Kotler (2004), ao obter 
sensação de prazer resultante da comparação do desempenho percebido do serviço 
com às suas expectativas, o cliente fica encantando e retorna no estabelecimento. 
Esse alto índice pode ser capaz de explicar o resultado do gráfico 6 que demonstra 
que 80% dos clientes retornam e utilizaram o hospital mais de uma vez.  
 

Gráfico 20 – O ambiente do hospital atende às minhas expectativas. 

70%

20%

10%
Nem discorda nem concorda
Concorda parcialmente
Concorda totalmente

 Fonte: Dados da pesquisa, 2016.  
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Neste item percebe-se a que a grande maioria concorda que o ambiente do hospital 
atende às suas expectativas. 
 
Segundo Kotler (2004), a satisfação do cliente posteriormente a realização da 
compra está sujeito à execução da oferta no que diz respeito às suas expectativas, 
sendo que, de modo geral, a sua satisfação do cliente consiste na sensação de 
prazer ou desapontamento resultante da comparação do desempenho (ou resultado) 
percebido de um produto em relação às expectativas do comprador. 
 
CONCLUSÃO 
 
Este estudo teve como objetivo geral identificar os resultados da aplicação de uma 
pesquisa de satisfação aos pacientes usuários do Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte, avaliando pontos fortes e necessidades de melhoria do serviço prestado. 
 
O Hospital Evangélico de Belo Horizonte deverá utilizar-se de recursos de 
comunicação, uma vez que estes exercem influências emocionais aos 
clientes/pacientes que tenha características consideradas como diretas à marca do 
hospital e que tenha o objetivo de enriquecer a vida dos pacientes/clientes. Pode-se 
criar vídeos que promovam maior qualidade de vida aos pacientes e que estejam em 
sintonia com os problemas apresentados em seus tratamentos. 
 
Pode-se criar ainda folhetos, folders, cartilhas, banners e também palestras e 
encontros cujo tema sejam cuidados, prevenções e estudos científicos que estejam 
ligados a diagnósticos e tratamentos diversos, que sejam de interesse dos 
pacientes/clientes e que exaltam a marca do hospital. 
 
O Hospital Evangélico de Belo Horizonte poderá ainda utilizar-se de interações por 
meio de mensagens de celular diretamente com seus clientes. Trata-se de uma 
ferramenta eficiente, denominada mobile marketing, a qual une a tecnologia e a 
interatividade em uma mesma ação, captando dois perfis diferentes de consumidor 
ao mesmo tempo. Trata-se de uma maneira em que o hospital poderá estreitar seu 
relacionamento com o paciente/cliente, por meio de publicações que podem ser 
mensal, bimestral ou trimestral, que informe ao cliente datas de retorno, exames que 
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devem ser feitos e até mesmo notícias ou pequenas informações de interesse dos 
mesmos. 
 
O Hospital Evangélico de Belo Horizonte poderá ainda publicar revistas ou 
periódicos e enviar por meio de correio e nesta, promover enquetes em que os 
pacientes/clientes possam expressar suas opiniões sobre assuntos de interesse 
comum e ainda oferecer aos mesmos páginas da internet recheadas de 
informações, enquetes e fóruns de interesse em comum e que estejam intimamente 
ligados com a marca da empresa. Esta página poderá oferecer revista on line, 
conteúdos multimídia vídeos, fotos etc.  
 
A utilização dessas variadas ferramentas são possíveis, porém, para a execução de 
algumas delas é necessário investimentos e ainda a utilização de empresas 
especializadas, mas, no caso de uso de meios de comunicações inovadores, tratam-
se de ferramentas eficazes e que possuem crescente aumento de penetração, 
principalmente no meio de classes mais jovens, os quais estão mais familiarizados 
com as novas tecnologias. 
 
Sabe-se que a maior parte das decisões do consumidor possui fundamento 
emocional, o qual é típico do subconsciente e as experiências relacionam o 
consumidor à marca, fazendo-o ter contato direto com o produto ou serviço, 
tornando-os, com isso, mais eficazes, favorecendo, dessa forma, a captação e a 
fidelização dos clientes. 
 
Vive atualmente em meio a uma onda de recursos tecnológicos, Internet, 
globalização e elevada competitividade mercadológica, em todos os segmentos e, 
com isso, torna-se, cada vez mais, de suma importância, oferecer ao consumidor a 
comodidade para a escolha dos produtos e serviços que o mesmo adquire. Com 
isso, por meio do marketing é possível que o cliente possa, de uma forma melhor e 
mais eficaz, optar por um serviço na instituição. 
 
Trata-se de um contato mais profundo entre o cliente e os serviços ofertados pela 
empresa e que dá ao cliente uma experiência inovadora, facilitando a possibilidade 



 26

de aquisição dos mesmos, deixando-o a vontade e consciente do que quer e do que 
serviço que o mesmo está adquirindo. 
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APÊNDICE A 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA OS PACIENTES DO HOSPITAL EVANGÉLICO 
DE BELO HORIZONTE 

 
Prezado Paciente do Hospital Evangélico de Belo Horizonte. 
 
O objetivo desta deste roteiro de entrevista é identificar e descrever a importância da 
satisfação dos pacientes do Hospital Evangélico de Belo Horizonte. Ao respondê-lo, 
você contribuirá para a realização dessa pesquisa. Ressaltamos ainda que esta 
pesquisa é sigilosa e de natureza estritamente acadêmica.  
 
Agradecemos antecipadamente a colaboração.  
Queremos conhecer um pouco mais sobre você... 
a) Sexo: 
    [    ] Feminino   [    ] Masculino 

b) Faixa Etária: 
[    ] -30   [    ] 31 a 40   [    ] 41 a 50   [    ] 51 a 60   [     ] + 60 

c) Nível de Escolaridade: 
    [    ] Fundamental Incompleto  
    [    ] Fundamental Completo  
    [    ] Médio   Incompleto  
    [    ] Médio completo  
    [    ] Superior  incompleto 
    [    ] Superior completo 

d) Estado Civil 
    [    ] Solteiro(a) 
    [    ] Casado(a) 
    [    ] Viúvo(a) 
    [    ] Separado(a) 
    [    ] Divorciado(a) 
    [    ] Outro. Qual? 

e) Renda Familiar em 
Salário Mínimo: 
  [    ] até 1 
  [    ] entre 1 e 3 
  [    ] entre 3 e 5 
  [    ] entre 5 e 7 
  [    ] acima de 7 

f) Já utilizou dos 
serviços do Hospital 
Evangélico 
anteriormente? 
 [    ] Nunca 
 [    ] – 1 ano 
 [    ] entre 1 e 3 anos 
 [    ] entre 3 e 5 anos 
 [    ] entre 5 e 7 anos 
 [    ] entre 7 e 9 anos 
 [    ] + de 9 anos 

 
 Em relação à experiência vivenciada durante sua permanência no Hospital 
Evangélico de Belo Horizonte, assinale as opções que melhor representem a sua 
opinião: 

Legenda 
 

DISCORDO TOTALMENTE DISCORDO PARCIALMENTE NÃO CONCORDO NEM DISCORDO CONCORDO PARCIALMENTE CONCORDO TOTALMENTE 
1 2 3 4 5 

 
 
Afirmativas 1 2 3 4 5 
1. O atendimento prestado pelo hospital é 
rápido. 

     

2. O atendimento prestado pelo hospital é 
eficiente. 

     

3. O ambiente no hospital é acolhedor. 
 

     

4. Eu tenho liberdade de falar o que eu penso 
no hospital. 

     

5. Os programas exibidos na TV do hospital me 
proporcionam distração. 
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6. O atendimento por parte dos funcionários 
me faz sentir em casa. 

     

7. O tratamento prestado aos pacientes no 
hospital é individualizado. 

     

8. Me sinto valorizado(a) pelo hospital. 
 

     

9. A alimentação oferecida pelo hospital é 
satisfatória. 

     

10. Os móveis do hospital são confortáveis. 
 

     

11. O ambiente de espera é harmonioso.      

12. Sou reconhecido quando retorno ao 
hospital. 

     

13. Estou satisfeito(a) com a minha decisão de 
utilizar o Hospital Evangélico de Belo 
Horizonte. 

     

14. O ambiente do hospital atende às minhas 
expectativas. 

     

  
 

 


