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RESUMO 

 

Esse trabalho busca analisar a satisfação do cliente na prestação de serviços 

oftalmológicos oferecidos pelo Hospital de Olhos de São Paulo (HOSP), organização 

que enfrentou importante crise financeira nos últimos anos que afetou a qualidade 

dos serviços. Para avaliar a satisfação do cliente neste contexto, foi aplicado 

questionário de satisfação do paciente em uma das unidades, com o objetivo de 

identificar aspectos a melhorar e assim redirecionar a estratégia organizacional. 184 

pacientes responderam à pesquisa que incluiu a utilização do indicador Net 

Promoter® Score (NPS®). 60% dos respondentes eram do sexo feminino, cerca de 

70% já eram clientes e estavam retornando ao serviço. Desses, 39% retornaram 

pela localização e 29% pela qualidade do atendimento. 30% eram casos novos, 

sendo que desses, 41% vieram por indicação de amigos e 39% pelo convênio. Ao 

aplicar-se o NPS®, o HOSP obteve score de 63%, o que corresponde à chamada 

zona de qualidade, na qual a maioria dos clientes é considerada neutra, pois não 

difamam e nem indicam o Hospital; o que não é bom para um serviço que preza pela 

excelência em Oftalmologia. Com base nessa pesquisa, foram levantados os pontos 

falhos para posteriormente se criar um plano de melhorias para o Grupo HOSP com 

o objetivo de aumentar o número de clientes promotores e diminuir o de detratores, o 

que poderá auxiliar na busca por novos clientes e aumentar a competitividade no 

mercado paulista.  

Palavras-chave: Saúde. Qualidade. Oftalmologia. Satisfação do Cliente. NPS  

 

 

 

 

 



 
 
 
 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the satisfaction of the client in the provision of 

ophthalmological services offered by Hospital de Olhos de São Paulo (HOSP), an 

organization that faced an important financial crisis in the last years that affected the 

quality of the service. To assess client satisfaction in this context, a patient 

satisfaction questionnaire was applied in one of the units, aiming to identify aspects 

to improve and thus to redirect the organizational strategy. 184 patients responded to 

the survey that included the use of the Net Promoter® Score (NPS®) indicator. 60% 

of the respondents were female, some 70% returned to the service (of these, 39% 

returned for the location and 29% for the quality of care) and 30% were new cases 

(41% indicated by friends and 39% by agreement). When applying NPS®, the HOSP 

obtained a score of 63%, which corresponds to the so-called quality zone, in which 

most clients are considered neutral, since they do not slander or indicate the 

Hospital; which is not good for a service that values excellence in ophthalmology. 

Based on this research, all the flaws were raised to later create an action plan for the 

HOSP Group with the objective of increasing the number of promoters and reducing 

the number of detractors, which may help in the search for new clients. Similar 

surveys will be carried out periodically so that the service can improve continuously 

and maintain its competitiveness in the São Paulo market.  

Keywords: Health. Quality. Opthalmology. Customer Satisfaction. NPS  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O conceito de saúde evoluiu ao longo das últimas décadas, 

acompanhando o desenvolvimento da sociedade moderna, fruto da construção 

social e histórica. Partiu do simples conceito de ausência de doença para o conceito 

amplo e multidimensional – biológico, comportamental, social, ambiental, político e 

econômico. O conceito adotado mundialmente é o da Organização Mundial da 

Saúde que a define como: “um estado de completo bem – estar físico, mental e 

social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade” (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 1946).  

Tal conceito está relacionado à promoção da saúde, constituindo direito 

humano fundamental (RAMOS, 2010). Assim sendo, para viabilizar a saúde tal qual 

descrita neste conceito, é preciso dispor de serviços de saúde de qualidade, 

inseridos num contexto social, político e econômico favoráveis.  

Diversos autores estudam a qualidade em saúde. Dentre eles, destaca-se 

Avedis Donabedian. Para Donabedian, qualidade em saúde relaciona os benefícios 

obtidos à redução de risco e do custo para obtenção do melhor padrão assistencial 

possível e da satisfação do cliente. Trata-se de processo dinâmico e permanente de 

identificação de falhas e busca de aprimoramento contínuo, o que requer 

treinamento permanente de todos os profissionais envolvidos (DONABEDIAN, 1978, 

1982).  

Embora os estudos pioneiros sobre qualidade tenham sido mais 

dedicados aos produtos, a partir dos anos 1980, a qualidade de serviços também 

passou a ser estudada no meio acadêmico. A boa qualidade dos serviços e dos 

produtos interfere positivamente tanto na produtividade quanto na lucratividade de 

uma empresa (GRÖNROOS, 1990). 

Segundo Grönroos (1990), a competitividade e o sucesso dependem da 

qualidade dos serviços prestados. O autor ressalta que para atingir essa meta, a 

empresa tem que ser capaz de determinar como pode melhorar a qualidade dos 

seus serviços e como isso será percebido pelos consumidores.  

O processo de gestão da qualidade necessita da integração  das áreas 

técnicas e estratégicas dos serviços de saúde, com foco no cliente; melhorando os 

procedimentos de assistência ao paciente. As instituições devem ser locais de 
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promoção da saúde, prevenção de doenças e assistência aos pacientes (SEIXAS, 

2004).  

O setor saúde engloba diversas especialidades. Em relação à 

Oftalmologia, um estudo realizado em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) mostrou que 35 milhões de brasileiros (ou aproximadamente 19% 

da população do país) possuem algum problema de visão. Nesse estudo, a maior 

parte dos casos levantados na pesquisa poderiam ser evitados caso as devidas 

açōes médicas tivessem sido tomadas antes do aparecimento dos problemas (DINO, 

2016). Algumas doenças crônicas irreversíveis em oftalmologia estão impactando 

negativamente a saúde ocular, tais como a retinopatia e glaucoma. Estas patologias, 

ao lado da catarata são as principais causas de cegueira no mundo. Dentre elas, só 

a catarata é reversível em qualquer estágio. As demais causam, na maioria das 

vezes, cegueira irreversível quando em estágio avançado. Nesses casos, a 

prevenção primária é fundamental, dado o impacto social e econômico 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE OFTALMOLOGIA, 2018).  

Os grandes centros oftalmológicos de referência têm condições de 

promover sólidas contribuições ao quadro da saúde ocular brasileira, por meio de um 

trabalho sério de prevenção e diagnóstico precoce, evitando, assim, várias 

patologias oculares, conforme relata Dino (2016). Um desses grandes centros é o 

Hospital de Olhos de São Paulo (HOSP), foco dessa pesquisa, e responsável por 

muitos atendimentos oftalmológicos diariamente na grande São Paulo.  

1.1 Objetivo 

Analisar a satisfação dos pacientes frequentadores do grupo HOSP e propor plano 

de ações de melhorias visando aumentar a competitividade da empresa.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O uso da gestão da qualidade nas organizações de saúde é um 

importante fator de sobrevivência e evidencia a necessidade dos profissionais 

refletirem, reverem seus valores, implantarem e seguirem protocolos que assegurem 

as boas práticas no processo de trabalho (LABBADIA et al., 2004). 

Um dos mecanismos de controle de qualidade é o monitoramento. 

Segundo Donabedian (1978), monitorar é avaliar continuamente os serviços 

prestados, detectando precocemente os desvios de padrão encontrados, permitindo 

o aperfeiçoamento, a correção e o desenvolvimento dos serviços avaliados.  

Para Donabedian (1980), o nível de qualidade e de satisfação são 

influenciados por uma série de fatores que englobam desde a qualidade técnico-

científica do atendimento profissional prestado até o acesso ao serviço. O conceito 

de qualidade de um sistema se baseia no equilíbrio da seguinte tríade: estrutura 

(instalações, segurança, número de médicos e outros profissionais), processo 

(conjunto de atividades entre profissionais de saúde e pacientes) e resultado (serviço 

final entregue ao cliente). Além disso, Donabedian afirma que a avaliação da 

qualidade dos serviços de saúde compreende os domínios técnico e interpessoal. O 

primeiro abrange a aplicação da ciência e da tecnologia da medicina à administração 

de um problema de saúde. O domínio interpessoal, por sua vez, refere-se à 

administração da interação social e psicológica entre o cliente e os profissionais, 

além do ambiente físico onde o serviço é prestado. No entendimento de Donabedian 

(1985), os pacientes conhecem pouco os detalhes do domínio técnico da qualidade, 

embora apreciem sua importância. Em geral, o paciente avalia a qualidade técnica 

do tratamento indiretamente, pelas evidências do interesse e da preocupação dos 

profissionais com sua saúde e bem-estar. O domínio interpessoal pode influenciar os 

resultados do domínio técnico e vice-versa. 

Baseando-se nesse modelo, Young e Williams (2011), afirmam que os 

hospitais são organizações que devem se preocupar, prioritariamente, em ter 

estruturas e processos adequados para proporcionar o melhor cuidado possível ao 

paciente e, assim, fidelizá-lo.  

A fidelização do cliente tem sido definida como a atitude positiva do 

consumidor em relação à marca/empresa (MOWEN; MINOR, 2003) e alguns autores 

têm proposto a avaliação desse construto através de uma única pergunta: se o 
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indivíduo recomendaria o serviço da empresa para um amigo ou familiar 

(REICHHELD; MARKEY, 2011). Trata-se de um indicador de satisfação denominado 

Net Promoter Score (NPS), que desde o seu surgimento tem gerado amplo debate 

entre acadêmicos e gestores quanto à sua superioridade relativa a outras métricas já 

estabelecidas e testadas, como pesquisas de satisfação e de lealdade (Keiningham 

et al., 2007). Apesar de alguns estudos empíricos não indicarem a superioridade do 

NPS frente a outras formas de pesquisa para predizer lealdade e taxas de 

crescimento de empresas (KEININGHAM et al., 2007), o NPS tem sido aplicado em 

diversas pesquisas acadêmicas para medir lealdade do cliente (BILDFELL, 2011.). 

Nessa pesquisa, a fidelização foi medida através do NPS pela sua simplicidade de 

aplicação, de operacionalização e por ser uma importante ferramenta de marketing.  

Para o marketing, o NPS pode ser útil, pois torna possível fazer 

campanhas direcionadas a clientes de acordo com o seu grau de satisfação e os 

problemas por eles levantados em relação à empresa, permitindo  atendimento  e 

conteúdo especializados para cada tipo de cliente de acordo com sua classificação 

em: promotores, neutros e detratores. Com a pergunta qualitativa feita durante uma 

pesquisa Net Promoter Score, é possível saber os detalhes das operações da 

empresa, por quais motivos ela se destaca e quais pontos fracos devem ser 

trabalhados. Através dessas informações, pode-se identificar o diferencial em 

relação aos concorrentes para que se  possa fortalecer ainda mais as qualidades, 

fazendo com que elas sejam prioridade quando houver novos investimentos ou 

contratações. Se a empresa tem muitos clientes insatisfeitos, ou detratores, será 

muito difícil reter estes clientes. Isso requer muitas horas de trabalho do marketing 

jogadas fora por problemas que estão dentro da operação da empresa.(NET, 2018) 

Para que a experiência dos pacientes seja a mais satisfatória possível, 

além do marketing, deve-se considerar que a qualidade, a segurança e a satisfação 

são fatores primordiais. Assim sendo, a avaliação da percepção dos pacientes sobre 

os serviços de saúde e a mensuração da sua satisfação assumem importante papel.  

2.1 Qualidade em Serviços de Saúde  

Qualidade é inerente ao produto, mas é julgada pelo cliente. A qualidade 

deve levar em conta as características dos produtos que adicionam valor para o 
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cliente, intensificam sua satisfação e determinam sua preferência. O conhecimento 

das necessidades do cliente é, portanto, o ponto de partida na busca da excelência 

do desempenho da organização (CARVALHO, 2005).  

O termo qualidade reflete um conceito positivo por excelência. Ter 

qualidade significa algo bom (MALIK, 2005). A qualidade de produtos e serviços é 

um assunto que se tornou mandatório em diversos setores. Alguns autores merecem 

destaque, como Deming que publicou o livro “Superando a crise” em 1986, no qual 

propõe método para a administração da qualidade que envolve quatorze princípios 

(DEMING, 2015): 

1. Criar constância de propósito: visando a melhoria do produto, do 

serviço e a competitividade. A constância permite melhorar o produto e o serviço, a 

fim de manter o negócio competitivo e ativo no mercado.  

2. Adotar uma nova filosofia: isso exige que os gestores assumam 

desafios, aprendam suas responsabilidades e tenham o controle das prováveis 

mudanças do negócio. Esse princípio fica, principalmente, na produção. Segundo 

Deming, através dessa nova filosofia, a qualidade pode simplificar, agilizar e tornar 

os processos mais eficazes.  

3. Eliminar o modelo da inspeção em massa através da melhoria da 

qualidade: o objetivo é não depender da inspeção em massa para alcançar a 

qualidade ideal, já que esta deve existir em todos os estágios. Não é necessário 

inspecionar o produto acabado, uma vez que a qualidade não provém da inspeção, 

mas sim da melhoria do processo de produção como um todo. 

4. Desconsiderar relações comerciais somente de acordo com os 

preços: apesar do preço ser um atrativo para os consumidores, há outros fatores tão 

importantes quanto o preço para atrair os clientes como, por exemplo, a confiança 

que o consumidor deve ter no produto ou no serviço prestado. A longo prazo, a 

confiança é fundamental para transformar fornecedores em parceiros leais.  

5. Melhorar contínuamente a  produção e os serviços, reduzindo os 

custos: é necessário conhecer bem todos os setores, estrutura, planejar bem e 

traçar e gerenciar todos os processos, evitando desperdícios. De modo geral, há 

muito desperdício nas empresas, o que impacta os custos de forma muito 

importante.   
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6. Instituir o treinamento: dar capacidade técnica e administrativa aos 

trabalhadores para evitar desperdícios por baixo conhecimento e esforços 

desnecessários. É um instrumento de desenvolvimento pessoal. 

7. Instituir a liderança: para que todos trabalhem com sua maior 

capacidade. Todos os gestores, assim como os trabalhadores operacionais, devem 

ser supervisionados, terem seus erros corrigidos e receberem treinamento,  quando  

necessário.  

8. Afastar o medo: para que haja efetividade na forma de trabalhar. O 

medo de repressão por não entregar o trabalho esperado causa desperdício e afeta 

nove desses quatorze princípios.  

9. Derrubar barreiras entre os departamentos: pessoas de diferentes 

áreas devem trabalhar unidas como uma equipe amenizando os problemas em prol 

da qualidade. 

10. Eliminar metas: principalmente para a mão de obra que não pode 

falhar. Essas metas costumam gerar inimizades e tornam-se desmotivadoras.  

11. Eliminar quotas numéricas: ao invés de números, deve-se definir o 

que é e o que não é aceitável em termos de qualidade. Não se deve confundir 

qualidade com quantidade. 

12. Promover orgulho entre os funcionários: o objetivo é abolir a 

avaliação anual de desempenho ou mérito. É preciso que os gestores aceitem as 

sugestões dos empregados e permitam que eles participem do desenvolvimento da 

empresa. 

13. Instituir programa de educação e auto aperfeiçoamento na 

empresa: os colaboradores necessitam de novos aprendizados, os quais devem ser 

fornecidos pela administração. 

14. Engajar todos no processo de transformação: todos devem estar 

na constante busca de melhorar a qualidade. A alta administração deve engajar 

todos para assumir e implementar os princípios apontados por Deming. É importante 

que todos os colaboradores da empresa cheguem num consenso quanto à 

importância e o significado do trabalho de cada um deles, a fim de obter a melhor 

orientação possível quanto às melhorias da qualidade. Vale ressaltar que os 

princípios acima expostos podem ser aplicados nos mais diversos processos e 

atividades dentro da empresa. 
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Assim como Deming, Parasuraman (1985) também aborda os desafios da 

qualidade nas organizações prestadoras de serviços. O autor distingue a prestação 

de serviços da produção de produtos, sendo a qualidade de um serviço avaliada em 

função de dois componentes principais: a qualidade técnica do serviço e a qualidade 

funcional. Esta é subjetiva, pois a satisfação de cada cliente com o serviço resulta da 

comparação entre a sua percepção de qualidade do serviço e as suas expectativas. 

Há várias definições de qualidade em saúde. A proposta de Donabedian 

(1980,1985) foi a que mais marcou essa filosofia, defendendo a abordagem tripartida 

da avaliação da qualidade através da “estrutura, processo e resultados”. Na sua 

definição inicial a qualidade correspondia à intervenção capaz de alcançar o melhor 

balanço entre benefícios e riscos. Donabedian também defende que o 

desenvolvimento da qualidade deve abordar de uma forma integrada e sistemática, 

três vertentes indissociáveis: técnico-científica; relação interpessoal 

profissional/utilizador e amenidades, que englobam conforto e estética das 

instalações e equipamentos. A qualidade técnica possui como dimensões a 

aplicabilidade dos serviços e a competência com que os cuidados são prestados. 

Por outro lado, a qualidade de interação entre os profissionais de saúde e 

os utilizadores envolve muitos fatores, como a qualidade da comunicação e a 

capacidade de manter a confiança. As amenidades do cuidado correspondem 

sobretudo a aspectos não técnicos, com frequência apreciados pelos pacientes, 

como conforto, cortesia, bem estar etc.  

Para Donabedian (1980) a qualidade em saúde é definida com base em 

sete pilares: 

1) Eficácia - capacidade dos cuidados contribuírem para a melhoria do 

estado de saúde; 

2) Efetividade – quantidade de melhorias possíveis nas condições de 

saúde que são, de fato, obtidas; 

3) Eficiência – capacidade de obter o maior número de melhorias ao 

menor custo;  

4) Otimização – relação mais favorável entre benefícios e custos; 

5) Aceitabilidade – conformidade com as preferências dos utilizadores no 

âmbito da acessibilidade, relação médico-doente, amenidades, efeitos e custos dos 

cuidados;  

6) Legitimidade – conformidade com as preferências sociais; 
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7) Equidade – igualdade na distribuição dos cuidados e seus efeitos 

sobre a saúde. 

Nas últimas décadas, em vários países, há crescente mobilização dos 

serviços de saúde para introduzir programas de qualidade nas organizações 

hospitalares, com o objetivo de incrementar seu gerenciamento e melhorar a 

eficiência desses serviços (CAMACHO, 1998). Muitos são os desafios na 

implementação formal de iniciativas voltadas para a qualidade para a maioria das 

organizações prestadoras de Serviços de Saúde. Políticas de qualidade encontram-

se estabelecidas há mais tempo em hospitais de grande porte e, mesmo nestes, o 

processo de implantação pode envolver obstáculos, muitas vezes associados à 

cultura organizacional de resistência à mudança e dificuldade em aprimorar 

continuamente seus processos (ARRUDA, 2006).  O fato da gestão da Qualidade ter 

sido introduzida mais tardiamente no setor saúde, associada a certa resistência para 

o seu desenvolvimento dificultam a melhoria do bem estar e segurança de seus 

usuários de forma homogênea nos diferentes serviços de Saúde do país.  

Durante a hospitalização, experiências de dores, cura e conforto são 

vivenciadas (DIGLOIA, 2016). Assim sendo, os hospitais devem ter como meta 

entregar serviços com excelência e prezar pela segurança dos pacientes.  

Considerando todos esses fatores, o Institute for Healthcare Improvement 

(IHI) propõe o modelo do Triple Aim para melhorar o desempenho dos sistemas de 

saúde. O modelo é baseado em três dimensões: melhorar a experiência do paciente 

nas ações de cuidado (incluindo qualidade e satisfação); melhorar a saúde da 

população e reduzir o custo per capita dos cuidados em saúde (BERWICK; NOLAN; 

WHITTINGTON, 2008). O IHI descreveu um conjunto inicial de componentes de um 

sistema que atenderia aos requisitos do modelo. Os cinco componentes básicos são 

os seguintes:  

- Foco nos pacientes e seus familiares; 

- Reestruturação dos serviços de atenção primária; 

- Gestão da saúde da população; 

- Plataforma de controle de custos; 

- Integração e execução de sistemas. 

Organizações e comunidades que atingem, em algum nível, o Triple Aim 

oferecem à população mais saúde, pois um dos seus objetivos é estimular a atenção 

primária. Os pacientes podem esperar cuidados menos complexos e muito mais 
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coordenados (BERWICK; NOLAN; WHITTINGTON, 2008). A redução de custo per 

capita dos cuidados com os pacientes dará às empresas a oportunidade de serem 

mais competitivas, diminuindo os gastos com saúde e proporcionando às 

comunidades maior flexibilidade para investir em atividades de lazer que aumentam 

a vitalidade e o bem-estar. Isso com certeza resulta em um impacto econômico.  

O modelo é fortemente dependente da interação e cooperação 

desenvolvida entre os participantes do sistema como: operadoras; provedores; corpo 

clínico; e pacientes. Atualmente, não há respostas sobre como atingir um equilíbrio 

perfeito entre todas as partes interessadas. Porém, quando pequenos projetos são 

colocados em prática, já é possível visualizar resultados significativos. Os principais 

indicadores de melhoria do Triple Aim são (BERWICK; NOLAN; WHITTINGTON, 

2008): 

- Tempo médio de permanência do paciente (TMP); 

- Giro de leitos; 

- Volume de pacientes por dia e de saídas hospitalares; 

- Taxa de ocupação hospitalar. 

Para se alcançar bons indicadores, é importante a constante realização 

de reuniões, com a participação de toda a equipe clínica. Nelas, é explicado sobre a 

perspectiva de melhoria e sobre as características do Triple Aim, que beneficiam 

tanto os pacientes quanto a instituição. Nessas reuniões, devem ser fornecidas 

informações sobre como os médicos e a equipe em geral podem contribuir mais para 

solucionar os problemas apontados, de forma proativa (BERWICK; NOLAN; 

WHITTINGTON, 2008). 

A prática do Triple Aim não precisa ser restrita ao ambiente hospitalar. O 

modelo pode ser adaptado para diferentes realidades, exigindo compromisso com a 

mudança e inovação, além de planejamento e gestão. Alguns pontos importantes a 

serem observados são a infraestrutura, a tecnologia, a inovação e a liderança para 

uma organização adequada dos processos. Entender a influência dos fatores que 

afetam a produtividade e custos para o bom funcionamento de um hospital ou clínica 

demanda muito estudo (BERWICK; NOLAN; WHITTINGTON, 2008).  

Para alcançar as três dimensões do Triple Aim, deve-se levar em 

consideração os profissionais envolvidos no processo, como uma quarta dimensão. 

Dessa forma, o Triple Aim se transforma em Quadruple Aim, cujo foco é dar 

relevância à força de trabalho do setor da saúde representada por médicos, 
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enfermeiros e demais profissionais. Deve haver engajamento entre esses 

trabalhadores, fazendo com que tenham o sentimento de sucesso e realização que 

resultará em um trabalho significativo. Eles precisam perceber a importância do seu 

trabalho diário e se sentir satisfeitos ao realizá-lo. Não podem sofrer danos físicos e 

psicológicos no seu ambiente profissional (SIKKA, 2015). 

Qualidade e segurança do paciente são pontos fundamentais para 

proporcionar uma boa experiência ao paciente. Em ambientes, no qual o Triple e o 

Quadruple Aim são implantados, fica mais fácil alcançar esses propósitos, os quais 

dependem de processos clínicos, do engajamento da equipe multidisciplinar 

hospitalar envolvida, da comunicação com o paciente e seus familiares, da 

ambientação e do valor agregado ao atendimento do mesmo (BOHRER et al, 2016). 

Esses fatores devem ser bem implementados nas instituições de Saúde que prezam 

por um serviço de qualidade e desejam proporcionar satisfação a todos os 

envolvidos. 

2.2 A importância da satisfação do cliente  

A avaliação da satisfação do cliente é ferramenta essencial para o 

aprimoramento da gestão e da qualidade dos serviços prestados pelas empresas, 

além de constituir ingrediente fundamental para a melhoria da competitividade. Os 

benefícios evidenciados pela literatura que aborda a satisfação de clientes apontam 

que níveis mais elevados de satisfação levam à maior retenção e à lealdade de 

clientes. O aumento da lealdade e a satisfação de clientes podem ajudar a elevar as 

receitas ao longo do tempo, reduzir custos de transações futuras, diminuir a 

elasticidade de preços e minimizar a probabilidade dos clientes trocarem de 

fornecedor, caso haja uma queda no nível da qualidade (ANDERSON, 1998, 

ANDERSON; FORNELL, 1999). Portanto, a fidelização do cliente apresenta muitas 

vantagens, pois um consumidor satisfeito torna-se leal, promovendo positivamente a 

empresa. Já um indivíduo insatisfeito pode acarretar perda definitiva desse cliente. 

Em pesquisa realizada por Goodman (1993), pelo menos um entre cinco 

consumidores que experimentam problemas de satisfação com produtos ou serviços 

será irremediavelmente perdido pela empresa, isto é, as falhas têm impacto direto na 

lealdade do consumidor à marca. 
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Tendo em vista a necessidade das empresas em perenizar seus 

negócios, transformando seus clientes em importante ativo, a satisfação foi 

considerada medida do desempenho organizacional (ANDERSON, 1998). 

A satisfação do paciente tem grande importância no âmbito hospitalar. 

Mais recentemente foi introduzido o termo Experiência do Paciente. Entende-se 

como “experiência” todo o sentimento que o paciente e seus familiares e amigos 

desenvolvem desde o primeiro contato com uma instituição de saúde até o desfecho, 

seja uma internação, consulta ou exame (OLIVEIRA, 2002). Conhecer as 

expectativas de clientes e familiares é essencial para gerenciar possíveis frustrações 

e estabelecer o limite entre o possível e o desejável (CASTELLANOS, 2002). 

De acordo com uma publicação do médico Thomas Lee (2015), professor 

na Harvard Medical School (EUA), há relação muito positiva entre a experiência do 

paciente e a qualidade dos desfechos. Ou seja, quanto melhor o indicador de 

performance relativo à experiência, maior a qualidade do desfecho. Em seu livro, 

publicado no 2015, “An epidemic of empathy in healthcare: how to deliver 

compassionate connected patient care that creates a competitive advantage”, esse 

autor comenta a importância de gerar uma epidemia de empatia nos centros de 

saúde para gerar uma atenção compassiva e assim criar competitividade com outros 

serviços. Lee (2015) oferece uma lista de passos para construir um sistema de 

saúde “Empático” e de alto nível: 

- Valorizar o paciente, suas queixas e o desfecho de seu tratamento, 

como objetivo prioritário na saúde; 

- Acreditar na empatia como um fator chave da assistência de 

qualidade; 

- Registrar os resultados importantes para os pacientes; 

- Promover a criação de uma epidemia de empatia nas organizações 

por meio de incentivos não econômicos (aspiracionais, motivacionais). 

Outros artigos do autor revelam que as organizações com melhor 

experiência do cliente têm melhores registros de segurança do paciente (LEE et al., 

1996). Neste contexto, para proporcionar experiências agradáveis ao paciente, há 

necessidade de melhoria contínua da qualidade, segurança, redução de custos, 

prestação de serviços e nos próprios desfechos.  

Um dos fatores que contribuem para a satisfação do paciente é a 

sensação de bem-estar que o serviço fornece. O Picker Institute prega a importância 
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da implantação de oito dimensões para aumentar o bem-estar dentro do ambiente 

hospitalar (PICKER, 2015). São elas: 

1) Acessibilidade - envolve principalmente as questões relativas ao 

ambiente fisico, acesso à informação, facilidade de acesso ao ambiente, facilidade 

para agendamento da primeira consulta e tempo de espera a cada consulta. 

2) Respeito - dignidade, tratamento personalizado, ser chamado pelo 

nome, respeito aos valores pessoais do paciente. Os pacientes desejam 

humanização nas relações e querem ser ouvidos com atenção. 

3) Informação - profissionais respondem a dúvidas, garantem informação 

com honestidade e permitem que os pacientes se sintam capacitados para a tomada 

de decisão, para o controle sobre a situação e para lidar com o problema com 

menos ansiedade.  

4) Coordenação - os clientes esperam que a equipe se organize para que 

o tratamento possa fluir, não haja repetição de exames ou um especialista não saiba 

da conclusão do anterior. Desejam ver a equipe como um time e não 

departamentalizada. 

5) Continuidade da assistência - os pacientes desejam não ter que repetir 

sua história a cada passagem com um médico diferente e gostariam de contar com o 

mesmo médico sempre. Esperam ter a garantia de que os profissionais tomem 

conhecimento uns das conclusões dos outros. 

6) Envolvimento de amigos e familiares - os pacientes desejam a 

presença de amigos e familiares para compartilharem medos, decisões e serem, 

inclusive, orientados quanto a procedimentos que necessitem ser executados em 

casa. 

7) Apoio emocional - os pacientes esperam ser ouvidos, que lhes 

perguntem se está tudo bem e não gostam de perceber que os profissionais estão 

sempre ocupados. 

8) Continuidade e transição: os pacientes mostram-se preocupados com a 

continuidade do tratamento após a alta. É necessário que após a alta, eles recebam 

acompanhamento em relação aos medicamentos que deverão usar, ao tipo de dieta 

e ao estilo de vida.  

Essas dimensões reforçam a ideia do “cuidado centrado no paciente”, 

cujo objetivo é criar uma experiência centrada no paciente. Este é um termo que tem 

sido usado para se referir ao desenvolvimento do processo de cuidados e 
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abordagens de cuidados que são focados no paciente. Obviamente, todo cuidado é 

focado no paciente, mas trata-se de fazer algo além. De fazer “com ele”, ao invés de 

“para ele” e, assim, proporcionar uma boa experiência nos cuidados. É em direção 

dessa parceria que se deve focar (BARRY, 2012). 

Em 1993, o Picker Institute publicou o livro “Through the patient’s eyes”, 

considerado um marco em termos de visão da organização do cuidado e do seu 

foco, propondo que todos profissionais passem a enxergar o cuidado com os olhos 

do paciente. Com isto, os serviços de saúde passariam a prestar um cuidado mais 

adequado, melhorando a experiência do paciente (BARRY, 2012). 

A experiência do paciente é definida como: “a soma de todas as 

interações modelada pela cultura da organização, que influencia as percepções do 

paciente ao longo do cuidado” (BARRY, 2012). Na prática, a melhor maneira de 

implantar o “cuidado centrado”, é ouvindo a fundo o que importa para os pacientes. 

Há mecanismos conhecidos de inputs e feedbacks, desde pesquisas a sistemas de 

medição. Elogios e reclamações orientam sobre como fazer melhor para pacientes e 

seus familiares, ajudam a entendê-los e a tentar proporcionar uma boa experiência 

nos cuidados (BARRY, 2012). 

No setor da Saúde, a satisfação do cliente reflete o efeito final do trabalho 

feito por um hospital. Assim sendo, uma pesquisa de satisfação nada mais é do que 

coleta e análise de dados que continuamente captam a opinião do cliente e avaliam 

da performance da empresa, a partir da percepção do cliente (ROSSI; SLONGO, 

1997).  

2.3 Ferramentas de medição de satisfação de clientes com ênfase no Net 

Promoter® Score (NPS®)  

Segundo Evrard (1994), no mês de abril de 1976, ocorreu em Chicago a 

primeira conferência especializada sobre pesquisa de satisfação do cliente, com o 

apoio do Marketing Science Institute da National Science. 

Em 1989, surgiu na Suécia o primeiro índice de satisfação do cliente, o 

Swedish Customer Satisfaction Index (SCSI), que tinha por finalidade calcular um 

índice geral de satisfação do cliente com base nos 31 principais ramos de atividade 
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econômica da Suécia. Posteriormente, estudos semelhantes foram realizados na 

Alemanha.  

Em 1992, o Deustsch Kunderbarometer começou a medir nacionalmente 

os índices de satisfação de clientes (FORNELL et al, 1996.). Em 1994, foi lançado o 

American Customer Satisfaction Index (ACSI). E, em 1996, Israel, Taiwan e a Nova 

Zelândia instituíram seus índices nacionais (FORNELL et al, 1996). 

Tendo como base o modelo Americano e o Sueco, em 1998, a European 

Organization for Quality (EOQ) definiu as bases para o lançamento de um modelo 

europeu de satisfação do cliente, lançando em 2001 o European Customer 

Satisfaction Index (ECSI). Este modelo até então é aceito por pelo menos 12 países 

europeus: Portugal, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, 

Islândia, Itália, Reino Unido, Suíça e Suécia. O ECSI consiste em um sistema de 

medida da qualidade de bens e serviços, por meio da avaliação da satisfação do 

cliente. Este modelo de satisfação do cliente é constituído por um modelo estrutural, 

representado por variáveis latentes como a imagem da empresa, as expectativas 

dos clientes, a qualidade percebida sobre os produtos e serviços e a relação 

qualidade/preço. De acordo com o ECSI, a imagem é vista como uma variável que 

pretende integrar todo o tipo de associações que os clientes fazem de uma empresa, 

possuindo um impacto muito significativo na formação da lealdade, o que reforça o 

propósito desse modelo ECSI (RAMQUIVIST, 2001). 

No Brasil, Rossi e Slongo (1998) publicaram um trabalho sobre pesquisa 

de satisfação do cliente onde apresentam um Método Brasileiro de Pesquisa de 

Satisfação de Clientes. Eles desenvolveram o método a partir de sua experiência em 

pesquisa de marketing, baseando-se ainda na literatura especializada da época e no 

benchmarking que realizaram, em 1994, junto a empresas pioneiras neste tipo de 

pesquisa no Brasil. Nesta pesquisa, destacou-se a importância dos clientes na 

criação dos indicadores de satisfação, uma vez que é deles que resulta a validade 

deste tipo de pesquisa. Na prática, isso significa dizer que o cliente precisará 

expressar estados de satisfação (e/ou insatisfação) em relação a elementos por ele 

valorizados nas suas relações com a empresa ofertante. De nada adiantará medir 

estados de satisfação e/ou insatisfação em relação a elementos para os quais os 

clientes se mostram indiferentes. Para medir tal satisfação, os autores criaram uma 

escala de 0 a 5 que vai desde os clientes extremamente insatisfeitos (representado 

pelo número 0 da escala) até os totalmente satisfeitos (representado pelo número 5 
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da escala). Atualmente, há outros métodos mais acessíveis para mensurar o grau de 

satisfação nas empresas como, por exemplo, o Net Promoter Score (NPS). 

O NPS foi criado em 2001 a partir da ideia  de uma  pesquisa de 

satisfação de cliente mais simples proposto por Fred Reichheld. O método busca 

medir a lealdade do cliente constantemente, constituindo importante ferramenta de 

apoio às empresas, possibilitando assim à empresa uma atuação mais segura e 

eficaz. Em dezembro de 2003, ele publicou na Harvard Business Review o artigo 

intitulado, The One Number You Need to Grow (REICHHELD, 2003). 

O NPS é um indicador que tem como objetivo realizar a mensuração do 

grau de satisfação e fidelidade dos consumidores de qualquer tipo de empresa. É 

usado por diversas empresas em todo o mundo para medir a fidelidade dos seus 

consumidores, acompanhando o crescimento e a evolução dos seus negócios a 

partir da análise dos resultados obtidos (DUARTE, 2012). 

O monitoramento do NPS permite uma melhor visão da experiência do 

cliente a partir de dois aspectos: NPS Top-Down e NPS Bottom-Up. O Top-Down 

representa a captação da opinião do cliente de maneira ampla e cíclica com o 

objetivo de avaliar, a partir de experiências recorrentes da interação entre cliente e 

empresa, a visão dele com relação, por exemplo, ao envolvimento com a marca. O 

Bottom-Up foca no monitoramento de etapas tipicamente operacionais, onde a 

empresa obtém o feedback do cliente em relação a alguma etapa do processo de 

compra, a exemplo do NPS da Apple. Após a compra de um produto no E-

commerce, é feita pesquisa antes mesmo do produto chegar na casa do cliente, 

considerando, desta maneira, uma etapa inicial da experiência do cliente. Assim, a 

empresa terá uma visão parcial sobre a experiência, completa sobre o ponto de vista 

operacional (DUARTE, 2012). 

O teste consta apenas de uma pergunta: “Em uma escala de 0 a 10, o 

quanto você indicaria nossa empresa para um amigo?”. Quanto menor a nota, menor 

a probabilidade de se indicar os produtos ou serviços a um amigo ou conhecido, 

uma vez que as chances de alguém indicar algo ruim ou neutro a outrem é quase 

nula. Ou seja, esta pergunta é considerada chave para o sucesso de qualquer 

empresa (REICHHELD, 2011). 

Realizada a pesquisa e em posse dos resultados, realiza-se o seguinte 

cálculo para obtenção do score da empresa (REICHHELD, 2011): 

NPS®=% de Clientes Promotores - % de Clientes Detratores 
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2.3.1 Tipos de clientes do Net Promoter® Score (NPS®) 

 

Por meio do quadro geral de notas oferecido pelos consumidores, cada 

empresa pode ter um panorama sobre como está o relacionamento entre marca e 

cliente. Para a análise da nota são utilizadas as seguintes classificações 

(REICHHELD, 2011). 

a) Clientes Detratores: notas de 0 a 6 - são os clientes totalmente 

insatisfeitos com a compra do produto ou serviço prestado pela empresa. Criticam a 

empresa em público e jamais voltariam a fazer negócio, exceto em situações 

extremas. 

b) Clientes Neutros: notas de 7 a 8 - só efetuam a compra quando 

realmente precisam. Portanto, não são clientes leais. Caso a empresa concorrente 

oferte um produto em melhores qualidades e preços, ele opta pela empresa 

concorrente. Não são leais e não são entusiastas da empresa.  

c) Clientes Promotores: notas de 9 a 10 - são clientes que passaram a 

ter uma vida melhor após o relacionamento com a marca. Ficam extremamente 

satisfeitos com a compra de produtos, são leais, oferecem feedbacks positivos e 

ajudam no crescimento e no aumento do faturamento da empresa.  

 

 

Figura 1 – Infonográfico Net Promoter Scorer 
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Fonte: TRACKSALE, s.d. 

 

2.3.2 Zonas de Classificação no Net Promoter® Score (NPS®) 

Feita a coleta de notas e também o cálculo do NPS®, pode-se classificar a 

empresa de acordo com a diferença de percentual. Para tanto, têm-se as seguintes 

zonas de classificação (REICHHELD, 2011; DUARTE, 2017): 

a) Zona de Excelência: pontuação entre 75 e 100 - empresas que 

atingiram esta pontuação geraram grandes experiências para seus clientes. A 

estratégia e o operacional conseguiram gerar uma percepção altamente positiva ao 

consumidor, o que deve gerar boas recomendações e até torná-lo um defensor da 

marca. 

b) Zona de Qualidade: pontuação entre 50 e 74 - os clientes nesta faixa 

de avaliação certamente viram vários pontos positivos durante a experiência com a 

empresa, porém alguns pontos deixaram a desejar. É aquele típico feedback “foi 

tudo bem, mas/porém/não fosse…”. As empresas precisam avaliar com calma 

a jornada do cliente – incluindo itens periféricos ao seu produto ou serviço – e 

entender melhor a sua empresa. 

c) Zona de Aperfeiçoamento: pontuação entre 0 e 49 - normalmente a 

experiência oferecida nesta faixa de NPS tem pontos importantes de ajustes. Em 

muitos casos, o cliente não ofereceu atenção por parte da empresa com o seu caso 

ou sua necessidade. A ineficiência é outro ponto crítico a ser avaliado. A empresa 

precisa realmente ouvir os feedbacks e desencadear ações, como mudança de 

processos, treinamentos de equipe e olhar para o seu cliente. 

d) Zona Crítica: pontuação entre -100 e -1 - a experiência foi altamente 

frustrante para o consumidor e ele será o primeiro a reclamar e desqualificar a 

imagem da empresa junto a outras pessoas. Uma empresa nessa classificação 

precisa repensar sua estratégia rapidamente, pois estará criando um grupo de 

opositores a sua marca. É comum que essas empresas tenham que adotar políticas 

intensas de retenção, aplicando descontos agressivos e reduzindo suas margens na 

tentativa de ‘segurar’ os clientes. 
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2.3.3 Pontos positivos do Net Promoter® Score (NPS®) 

 

Além de ser uma boa métrica para a lealdade do relacionamento entre 

marca e clientes, o NPS® apresenta algumas outras vantagens listadas a seguir 

(Duarte, 2012): 

a) Simplicidade e rapidez: uma questão e uma fórmula simples de 

diferença de porcentagens bastam para determinar o seu Net Promoter Score. Isso 

permite que a probabilidade de resposta por parte do cliente ao questionário de 

satisfação seja maior, bem como o estabelecimento de relação de posicionamento 

da marca. 

b) Quantificável: quantificar a lealdade do cliente à marca, por meio de 

terminologias fáceis de entender, permite à gerência ver o quanto a sua empresa 

está se saindo bem com uma métrica simples.  

c) Padronizado: amplamente conhecido como o padrão para medir e 

melhorar a lealdade dos clientes, o NPS tem a confiança de marcas como American 

Express, Apple, GE, JetBlue e Kaiser Permanente. 

d) Comparabilidade: um dos benefícios mais valiosos é comparar como 

a sua organização está se saindo em relação à concorrência. Devido ao fato de que 

centenas de empresas utilizam o NPS®, haverá sempre um parâmetro para medir e 

acompanhar seu desempenho internamente e em relação a referenciais de NPS® 

externos. 

O NPS deve ser mensurado pelo menos uma vez por ano, com o objetivo 

de acompanhar o crescimento empresarial com base nos feedbacks dos clientes, 

neutros ou detratores. O cultivo de clientes promotores tende a tornar a empresa 

mais sólida a longo prazo, considerando que uma vez que consumidores satisfeitos 

funcionam muitas vezes como promotores espontâneos da marca. (REICHHELD; 

MARKEY , 2011).  

  

https://satisfacaodeclientes.com/consumidores-insatisfeitos-quanto-custam-pra-sua-empresa/
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3 HOSPITAL DOS OLHOS SÃO PAULO: HISTÓRIA, GOVERNANÇA E 

DESAFIOS  

  

Fundado há mais de 30 anos, o Grupo HOSP - Hospital de Olhos de São 

Paulo corresponde a importante centro oftalmológico da grande São Paulo. Possui 

10 unidades que atendem as regiões de Guarulhos, Osasco, Santos, São Vicente, 

Santo André e São Bernardo, zonas norte, sul e leste de São Paulo, além de 4 

unidades cirúrgicas próprias, com capacidade para realizar cirurgias simples e de 

alta complexidade, além de diversos procedimentos ambulatoriais não cirúrgicos, 

prestando atendimento oftalmológico completo, 24 horas por dia, sete dias por 

semana (HOSP, 2018). 

Atende, em média, mil consultas por dia e realiza mais de dez mil 

procedimentos por mês, sendo 25% desses procedimentos de alta complexidade. 

Possui vasta carteira de convênios, com mais de cem convênios cadastrados desde 

Amil, SulAmérica, Saúde Bradesco, até outros mais populares como: Iamspe e SUS.  

O Grupo possui um corpo clínico de 150 oftalmologistas entre médicos 

cirurgiões, plantonistas e subespecialistas ambularoriais como: retinólogos, 

cataratólogos, glaucomatólogos, óculoplásticos, oftalmopediatras e estrabólogos. 

Todo corpo clínico é pessoa jurídica. Tem mais de 300 funcionários CLT 

representados por telefonistas, recepcionistas, faxineiras, porteiros, enfermeiras, 

instrumentadores e o corpo administrativo.  

A rotina de atendimento do paciente no HOSP ocorre da seguinte forma: 

para agendar uma consulta, o cliente pode ligar para a central de agendamentos, 

usar a internet ou o chat on-line. A maioria usa a primeira opção. Todas as unidades 

usam o sistema de informação Tasy. Ao chegar na Recepção, a recepcionista  digita 

o nome, o número do prontuário, o tipo de convênio e o plano do paciente. Na 

sequência sai automaticamente uma lista dos procedimentos que podem ser feitos 

para o paciente em questão. Se for retorno não pode ser cobrado nada. Tudo isso é 

feito para evitar glosas no faturamento por parte das operadoras. Na maioria das 

vezes, antes de entrar em consulta,  o paciente é submetido a alguns exames pré 

como: auto-refração, aferição da pressão intra- ocular, topografia, paquímetria e/ ou 

microscopia especular (todos com aparelhos de ponta). Se for caso de cirurgia a 

pupila já é dilatada antes da consulta. Toda essa rotina pre-consulta facilita muito o 

trabalho, pois a consulta tem duração de apenas 15 minutos e consiste no exame 
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oftalmológico completo do paciente, exceto nos retornos. Após examinar o paciente, 

se for caso cirúrgico o mesmo é encaminhado para o setor de internação, com o 

laudo do que será feito na  cirurgia para solicitação da autorização do convênio. 

Estes laudos encontram-se disponíveis no Tasy, de acordo com o tipo de cirurgia, o 

que facilita muito o trabalho médico.  Se não for caso cirúrgico,  as receitas, que 

também se encontram disponíeis no Tasy,  são impressas e o médico orienta o 

paciente e preenche o prontuário eletrônico. No prontuário é registrada a anamnese, 

acuidade visual, motricidade ocular, biomicroscopia, pressão intra-ocular, 

fundoscopia e conduta. Todos os demais médicos e funcionários do HOSP podem 

acessar esses prontuários a qualquer momento. No setor de internação, o paciente 

recebe todas orientações referentes aos cuidados pre-operatórios, que incluem 

jejum , suspensão de AAS, dilatação prévia, etc., saindo com a data da cirurgia 

marcada.  

3.1 Modelo de Governança do Hospital de Olhos de São Paulo 

Por mais de trinta anos, o HOSP foi administrado por seu sócio–fundador 

e sua respectiva esposa. O fundador é um renomado oftalmologista, responsável 

pela maior parte da produção da empresa. Nos últimos anos, com o crescimento do 

Grupo, houve a necessidade de profissionalizar essa gestão e foi criado um 

Conselho Administrativo, cujo presidente é o dono e os demais integrantes são a 

esposa, os três filhos e o atual CEO. São feitas reuniões mensais do conselho para 

discutir as estratégias e desafios da empresa. Apesar dessa recente 

profissionalização, o HOSP continua sendo uma empresa familiar e seu dono é 

extremamente centralizador.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC), 

“Governança é um termo que diz respeito à maneira como as empresas são 

administradas. Sua função é garantir a transparência na gestão do negócio, 

reduzindo riscos para os investidores e envolvendo os principais stakeholders nas 

decisões estratégicas”. De fato, o Conselho do HOSP foi criado exatamente com 

esse intuito. O conselho deve ter um objetivo comum: a prosperidade da empresa e 

todos os conselheiros devem exercer os deveres de lealdade, de diligência e de 

obrigação fiduciária. Considerando o caráter familiar da empresa, não há consenso 
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sobre alguns pontos, o que impacta no planejamento e no delineamento da 

estratégia do negócio.  

O conselho segue os 4 princípios propostos pelo IBGC: transparência, 

equidade, prestação de contas e responsabilidade (IBGC, 2016). A transparência é 

observada ao se discutir detalhes estratégicos de forma aberta. A prestação de 

contas, balanços e aprovação de investimentos são aprovados pelo conselho. A 

equidade também é observada, uma vez que todos os membros do conselho 

possuem o mesmo poder de voto, exceto nas situações em que há empate e neste 

caso o presidente do conselho tem o poder de desempatar. A responsabilidade 

também é um princípio seguido pelos membros de forma geral. 

A atuação do conselho está aos poucos trazendo os seguintes benefícios 

apontados pelo IBGC (IBGC, 2016): 

- Maior profissionalização da empresa com manutenção do crescimento e 

melhoria da rentabilidade; 

- Maior controle e estabilidade para os negócios (ganho de vantagem 

competitiva); 

- Redução dos riscos no processo de sucessão; 

- Otimização da estrutura empresarial; 

- Maior possibilidade de identificar novas oportunidades no mercado de 

trabalho. 

Alguns aspectos carecem de aprimoramento, sobretudo considerando a 

recente profissionalização da gestão e a introdução de novo modelo de governança. 

3.2 Recentes desafios para a gestão do Hospital de Olhos de São Paulo 

O HOSP fez uma política de expansão muito rápida e desordenada que 

necessitou de um altíssimo investimento, sem nenhum estudo prévio de viabilidade 

e/ou planejamento estratégico para orientar sua expansão, antes da abertura das 

novas unidades. Nove unidades foram adquiridas nos últimos sete anos, ou seja, por 

mais de vinte anos a empresa possuía apenas a unidade da Zona Norte, hoje matriz, 

com seu respectivo centro cirúrgico, representando atualmente setenta por cento do 

faturamento do Grupo. As outras nove unidades representam apenas 30% do 

faturamento da empresa, sendo algumas ainda deficitárias.  
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Paralelamente ao Grupo HOSP, uma rede de óticas faz parte do 

patrimônio de um dos acionistas. A incorporação deste novo negócio encontra-se 

sob análise. A soma do faturamento dos dois negócios reverteria o balanço negativo 

de algumas das unidades.  

A crise econômica brasileira iniciada em 2014, agravou ainda mais esta 

situação. Com o aumento do desemprego, muitos pacientes de Planos de Saúde 

mais caros migraram para Planos mais baratos, outros perderam o convênio e 

começaram a usar o SUS. Os convênios começaram a empacotar cada vez mais os 

procedimentos e houve a verticalização de vários Planos de Saúde. Esses fatores 

contribuíram para agravar a situação financeira do Grupo HOSP, refletindo no 

atendimento prestado ao paciente. Com a necessidade de reduzir custos, diminuiu-

se o investimento em manutenção, infraestrutura, treinamento do corpo clínico e 

funcionários. Como consequência, os clientes utilizaram-se das facilidades dos 

meios de comunicação atuais, em sites como os da Fundação de Proteção e Defesa 

do Consumidor (Procon) e Reclame Aqui, tornando públicos os desafios gerenciais 

dessa instituição. A exposição midiática favoreceu a promoção negativa da marca 

Hospital de Olhos de São Paulo.  
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4 METODOLOGIA  

4.1 Revisão Bibliográfica 

 

O principal tema  do trabalho e seus respectivos propósitos  determinaram 

a busca de embasamento teórico para definir os conceitos referentes à qualidade, 

satisfação dos clientes, suas particularidades em serviços de saúde e qual a melhor 

forma de mensurar tal satisfação.  

A literatura encontrada sobre os assuntos citados é bastante extensa. O 

critério de seleção levou em consideração textos dos autores considerados 

clássicos, textos atuais que traziam novas opiniões ou interpretações, além de 

artigos, teses e dissertações associadas ao tema central do trabalho. 

Foram consultados os bancos de dados Medline e os acervos da 

Biblioteca FGV com as palavras-chaves: qualidade, satisfação do cliente e NPS. 

 

4.2 Método da Pesquisa  

Segundo Yin (2010), uma determinada pesquisa pode ser de 2 tipos:  

- estudo de caso: que é uma investigação empírica, a qual investiga um 

fenômeno contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, 

especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente 

evidentes. O estudo de caso refere-se a uma análise detalhada de um caso 

específico, supondo que é possível o conhecimento de um fenômeno a partir do 

estudo minucioso de um único caso. 

- estudos de campo: que  são investigações dos fenômenos exatamente 

como ocorrem, sem qualquer intervenção significativa do pesquisador. Esta 

modalidade foi a aplicada no presente estudo , pois o pesquisador era neutro 

externo à organização e não tinha qualquer relação com a instituição. O mesmo foi 

contratado especificamente para tal tarefa com o propósito de se evitar vieses nas 

respostas.  

O estudo de campo pode ser realizado em uma instituição, uma escola, 

um currículo, um evento, um grupo, uma pessoa etc. Consiste na observação, 
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coleta, análise e interpretação de fatos e fenômenos que ocorrem dentro de um 

determinado cenário. 

Esta é uma etapa importante da pesquisa, pois é responsável por extrair 

dados e informações diretamente da realidade do objeto de estudo (nesse caso, o 

HOSP).  Ela também define os objetivos e hipóteses da pesquisa, assim como 

define a melhor forma para coletar os dados necessários, como o uso de entrevistas 

ou questionários avaliativos, que darão respostas para a situação ou problema 

abordado na pesquisa. 

O estudo utilizou como instrumento um questionário que foi desenvolvido 

de forma estruturada com questões fechadas, de maneira a obter maior precisão nas 

respostas. Foi utilizado o indicador NPS em uma escala de 0 a 10, a fim de obter o 

grau de satisfação dos frequentadores do Grupo. Optou-se pela inclusão de algumas 

questões qualitativas, para que aspectos não contemplados no questionário 

pudessem ser apresentados, conforme observado no Quadro 1.  

Foi usada a estatística descritiva para a análise da pesquisa de satisfação 

do paciente da instituição em questão. Enquanto as técnicas quantitativas enfatizam 

medir aquilo que possa ser contado, utilizando categorias predeterminadas que 

podem ser tratadas como dados internos ou ordinários, e sujeitos à análise 

estatística, as técnicas qualitativas focam a experiência das pessoas e seu 

respectivo significado em relação a eventos, processos e estruturas, inseridos em 

cenários sociais (SKINNER; TAGG; HOLLOWAY, 2000).  

A duração da pesquisa foi de uma semana, no mês de novembro de 

2017, em horários alternados durante os dias. A amostra incluiu 184 pacientes 

respondentes de uma população de aproximadamente 3.500 pacientes que foram à 

unidade durante uma semana (de segunda a sexta-feira, considerando uma média 

de 700 pacientes/ dia). O número de entrevistas não foi predefinido; a busca por 

respondentes foi finalizada após uma semana, pois este foi o período em que o 

pesquisador foi contratado para realizar tal pesquisa. Não foi apurado quantos 

pacientes foram abordados para participar desse estudo e quantos se recusaram a 

participar. As perguntas apresentadas a seguir foram respondidas por pacientes 

selecionados ao acaso entre os que estavam em atendimento individual na matriz do 

HOSP situada na Zona Norte que atende o maior volume de clientes diariamente 

com diferentes tipos de atendimento (pronto-socorro, convênios, particulares e 

indicação).  
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4.3 Questionário  

O questionário foi desenvolvido por um dos membros do Conselho 

Administrativo do Grupo HOSP, o qual já havia usado a mesma pesquisa para os 

frequentadores do Hospital São Luiz. Após avaliação crítica do mesmo, entendeu-se 

que era pertinente para a pesquisa de satisfação do HOSP. O questionário tem o 

propósito de identificar o grau de satisfação dos clientes, através da técnica NPS.  

Além do sexo e profissão dos clientes, as seguintes perguntas foram 

efetuadas pelo pesquisador: 

a) Em qual unidade e em qual andar você foi atendido?  

b) Qual tipo de consulta (particular ou convênio) você realizou?  

c) É a primeira vez que você passa em consulta em nossos serviços? 

d) Por que você escolheu o Grupo HOSP para o atendimento? 

e) Como você ficou sabendo do Grupo HOSP? (Caso tenha sido através 

de convênio, o cliente deveria dizer se foi através do livro, da telefonia, do site ou por 

outras fontes)  

f) Qual a probabilidade de você indicar o Grupo HOSP para um 

conhecido?  

g) Qual a probabilidade de retornar ao Grupo HOSP para novas 

consultas? 

h) Como você ficou sabendo do Grupo HOSP? Por indicação ou 

convênio? 

i) Qual a probabilidade de você recomendar o Grupo HOSP para um 

amigo ou colega? 

j) O que você sugere como melhoria para o Grupo HOSP? 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 A pesquisa de satisfação do cliente HOSP 2017 

184 pacientes responderam à pesquisa de satisfação de forma voluntária 

e espontânea, o que corresponde a cerca de 5,5 % dos pacientes atendidos naquela 

semana na organização em questão.  

O índice de respostas de questionários impressos varia de 8 a 15%, 

portanto, pode-se dizer que a amostra do presente estudo não foi muito 

representativa, porém foi a quantidade que o pesquisador contratado conseguiu 

abordar durante a semana em que a pesquisa foi realizada (EDWARDS, 2009). Não 

foram abordadas todas as pessoas atendidas durante a semana em que este 

levantamento foi realizado. Portanto, provavelmente, o número de respondentes 

poderia ter sido maior. Se considerada apenas a amostra de pacientes abordados 

durante essa pesquisa, o percentual de respondentes seria maior do que 5,5 % mas, 

infelizmente, esse dado não foi coletado, o que dificulta estimar o índice de 

respostas.  

  

 

Gráfico 1 - Gênero dos pacientes do Grupo Hosp que responderam à pesquisa de satisfação 

do cliente HOSP, 2017. 

Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP , 2017.  
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61% dos pacientes são do sexo feminino, o que é compatível com a 

predominância do sexo feminino nos serviços de saúde. Segundo o portal do IBGE, 

as mulheres correspondem a mais de 60% dos pacientes.  

Utilizando-se do tasy, programa de TI usado no HOSP, foi levantado a 

porcentagem de pacientes do sexo feminino que frequentou a Instituição no período 

de janeiro a novembro de 2017 e, constatou- se que 60,73% dos frequentadores 

eram mulheres. Portanto, esse dado realmente retrata a realidade do HOSP. Tal fato 

pode estar relacionado à associação do cuidar ao âmbito feminino: "a mulher se 

cuida mais do que o homem" e o homem "não foi muito criado para se cuidar" 

(MEDRADO et al, 2005). Se considerada a influência feminina na ida de pacientes 

masculinos ao médico/hospital, pode-se afirmar com certeza que a mulher é 

responsável, direta ou indiretamente, por aproximadamente 80% dos novos 

pacientes do HOSP, uma vez que elas, em vários casos, “convencem “e levam o 

marido”, filho ou pai ao médico.  

Este dado é percebido diariamente durante as consultas oftalmológicas 

realizadas no Grupo HOSP, pois grande parte dos pacientes ou são mulheres, ou 

vem com acompanhantes predominantemente do sexo feminino. 

 

Tabela 1 - Pacientes em Retorno ou Primeira consulta no Grupo Hosp, Pesquisa de 

satisfação do cliente HOSP 2017.

Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP, 2017  

 

Conforme tabela acima, em relação à frequência de utilização dos 

serviços do HOSP, foram identificados dois tipos de pacientes: os novos (28%) e os 

de retorno (72%). Considerando que 72% são pacientes que já frequentavam a 

Instituição, conclui-se que o paciente é fiel ao HOSP. Portanto, o serviço deve 

buscar fidelizar esses 28% que buscaram pela primeira vez a organização, já que 

num universo de 700 atendimentos, representam aproximadamente 200 pacientes 

novos por dia, somente nesta Unidade. 
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Tabela 2 - Motivos que levam o paciente ao HOSP pela primeira vez 

 

                 Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP, 2017. 

 

Dos clientes que estão utilizando os serviços do HOSP pela primeira vez, 

percebe-se que a maioria veio por indicação de amigo (41%), de acordo coma 

Tabela 2. Ou seja, o HOSP tem aliado à marca uma participação expressiva dos 

clientes promotores, que muito auxiliam na composição de novos clientes. Portanto, 

é importante manter os já clientes fieis à marca, e, paralelamente, avaliar a 

percepção dos novos clientes em relação aos serviços do HOSP. Isso poderia ser 

feito por meio de avaliação rápida feita ao final de cada atendimento, em modelo de 

questão estilo NPS®, seja presencial, via SMS ou pela internet. Em muitas 

realidades estas pesquisas ficam a cargo do serviço responsável pelo atendimento 

ao cliente (SAC), que pode intervir caso seja apurado algum resultado negativo 

durante o atendimento. Neste caso, recomenda-se que o SAC contate o consumidor 

para ouvir a percepção que teve diante de situação vivenciada que não o agradou, 

tomando as devidas providências com o intuito de passar imagem favorável da 

Instituição. Com isto, espera-se maior satisfação e possibilidade de retorno, bem 

como de indicação da marca.  

Outro dado relevante é que nenhum paciente procurou o HOSP devido a 

propagandas, internet, fachada, e-mail, sms, comprovando que o marketing da 

empresa encontra-se fragilizado. A administração de marketing envolve análise, 
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planejamento, implementação e controle de propagandas destinados a criar, 

desenvolver e manter trocas com o mercado-alvo, de forma a alcançar os objetivos 

organizacionais da empresa. As principais atividades que uma empresa precisa para 

sobreviver são: compras, produção e vendas (GOLDMANN, 2000). No caso do 

HOSP, entende-se por compras e vendas todos os serviços oftalmológicos 

oferecidos aos indivíduos e, por produção, todo o processo envolvido para 

proporcionar esses serviços.  O exercício dessas atividades guarda estreita relação 

com a imagem da organização, tanto numa relação ativa quanto passiva, isto é, o 

sucesso ou o fracasso depende dessa imagem e também contribui para construí-la.  

O departamento de marketing do HOSP é responsável por criar 

propagandas através de SMS, e-mail e em mídias sociais como Facebook e 

Instagram. No entanto, essas propagandas não estão sendo eficazes para atrair 

pacientes, conforme apontado na tabela acima. O marketing do Grupo também 

gerencia o site da empresa, o qual, conforme tabela 2, foi responsável por 

aproximadamente apenas 1% dos retornos. Conclui-se, portanto, que investimentos 

nesse setor devem ser considerados no plano de ação, considerando a teoria dos 

4P, a qual é muito usada no setor de marketing de diversas  empresas e baseia-se 

no preço, praça, produto e promoção de uma determinada mercadoria ou serviço 

(KOTLER, 2010):  

1) Preço: Ao se elaborar a estratégia de preço de um produto, deve-se 

observar os seguintes pontos: ele deve ser suficientemente alto para proporcionar 

lucro a quem o está comercializando, porém não pode ser tão alto que desestimule a 

compra. Esses pontos devem ser considerados pelo departamento comercial do 

HOSP, no momento de negociar os pacotes com os convênios cadastrados. 

2) Praça: Após um produto ser produzido, com o seu preço estabelecido, 

ele precisa ser distribuído no mercado até os pontos de vendas. É a partir da praça 

ou distribuição do produto que o consumidor terá acesso a ele. O Grupo tem 

diversas unidades e nem todas estão equipadas com  aparelhos e centro cirúrgicos 

de alta complexidade, portanto, é importante que seja feita uma pesquisa de 

mercado para avaliar quais são as unidades que precisariam de mais investimentos 

em termos de aparelhagem e cirurgia. 

3) Produto: As organizações utilizam-se do "P" produto oferecendo uma 

série de produtos ou serviços, visando atender a praticamente todas as 

necessidades do mercado. Esse fato deve ser levado em conta pelo HOSP, o qual 
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precisa oferecer a maior variedade possível de serviços oftalmológicos aos seus 

clientes.  

4) Promoção: Os profissionais de marketing usam estas variáveis para 

estabelecer um plano de marketing. Para o plano de marketing do HOSP ser bem 

sucedido, a estratégia traçada para os quatro pês, deve refletir a melhor proposta de 

valor para os pacientes de oftalmologia.  

Especificamente do ponto de vista do cliente, os bens ou serviços serão 

mais bem aceitos ou não em função do prestígio da organização, ao mesmo tempo 

em que esta relação se realimentará de acordo com a satisfação proporcionada pelo 

produto. A função que constrói o elo entre o consumidor e a organização, em todas 

as suas dimensões, em sentido amplo é o marketing (KOTLER; CLARKE, 1987). 

Baseando-se nessa relação, para atrair mais clientes, a instituição tem que reforçar 

sua imagem, oferecendo atendimentos oftalmológicos de qualidade e divulgando-os 

melhor. Deve investir em melhorias do site e propagandas digitais, além de folders, 

sms e e-mail que relatem os pontos fortes do Grupo, como por exemplo, seu alto 

índice de sucesso cirúrgico, a modernidade de seus equipamentos tanto no âmbito 

diagnóstico , quanto terapêutico e sua vasta carteira de convênios. 

 

Tabela 3 – Formas de localização do HOSP pelo paciente através de convênio 

 

Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP 2017. 

 

Os convênios representam o maior indicador de pacientes ao HOSP, 

como visto na tabela 2, contribuindo com 31% das novas consultas. Assim sendo, é 

importante que o HOSP busque estreitar as parcerias com as operadoras de saúde 

junto às quais está credenciado. Fazer parte do livreto dos Planos de Saúde também 

é aspecto importante para crescimento do número de consumidores da instituição, 

uma vez que 31% desses clientes novos que procuram o Hosp por indicação do 

convênio o fazem devido ao livro do convênio (tabela 3). Também, neste aspecto, o 

marketing continua tendo um papel fundamental. O relacionamento comercial deve 
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ser aprimorado por meio do estreitamento da relação do departamento comercial do 

HOSP com o da operadora, programando visitas frequentes aos convênios, 

divulgando a qualidade dos serviços prestados, por meio de folders, e-mails, entre 

outros. Pode-se também promover eventos dentro da instituição, e convidar as 

operadoras para conhecer as instalações da empresa.  

 

Tabela 4 - Motivos pelos quais os pacientes retornam ao HOSP 

 

Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP, 2017. 

 

Do mesmo modo, dos clientes em situação de retorno (tabela 3), o 

principal motivo é a localização da unidade. Este é um importante fator a ser 

considerado. Estudos feitos por Rousch e Sonstroem (1999), que desenvolveram um 

questionário para aferir a satisfação do paciente com o atendimento em serviços de 

saúde, concluíram que a localização é um importante componente relacionado à 

satisfação do cliente. Localização refere-se à facilidade de acesso à clínica. Está 

relacionada à conveniência. O fato da localização apresentar-se como um parâmetro 

relevante, mostra que a satisfação do paciente com o tratamento clínico é bastante 

influenciada por parâmetros não-clínicos. A localização da unidade representa 39% 

dos motivos que os levam a retornarem à instituição. Esse fato deve ser motivo de 

atenção por parte da gestão do HOSP. Afinal, caso na região apareça algum outro 

hospital que preste serviços de atendimento oftalmológico, há grande probabilidade 

do HOSP perder parte importante de seus atuais clientes para a nova instituição. Por 
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isso, é fundamental que a atual gestão invista em infraestrutura, treinamento e 

marketing na unidade da Zona Norte.  

Aspectos como a qualidade do atendimento (29%) e a competência do 

corpo médico (15%) respondem por 44% dos motivos alegados pelos clientes que 

regressam ao HOSP, o que revela a importância da satisfação do cliente em relação 

ao atendimento, reforçando a necessidade de contínuos investimentos no setor de 

qualidade. É importante lembrar que a satisfação do paciente com o cuidado 

recebido é diferente da satisfação com os resultados obtidos com o tratamento. A 

satisfação do paciente com o atendimento reflete a qualidade do serviço recebido 

durante o cuidado (BEATTIE et al., 2002). 

O item “Competência do Corpo Clínico” foi responsável por apenas 15% 

dos pacientes escolherem o Hosp. Segundo Donabedian (1990), o cuidado 

transcende o âmbito técnico do atendimento e na maioria das vezes o indivíduo não 

sabe avaliar a técnica do médico, mas sim o cuidado como um todo, priorizando o 

ambiente hospitalar, o qual deve transmitir sensação de conforto e segurança e a 

relação médico-paciente, a qual deve ser transparente e o mais humanizada 

possível. O médico deve discutir os efeitos, resultados e custos dos possíveis 

tratamentos propostos com seus pacientes, os quais valorizam muito mais esses 

aspectos do que a qualidade técnica do profissional propriamente dita. Para atrair 

mais o consumidor, o HOSP deve enfatizar ao seu corpo clínico, a importância da 

cordialidade no momento da consulta e do bom relacionamento entre médicos e 

pacientes. Outros estudos apontam que a satisfação do paciente está relacionada 

com o grau com que o profissional de saúde responde às perguntas do paciente, 

fornece informações e se mostra respeitoso, revelando mais uma vez a importância 

da relação médico-paciente. Nesta pesquisa, os resultados pertinentes ao respeito, 

gentileza, segurança e confiança demonstraram que, na opinião dos pacientes, 

estes são fatores fundamentais para se desenvolver um trabalho ético e eficiente 

(BEATTIE et al., 2005). 

Atualmente, o retorno do cliente por indicação do convênio representa 

apenas 7% (tabela 3). O departamento comercial precisaria se aproximar dos 

convênios para entender o motivo desse baixo índice de indicação para então 

desenvolver plano de ação capaz de reverter esta situação.  

5% dos Atendimentos foram por “indicação de médico externo”, o que 

pode ser atribuído ao fato do HOSP possuir equipamentos de alta tecnologia com 
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capacidade adequada para orientar o diagnóstico e o tratamento, o que não ocorre 

nos outros centros da zona norte, sendo um ítem positivo na avaliação. Assim 

sendo, o HOSP precisa aproveitar este ponto forte, identificar e ampliar esses 

parceiros médicos, por meio de estratégias adequadas de marketing, divulgando o 

HOSP e a tecnologia disponível para todos os consultórios oftalmológicos da região, 

trazendo-os para efetuar seus exames e cirurgias. Além disso, o HOSP poderia 

desenvolver plano de fidelização dos oftalmologistas parceiros, criando pontuação 

que permita desconto em exames para seus pacientes ou algo semelhante. Estes 

aspectos também contribuiriam para o aumento do faturamento global do grupo.  

 

Tabela 5 – Pacientes que indicariam o Grupo HOSP para amigos ou colegas 

utilizando o NPS 

 

Nota: Classificação de acordo com NPS. 

Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP, 2017. 

 

 

    

63% NPS ( = 73%-10%) 

 

Gráfico 2 - Pontuação do Net Promoter Score (NSP) grupo HOSP 

Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP, 2017 

 

O método NPS foi escolhido por ser o mais adequado para atender às 

novas necessidades da organização em seu intento de estreitar o relacionamento 
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com seus pacientes e assim obter melhor entendimento da opinião deles sobre os 

serviços prestados. Conforme dito anteriormente, o NPS é classificado por uma 

única pergunta “Em uma escala de 0 a 10, o quanto você indicaria nossa empresa 

para um amigo?”. E, com base nas notas, os clientes serão classificados em 03 

formas: notas de 0 a 06 – clientes detratores, aqueles que indicam bastante 

insatisfação depois da compra do produto ou serviço da empresa mencionada. Os 

clientes neutros são os que respondem entre 7 e 8. E entre 9 e 10 encontram-se os 

clientes promotores da marca. O resultado é calculado pela subtração do resultado 

dos clientes detratores sobre o resultado dos clientes promotores, como feito na 

tabela a cima. Nesse caso, o NPS foi de 63 pontos (promotores (73%) – detratores 

(10%) = 63%). Através dessa pontuação, conclui-se que a maioria dos clientes do 

HOSP são neutros, só frequentam a instituição quando realmente precisam, portanto 

não são clientes leais. Caso a empresa concorrente oferte um produto de melhor 

qualidade com melhor preço, os clientes tendem a optar pela empresa concorrente, 

ou seja, não são fiéis e nem entusiastas da empresa. 

A classificação do HOSP com NPS de 63 pontos, isto é, na Zona de 

Qualidade (gráfico 2), muito provavelmente quer dizer que os frequentadores 

certamente viram vários pontos positivos durante a experiência com a empresa, 

porém ainda há alguns pontos que deixaram a desejar, uma vez que 10% dos 

pacientes não indicariam o serviço. Ou seja, 70 pacientes saem insatisfeitos todos 

os dias, se considerarmos a amostra de 700 clientes por dia que frequentam essa 

unidade. Assim sendo, a empresa precisa avaliar detalhadamente a jornada do 

cliente para melhor entender os pontos falhos e resgatar esses 70 pacientes que 

não saem satisfeitos diariamente.  

Dos entrevistados, 73% mostraram-se dispostos a indicar o hospital para 

um amigo ou familiar, sendo considerados promotores. Por outro lado, 16% são 

passivos, ou seja, indicariam mesmo não estando completamente satisfeitos. Esses 

resultados podem ser justificados por haver poucos hospitais similares na região 

geográfica em que a pesquisa foi realizada e pela predominância de planos de 

saúde atendidos somente no HOSP, o que pode restringir ainda mais a oferta de 

serviços e aumentar o custo de mudança de fornecedor (COLGATE; NORRIS, 

2001). 
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Observou-se ainda na tabela 5, que a confiança que os clientes têm nos 

hospitais, ou na imagem que eles representam, se mantém positiva para cerca de 

73%, mesmo após a ocorrência de falhas e da insatisfação no atendimento. Esses 

resultados reforçam os achados da pesquisa de Jones e Sasser (1995) de que os 

clientes de hospitais são “mais fiéis” do que os clientes de outros setores. Esses 

autores avaliaram a relação entre a satisfação e a fidelização de clientes de 

hospitais e identificaram que a variação na satisfação dos pacientes pouco impacta 

sua fidelidade, indicando que os clientes da área da saúde são “naturalmente” mais 

fiéis do que em outros setores, como de automóveis e de computadores pessoais 

(JONES; SASSER, 1995). Dentre os motivos para tal comportamento, tem-se a falta 

de escolha, a restrição de escolha imposta por planos de saúde, o alto custo de 

mudança, a pequena diferença do serviço prestado pelos concorrentes e os 

aspectos como hábito a frequentar tal organização (PORTER; TEISBERG, 2007 e 

COLGATE; NORRIS, 2001). Além disso, talvez os clientes dos serviços de saúde 

sejam menos exigentes ou tenham expectativa menor em relação aos serviços, o 

que explicaria certa “passividade”. Provavelmente, todos esses fatores são 

responsáveis pela alta taxa de retorno (72%, tabela 1), apesar da maior parte dos 

clientes serem neutros, conforme demonstrado pelo indicador NPS.  

 

 

Tabela 6 – Sugestões dos pacientes para melhoria do Grupo HOSP 

 

Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP, 2017. 

 

Citam-se ainda, conforme observado na tabela 6, as sugestões de 

melhoria oferecidas pelos próprios pacientes ao HOSP. Aspectos como tempo de 

espera (14,13%) e atendimento das recepcionistas (5,98%) são os principais pontos 
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de atenção para a melhoria da experiência do paciente com o Hospital, evidenciando 

a necessidade de redesenhar o processo relacionado ao atendimento e identificar as 

causas da espera pronlongada. Há necessidade de treinamento da recepção, e 

gerenciamento mais adequado da agenda médica, tempo de consulta etc. Para 

introduzir estas melhorias, será preciso envolver os profissionais que participam do 

processo de modo a poder modificá-lo.  

Segundo Costa (2005), os pacientes estão cada vez mais intolerantes 

com o atraso médico tanto no Brasil, quanto nos EUA e, para compensar esse 

atraso, muitos médicos têm oferecido brindes durante as consultas em que teve 

atraso como cafeteiras, vale-presentes, etc. Baseando-se nisso, o HOSP poderia 

inicialmente informar os pacientes sobre o tempo estimado de atraso para o 

atendimento e mantê-lo informado ao longo do período de espera. Além disso, 

poderia dar aos pacientes, que foram prejudicados pelo atraso das consultas, 

algumas cortesias como: desconto no estacionamento, vale armação de óculos, vale 

lente de contato, preferência na marcação do retorno, entre outros. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 - Sugestões descritas pelos pacientes para melhoria do Grupo HOSP 

Fonte: Pesquisa de satisfação do cliente HOSP, 2017. 

 

Conforme observado na tabela 6, o item “outros” representou mais de 

70% dos resultados referentes às sugestões dos pacientes quanto às melhorias 
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necessárias para a empresa. Dada sua relevância, encontra-se detalhado no quadro 

1. Essas sugestões foram feitas várias vezes por diferentes pacientes e as principais 

incluem: infraestrutura (ar condicionado, painel do pronto-socorro, estacionamento, 

falta de preferencial para idosos), sistemas de informação em geral (telefone do 

prontuário diferente do receituário), atendimento das recepcionistas e tempo de 

espera para atendimento. 

Outro aspecto levantado aponta que as consultas do Pronto Socorro 

devem ser realizadas em local diferente das eletivas, pois incomodam os pacientes 

que procuram o serviço para uma simples troca de óculos ou exame de rotina. 

Detalhes de conforto como temperatura da sala de espera, barulho do ar 

condicionado, e setor preferencial para idosos, bolachas na recepção são itens da 

infraestrutura física que devem ser aprimorados, uma vez que exemplificam e 

concretizam os pontos de insatisfação dos pacientes e seu critério de observação, 

comprovando que os clientes estão cada dia mais exigentes e se importam com o 

quesito hotelaria. Há algum tempo muitos serviços de saúde privados buscam a 

similaridade da rede hoteleira para implantação desses moldes no âmbito hospitalar, 

com uma visão moderna de mercado e proposta de atendimento mais humanística 

(TARABOULSI, 2003). 

O custo do estacionamento também incomoda alguns clientes, mesmo 

sabendo que não há relação direta com o HOSP, pois se trata de empresa 

independente. Este achado não é infrequente em pesquisa de satisfação na área da 

saúde, muito embora as evidências da literatura não apontem este fato, já que 

parece ser fenômeno relacionado ao setor privado brasileiro. Talvez relacionando 

com o tempo de espera que aumenta o valor do estacionamento, pago por hora e, 

julgando o HOSP responsável pelos atrasos, os frequentadores consideraram esse 

ponto passível de melhoria por parte do hospital. Outro ponto a ser considerado é 

que qualquer serviço terceirizado em torno da atividade assistencial é, 

inexoravelmente, associado à marca principal em questão, daí a responsabilidade 

do contratante em exigir nível adequado de qualidade na prestação de serviços de 

tais empresas, dada a associação das marcas.  

Há também alguns itens, conforme mostrados no Quadro 1, que 

evidenciam erros em relação à utilização do Sistema de Tecnologia da informação TI 

(Tasy) pelo funcionários, como: “exames que não aparecem no sistema”, “não 

aparece o convênio no sistema no momento do registro”, “médico não salvou o 
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atendimento eletrônico da consulta no sistema”. Todos esses fatores apontam que o 

HOSP precisa treinar melhor seus funcionários e médicos e fiscalizar periodicamente 

as informações alimentadas no sistema.  

5.2 Plano de melhoria 

Fazendo uma análise geral dos resultados, pode-se propor o seguinte 

plano de ação, utilizando-se os 14 princípios de Deming. Tais princípios foram 

propostos como base para a transformação da indústria, inicialmente no Japão e 

depois nos Estados Unidos, uma vez que se acompanhados de ação efetiva em prol 

da melhoria, constituem a evidência do real comprometimento da administração com 

a sustentabilidade da organização.  

1. Criar constância de propósito para a melhoria do produto e do 

serviço: Criar constância de propósito em relação à melhoria dos serviços 

oferecidos pelo HOSP, visando a competitividade, a fim do negócio manter-se ativo 

no mercado. Considerando que o objetivo do HOSP é manter o cliente satisfeito, 

entregar serviços de qualidade deve ser o foco principal dessa Instituição. Os 

melhores hospitais do Brasil, em termos de qualidade e segurança do paciente, 

possuem um NPS maior que 75% (CONAHP, 2018). Portanto, uma das metas do 

Grupo deve ser atingir um NPS de 75% e estar na zona de excelência (Gráfico 2). 

Com isto, a maioria de seus clientes seriam promotores da marca HOSP que seria 

então e considerado um serviço de qualidade. Além da melhoria da qualidade nos 

dias de hoje, será preciso desenvolver estratégias para garantir posição competitiva, 

o que pode ser feito por meio de elaboração de planejamento de mais longo prazo, 

desenvolvimento de produtos e serviços que melhorem a qualidade de vida das 

pessoas, métodos de produção que proporcionem maior eficiência, inovar 

constantemente (DEMING, 1990). 

2. Adotar uma nova filosofia: A filosofia mais aceita atualmente no setor 

de saúde, é a de entregar valor ao paciente, ao invés de só focar no lucro e redução 

de custos (PORTER; TEISBERG, 2007). O diagnóstico precoce de uma certa 

patologia, como a retinopatia diabética, pode evitar o descolamento de retina e a 

cegueira e, consequentemente, os custos com o tratamento também seriam 

reduzidos e o paciente ficaria mais satisfeito. Portanto, todos os profissionais 
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deverão estar comprometidos em oferecer o melhor tratamento possível ao paciente, 

através de um serviço de qualidade, fidelizando o consumidor. Segundo Deming 

(2015), um serviço de qualidade pode simplificar, agilizar e tornar os processos mais 

eficazes. Para ofertar serviços de maior qualidade é preciso redesenhar processos, 

otimizando-os; reduzir a variabilidade dos mesmos por meio da padronização do 

cuidado, o que pode ser feito com a introdução de protocolos de atendimento; 

aumentar a segurança no cuidado ao paciente por meio da gestão dos riscos 

relacionados ao processo assistencial. A fidelização do paciente exige o 

comprometimento de todos os setores. Para tanto, é preciso utilizar ferramentas que 

propiciem a fidelização do cliente, bem como introduzir estratégias corporativas 

neste sentido e empoderar os gestores, peças chave nesse processo, para que 

assumam tal desafio e liderem as mudanças necessárias para que essa fidelização 

ocorra. O Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) terá grande responsabilidade 

nessa tarefa, sobretudo na gestão das reclamações e apontamento das melhorias 

necessárias para tornar o paciente mais satisfeito. A liderança deve portanto 

acompanhar os diferentes indicadores e redirecionar os esforços se necessário. 

3. Eliminar o modelo da inspeção em massa através da melhoria da 

qualidade: A qualidade deve ser parte integrante do processo produtivo, desde o 

primeiro estágio da concepção do produto. De acordo com Deming (2015), a 

qualidade provém da melhoria do processo de produção em geral. A criação de um 

serviço da qualidade no HOSP seria um primeiro passo para garantir dedicação 

constante ao tema. Para que o serviço da qualidade consiga trabalhar de modo 

adequado, será necessário engajar os colaboradores e capacitá-los com foco na 

segurança, transparência, desfechos do tratamento e visão do paciente (KOTTER, 

2001). Esse serviço será responsável por ajudar na implementação da qualidade 

desde o início do atendimento, ou seja, no momento em que o cliente procura o 

HOSP para marcar sua consulta, através de chat ou telefone até a sua alta, 

envolvendo todos os setores. A qualidade deverá permear todo o processo, do início 

ao término do tratamento.  

4. Não considerar relações comerciais somente de acordo com os 

preços: O ideal é parar com a prática de aprovar orçamentos somente com base no 

preço. Deve-se avançar no sentido de ter menos fornecedores, mas com 

relacionamentos verdadeiros baseados em confiança e lealdade, àqueles cujos 

produtos apresentam os padrões de qualidade necessários às atividades do HOSP. 
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O Grupo deve estreitar suas relações com os fornecedores de 

equipamentos, materiais cirúrgicos e colírios para a instituição, transformando-os em 

verdadeiros parceiros. Um dos requisitos da ISO 9001 (2008) é a avaliação de 

fornecedores, que requer a definição da qualidade do produto a ser entregue ao 

cliente, e que será posteriormente a base para as atividades do Setor de Compras 

do HOSP, que selecionará os melhores fornecedores, considerando qualidade, 

prazo de entrega do produto ou serviço e não somente o preço.  

5. Melhorar contínuamente a produção e os serviços, reduzindo os 

custos: A ideia desse princípio é a de melhorar constantemente o sistema produtivo 

e de serviços, para assim otimizar a qualidade e a produtividade, reduzindo 

continuamente os custos e fidelizando cada vez mais os pacientes. Segundo Kotler 

e Fox (1994), conquistar clientes novos custa entre 5 a 7 vezes mais caro do que 

manter os mesmos clientes que já existem. Assim, é preciso planejar a produção dos 

serviços, melhorar a qualidade de cada etapa do processo e do processo como um 

todo, reduzir as falhas e os desperdícios.  

6. Instituir o treinamento: O HOSP deverá capacitar técnica e 

administrativamente seus trabalhadores através de treinamentos, principalmente nas 

áreas de recepção, call center e corpo clínico, pois esses, juntamente com os 

problemas referentes à infraestrutura, foram os setores responsáveis pela maior 

insatisfação dos usuários, conforme apresentado no Quadro 1. Neste ponto, 

destacam-se os treinamentos que tem como público alvo a liderança, para que esta 

esteja preparada para conduzir o processo de melhoria e os novos colaboradores, 

para que estejam aptos a exercer suas funções de modo a garantir a qualidade do 

produto final.  

7. Instituir a liderança: O HOSP deve empoderar seus funcionários para 

que trabalhem com sua maior capacidade e desenvolvam a liderança. Para isso, é 

necessário adotar uma cultura menos familiar e centralizada no atual dono, dando 

mais autonomia aos gestores, os quais devem supervisionar os trabalhadores 

operacionais, treiná- los e corrigí-los quando houver necessidade (BARRETO, 2014). 

8. Afastar o medo: A cultura atual do Grupo é de cobrança sob ameaças 

constantes de seus colaboradores perderem o emprego, caso seus desempenhos 

não sejam satisfatórios. Essa política não é eficaz, pois o medo causa desperdício e 

afeta nove desses quatorze princípios (DEMING, 2015). Uma nova política de 

engajamento e comprometimento dos funcionários precisa ser desenvolvida. 
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Conforme a teoria do Quadriple Aim, os profissionais de saúde devem 

encontrar significado e importância em seu trabalho, do contrário a segurança do 

paciente e resultado de seu tratamento estarão comprometidos (SIKKA, 2015). O 

engajamento é o envolvimento voluntário do profissional, ou seja, ele deve estar 

comprometido com a empresa por vontade própria e não por medo.  

9. Derrubar barreiras entre os departamentos: Pessoas de diferentes 

setores devem se unir e formar uma única equipe em prol da qualidade. Já foi citada 

anteriormente a importância dos departamentos de marketing e comercial estarem 

interligados para melhorar as indicações de primeira consulta vindas dos convênios. 

Outra ligação importante, é entre os gestores e o SAC para melhorar a satisfação do 

cliente. A área da qualidade deverá estar integrada com todas as áreas para que, 

em conjunto, possam antever os problemas e necessidades dos serviços 

relacionadas à qualidade.  

10. Eliminar metas e slogans: Deve-se eliminar metas e slogans para a 

mão de obra que exija níveis "zero" de falhas na produtividade. Para Deming, tais 

exortações apenas geram inimizades e descontentamentos, visto que as principais 

causas da baixa qualidade e da baixa produtividade encontram-se no próprio 

sistema de metas, o que é desmotivador. Segundo Barbosa (1999), a meritocracia é 

um modelo de gestão baseado apenas no cumprimento de metas e objetivos, que 

não dá valor a variáveis sociais como origem, posição social, econômica e poder 

político. A meritocracia considera apenas o desempenho momentâneo do 

colaborador. No HOSP será necessário desenvolver sistema de avaliação de 

desempenho dos colaboradores, com plano de desenvolvimento individual anual, 

atrelado às necessidades de desenvolvimento de competências, habilidades e ainda 

plano de carreira.  

11. Eliminar quotas numéricas: Para Deming, ao invés das quotas, 

deve-se definir o que é e o que não é aceitável em termos de qualidade, pois tais 

definições de quotas numéricas sufocam a auto-realização. A qualidade não se 

identifica, necessariamente, com quantidade, sendo que em determinadas 

situações, a mesma pode comprometer ou até impedir uma qualidade eficiente. Ao 

invés de números, deve-se basear em outros indicadores. Como sugestão, poder-

se-ia inicialmente introduzir metodologia que avalie três aspectos-chave para os 

clientes (MAIER, 2016).  
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1) Qualidade do tratamento: mede os resultados clínicos entregues ao 

paciente. Nesse quesito o HOSP poderá considerar alguns fatores como: índice de 

reoperação, infecção hospitalar, boa acuidade visual ao final do tratamento, entre 

outros.  

2) Satisfação do paciente: mostra o grau de satisfação com o tratamento, 

envolvendo: acomodações, atendimento, cuidados, conforto, tempo de espera, 

recuperação, e serviços utilizados no Grupo HOSP.  

3) Investimentos: mede o quanto da receita anual é investido no HOSP. 

12. Promover orgulho entre os funcionários: Remover as barreiras que 

privam o operário de orgulhar-se de seu desempenho. A finalidade desse princípio é 

abolir a avaliação anual de desempenho ou de mérito, bem como da administração 

por objetivos. É preciso que os administradores (alto escalão) escutem as sugestões 

e opiniões dos empregados e ofereçam subsídios para que eles possam se envolver 

mais efetivamente no desenvolvimento da empresa. A satisfação e o engajamento 

do trabalhador fazem com que ele transmita ao paciente a melhor experiência. A 

consequência disso é um cuidado de extremo valor que passa a retroalimentar o 

engajamento de pacientes, familiares e do próprio colaborador (BARBOSA, 2018). 

13. Instituir programa de educação e auto aperfeiçoamento na 

empresa: O objetivo é instituir um forte programa de educação e formação dentro da 

empresa. Deve-se investir em programas que proporcionem novos aprendizados aos 

colaboradores e estimulem seu autoaperfeiçoamento, referentes tanto à questão 

técnica, quanto ao comportamento, o que terá impacto positivo na qualidade dos 

processos e do cuidado (BARBOSA, 2018). Para Deming (2015), o treinamento 

nada mais é do que um instrumento de desenvolvimento pessoal. 

O HOSP deverá introduzir programa de educação continuada de seus 

profissionais, com avaliação do desempenho de cada trabalhador, elaboração de 

plano de desenvolvimento individual, oferta de capacitações técnicas segundo 

necessidade, com programação anual de treinamentos destinados aos diferentes 

grupos profissionais. Como parte do plano de desenvolvimento, poderá patrocinar a 

inscrição em congressos oftalmológicos para seus melhores médicos, custear cursos 

de aperfeiçoamento para seus enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

instrumentadores, proporcionar treinamento de excelência no atendimento ao cliente 

aos funcionários da recepção e call center, buscando sempre a melhor formação de 

seus profissionais em prol da qualidade.  
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14. Engajar todos no processo de transformação: Engajar todas as 

pessoas da empresa no processo de realizar a transformação, pois as melhorias da 

qualidade são da competência de todos os integrantes da organização. Todos 

devem ter noção precisa de como melhorar a qualidade do serviço. A alta 

administração deve engajar todos para assumir e implementar os princípios 

apontados por Deming. É importante que todos colaboradores cheguem num 

consenso quanto à importância e o significado do seu trabalho. Prestar um 

atendimento de qualidade com base na experiência do paciente é uma realidade que 

praticamente todas as instituições de saúde pretendem alcançar, inclusive o HOSP. 

O projeto de expansão do HOSP depende da capacidade de transformação de sua 

cultura, isto é, para sobreviver num mercado a cada dia mais competitivo será 

preciso oferecer produtos e serviços de qualidade e ter administração a cada dia 

mais profissional. Sem isto, será difícil ocupar posição adequada no mercado, 

sobretudo num momento de expansão de grandes grupos privados de saúde no 

país. Ou seja, a transformação poderá ser a base do sucesso do grupo.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Os questionários de avaliação da satisfação forneceram subsídios 

importantes para a melhoria da qualidade dos serviços prestados, tanto no que se 

refere aos processos, quanto aos resultados do HOSP. Obviamente que uma 

pesquisa de satisfação do cliente não é suficiente para consolidar nenhum processo 

de crescimento, mas é passo fundamental rumo à adoção de estratégias mais 

ousadas em termos de posicionamento no mercado, a começar pela discussão do 

modelo de governança da empresa para enfrentar os próximos desafios para seu 

crescimento. Há trabalhos que mostram relação entre a satisfação do cliente e a 

adesão ao tratamento, bem como melhorias no seu estado de saúde (FITZPATRICK 

1991; JACKSON et al., 2001). Se todos os pontos falhos apontados por esse estudo 

forem corrigidos, provavelmente, o desfecho do tratamento do paciente, 

frequentador do Grupo HoSP, também poderá se tornar mais satisfatório.  

Diversos instrumentos são utilizados no mundo para avaliar a qualidade 

de um determinado serviço (PERNEGER, 2003). Conforme o estudo de Rossi e 

Slongo (1998), no Brasil, as organizações de saúde desenvolvem seus próprios 

questionários, o que dificulta a comparação dos diferentes parâmetros avaliados. A 

questão hoje, utilizada para comparar diferentes prestadores no Brasil, refere-se à 

recomendação do serviço a familiares e amigos, que corresponderia, assim, à 

síntese da percepção dos usuários sobre os serviços prestados. Nesse trabalho, 

essa pergunta foi aplicada através do indicador NPS, o qual questiona o usuário 

sobre a probabilidade dele recomendar o serviço a um amigo, usando uma escala 

de zero a dez.  

Apesar da importância das pesquisas de satisfação, há pouca 

variabilidade nos resultados, isto é, o nível de satisfação é, em geral, elevado no 

setor da saúde. Algumas características do paciente podem interferir nesta 

avaliação, tais como estado de saúde, gravidade da doença, idade, média de 

permanência no hospital, experiências prévias, características do hospital, entre 

outras (FITZPATRICK, 1991). Em geral, pacientes idosos são mais intolerantes 

devido ao fato de, apresentarem patologias mais graves do que os jovens, como: 

retinopatia hipertensiva, diabética, glaucoma e catarata avançados; assim sendo, a 

idade deverá ser um item a ser considerado em futuros questionários. Esses fatores, 
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apesar de importantes, não foram abordados durante essa pesquisa, sendo, 

portanto, um dos pontos falhos desse trabalho.  

A idade e a escolaridade dos clientes também são itens relevantes, pois 

pacientes idosos e com maior escolaridade tendem a ser mais intolerantes do que os 

jovens. Esses dados também não foram abordados nesse questionário e podem ter 

sido causadores de viés (CLARK, 2006). O HOSP atende vasta carteira de 

convênios, com pacientes de convênios A, como Amil, Sul América e Bradesco, que 

possuem geralmente um grau de escolaridade e exigência maiores do que os de 

convênio D e E, como SUS e IAMSPE. Numa próxima pesquisa será importante 

identificar o convênio do paciente.  

Ao formular as perguntas, o ideal é que estas sejam objetivas, para que 

se obtenha uma resposta sobre a realidade do atendimento. É importante que as 

questões sejam claras, curtas e fáceis de responder (FITZPATRICK, 1991). Nesse 

caso, as questões não foram tão objetivas. Este fato foi, provavelmente, o 

responsável pelo percentual superior a 70% no item outros da tabela 6 e pela baixa 

adesão de participantes nessa pesquisa. 

Outro ponto que mostrou ser relevante nas pesquisas é o local de sua 

realização. Elas não devem ser realizadas no interior da clínica. Grande parte dos 

profissionais de saúde que realizam pesquisa de satisfação, o fazem com o paciente 

ainda na clínica, logo após o atendimento, ou ainda pior, durante a espera. Uma 

comparação entre pesquisas respondidas dentro e fora do serviço de saúde sob 

avaliação revela uma diferença muito grande de opinião e que não pode ser 

desprezada. A pressa de voltar para o lar e o ambiente aberto não favorecem o 

aprofundamento das respostas. Por este motivo, as pesquisas devem ser realizadas 

quando o paciente estiver mais relaxado, utilizando o meio de comunicação mais 

favorável para ele (FITZPATRICK,1991). Este dado também deve ser considerado 

ao avaliarmos esse trabalho, pois as pesquisas foram realizadas dentro do HOSP, 

logo após o atendimento dos pacientes. Provavelmente, se os pacientes tivessem 

respondido em um momento em que estivessem mais confortáveis, o nível de 

adesão teria sido maior (apenas 6% responderam à pesquisa) e algumas respostas 

teriam sido diferentes. As próximas pesquisas poderiam ser feitas via telefone ou via 

e-mail, assim os pacientes poderiam responder em um momento que estiverem mais 

tranquilos e confortáveis. 
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Um importante fator a ser considerado nos serviços de saúde, é que, além 

da subjetividade natural, existe “um forte componente emocional” por parte do cliente 

na hora do julgamento que pode mascarar a avaliação da qualidade. Em alguns 

casos, por exemplo, o serviço pode estar num padrão adequado, mas o cliente não 

o considera, por questões emocionais. Por essa razão, ressalta-se nas pesquisas a 

necessidade de identificar esse fenômeno (SILVA,  2005). 

Apesar de todas essas considerações, esse trabalho foi extremamente 

relevante ao HOSP. Como resultado dessa pesquisa, a instituição avaliou seu 

desempenho quanto ao atendimento atual dos usuários de seus serviços e, ao 

mesmo tempo, detectou possíveis problemas, para os quais poderão ser feitas 

ações corretivas, transformando o Grupo HOSP em um serviço de qualidade. O 

processo de pesquisa foi trabalhado visando objetivos básicos como: auxiliar na 

tomada de decisões, implementação de um plano de ação e detectar problemas 

existentes na relação com os clientes, cabendo à administração, de posse dessas 

informações, profissionalizar a gestão da empresa, tornando-a menos familiar e 

implementar processos, visando proporcionar mais qualidade à todas etapas do 

atendimento prestado ao paciente.  

Diante de situações como as apresentadas neste trabalho, é 

imprescindível o uso de pesquisas de satisfação constantes, assim como sua correta 

interpretação, com o devido acompanhamento dos resultados para que se possa 

propor melhorias, a curto, médio e longo prazos.  

O estudo restringiu-se a aspectos relacionados diretamente à avaliação 

da satisfação do paciente e à qualidade em saúde. Vale mencionar a importância da 

qualidade e segurança do cuidado para se obter maior valor para os recursos 

alocados na saúde e para o cliente.  

O significado de valor na área da saúde pode apresentar diversas 

interpretações, dificultando a sua definição e, consequentemente, a sua aplicação na 

prática. De forma conceitual, o valor pode ser determinado como a relação entre os 

resultados obtidos pelos clientes que adquirem os produtos e serviços, e os custos 

econômicos da entrega que realmente importam ao paciente, evitando-se 

desperdícios e considerando-se todo o ciclo de cuidado. A saúde baseada em valor 

implica em importantes e profundas mudanças nos sistemas de saúde e no modelo 

de cuidado. Para aumentar o valor para o cliente, será preciso prestar serviços de 
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elevada qualidade, com menores custos, melhores desfechos e menores riscos 

(PORTER, 2010). 

Esta pesquisa de satisfação pode ser vista como o pontapé inicial para a 

discussão em torno dos caminhos de profissionalização percorridos pelo HOSP e os 

ajustes necessários para garantir a sustentabilidade do grupo.  

A proposta de intervenção aqui apresentada parece compatível com o 

grau de maturidade da gestão. Será obviamente necessário construir sua viabilidade 

por meio do compartilhamento deste projeto com o grupo de liderança, bem como 

com os gestores capazes de introduzir as mudanças necessárias. O 

desenvolvimento da liderança do grupo também representa fator crítico para o 

sucesso desta proposta. Este caminho de transformação só se fará se houver 

consenso junto ao Conselho. Apesar disso, muitas das ações de melhoria da 

qualidade aqui propostas poderão ser introduzidas na operação, modificando assim 

o panorama atual do grupo.  

6.1 Considerações finais 

 
Através desse estudo, percebe- e que  o Grupo HOSP apresenta muitos 

pontos falhos que precisam  ser corrigidos. No entanto, vale ressaltar que o HOSP 

apresentou  NPS de 63 pontos, classificando- se na Zona de Qualidade e, portanto, 

pode ser considerado um serviço que possui muitos pontos positivos, assegurando 

competitividade no mercado de Saúde. Porém, a maior parte de seus clientes são 

neutros, o que não é o ideal para um serviço, cujo propósito é manter a excelência 

na prestação de serviços na área de Oftalmologia. 

Além disso, o mercado privado da Saúde apresenta grande variedade de opções e, 

os clientes estão cada vez mais exigentes tanto em relação ao diagnóstico , quanto 

ao tratamento. O paciente  procura por qualidade. Portanto, é necessário avaliar com 

extrema cautela os dados apresentados e discutidos nessa pesquisa de satisfação e 

promover ações efetivas, como as propostas ao longo deste trabalho, com o foco de 

superar as expectativas dos pacientes  e elevar o número de pacientes promotores e 

diminuir o de detratores. 
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sistemas locais de saúde na transformação dos sistemas nacionais de saúde: 
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