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RESUMO 

o objetivo deste estudo é verificar até que ponto o Endomarketing, por intermédio da 

sua linha de ação da atitude, pode contribuir para a expansão de um serviço orientado para o 

paciente, por parte dos funcionários do Hospital Geral de Santo António. 

Para responder a essa questão, analisamos a teoria do Endomarketing, sob o ponto de 

vista do seu criador (Saul Faingaus Bekin) e de outros autores, fazendo o seu contexto 

temporal e refletindo acerca da sua importância no setor público de saúde português. 

Os dados foram obtidos mediante uma pesquisa bibliográfica e documental e por 

intennédio da aplicação de um questionário a alguns funcionários da instituição analisada. 

Os resultados da pesquisa demonstram que, nessa instituição, já existe uma 

consciência em tomo da pertinência de um serviço orientado para o paciente, porém essa 

consciência deve ser mais efetiva e só pode ser realmente implantada com a aplicação do 

Endomarketing. 

Embora, para a maioria das pessoas inquiridas, comprometer, envolver, valorizar e 

qualificar ajudem a expandir um serviço orientado para o paciente, esses fatores não parecem 

ser os mais importantes para elas, o que nos leva a crer que talvez isto ocorra por esses fatores 

não serem levados em consideração o suficiente ao longo do seu cotidiano profissional, razão 

pela qual o Endomarketing se torna importante. 

Finalmente, foram detectadas grandes falhas ao nível da comunicação interna da 

instituição, o que também torna pertinente a aplicação de uma estratégia de Endomarketing. 
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ABSTRACT 

The main objective of this study is to verify in what extension the Endomarketing, 

through its attitude line of action, can contribute to the expansion of a service orientated to the 

patient, by the employees of Central Hospital of Santo Antonio. 

To answer to this question we analyze the Endomarketing theory, under the point of 

view of its creator (Saul Faingaus Bekin) and another authors, making its temporal context 

and reflecting about its importance to the portuguese public health sector. 

The data were obtained through bibliographical and documental analyses and through 

the application of a questionnaire to some employees ofthe analyzed institution. 

The results of the research demonstrate that, in the institution, already exists a 

conscience around the importance of a service orientated to the patient, but that conscience 

need to be more effective and it just can be really implanted with the application of the 

Endomarketing. 

Although, to the majority of the inquired people, to compromise, to involve, to 

increase value and to qualify, help to expand a service orientated to the patient, those factors 

don't seem to be the most important ones for them, which lead us to believe that maybe this 

occurs because those factors are not taken enough under consideration along the professional 

daily, reason why the Endomarketing becomes important. 

Besides that, we detected strong lapses in the internaI communication of the 

institution, which also makes important the application of an Endomarketing strategy. 
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1 - O PROBLEMA 

Este capítulo dedica-se à apresentação do estudo, sendo constituído pela introdução, 

pelos objetivos intermediários e final que se pretendem atingir, pela delimitação da pesquisa e 

pela sua relevância. 

1.1. INTRODUÇÃO 

A globalização que se vive nos nossos dias destaca-se pela velocidade com que ocorre 

e pela sua abrangência relativamente aos aspectos econômicos, sociais e culturais. A 

amplitude e a intensidade do processo de globalização afetam os negócios, as pessoas, as 

organizações, os governos e as suas Administrações Públicas. Esta nova realidade impõe ao 

dirigente de um serviço público que se situe dentro de novos parâmetros organizacionais, em 

que o funcionário não é só prestador de um serviço, mas também cliente desse mesmo 

serviço. Além disso, da sua satisfação depende a satisfação do consumid<?r final. É assim que 

somos conduzidos à necessidade de uma Administração Pública baseada em critérios de 

transparência, eficiência e eficácia, que se adapte às necessidades dos seus cidadãos

clientes 16. 

Esta situação, surge no seguimento de um novo paradigma, baseado na valorização da 

pessoa, enquanto detentora de conhecimento, das organizações, enquanto sistemas abertos e 

de uma nova filosofia de Marketing, enquanto orientação para o cliente, filosofia essa que 

pode e deve ser utilizada por todas as organizações, sejam privadas ou públicas. Com efeito, 

antigamente, o que os cidadãos sentiam sobre a Administração Pública não a afetava; eles é 

que tinham que se adaptar à realidade governamental do seu país. Hoje em dia, a situação já 

não é a mesma, pois a Administração Pública é vista como mais uma organização e as 



preferências dos cidadãos contam, o que faz com que a adoção de uma política de Marketing 

seja cada vez mais necessária no seio do setor público (SILVEIRA e TRINDADE, 1992). 

Assim, é essencial que se ultrapasse definitivamente a idéia de que o Marketing é um 

desperdício de recursos na Administração Pública, pois esta deve ir ao encontro das 

necessidades (procura) dos cidadãos (clientes). E, uma vez que os funcionários de uma 

instituição também são seus clientes e já que, segundo KOTLER (1982), o Marketing interno 

deve preceder o Marketing externo, dever ser dada a máxima importância à aplicação de 

técnicas que tenham como pano de fundo os funcionários. 

Um dos setores públicos nos quais esta questão se toma mais pertinente é o setor da 

saúde, ao qual o cidadão dirige, habitualmente, sérias criticas. Logo, o setor de análise 

escolhido para este estudo foi o setor da saúde, por se tratar de uma área vital e de difícil 

satisfação por parte dos cidadãos. 

Relativamente à imagem de uma instituição, notadamente ao nível do setor da saúde, 

esta é de extrema importância, pois as expectativas dos cidadãos-utentes 17 são influenciadas 

pela forma como estes vêem a instituição, isto é, pela sua imagem (GRONROOS, 1984). 

Nesta ótica, os clientes (internos e externos) de uma instituição pública (hospitalar) poderão 

ficar insatisfeitos, deteriorando a sua imagem. Assim, a imagem institucional é uma peça-

chave no sucesso de qualquer organização e uma política que leve em consideração a atitude 

dos seus membros é o método mais eficaz para a gerir. Logo, o bom entendimento entre a 

instituição e a comunidade interna que a compõe, é condição essencial para garantir um 

desempenho mais eficaz e uma maior compreensão por parte do cidadão-utente em momentos 

mais problemáticos. 

16 Ao longo deste trabalho ,a palavra cliente, consumidor, cidadão e utente serão utilizadas como sinônimos, 
dada a brangência e importância que pretendemos atribuir a esse ator e devido ao fato de pretendermos enfatizar 
a necessidade do setor público adotar estratégias do setor privado. 

16 



Em relação a Portugal, as dificuldades presentes no setor da saúde são inúmeras, 

notadamente o excessivo centralismo e burocratização dos hospitais públicos, a existência de 

sistemas de informação, comunicação e avaliação hospitalar pouco desenvolvidos, 

deficiências no acesso e na qualidade dos cuidados de saúde ou condições degradadas e 

inadequadas para a prestação de cuidados de saúde, entre outras. Embora o que se pretenda 

aqui não seja resolver os problemas inerentes ao setor da saúde em Portugal, é objeto deste 

estudo a percepção que os funcionários de uma determinada instituição hospitalar (Hospital 

Geral de Santo António - HGSA) possuem face a algumas questões relacionadas com o seu 

dia-a-dia de trabalho. Assim, entende-se ser pertinente analisar essa percepção, a qual, no caso 

de ser negativa (ou menos positiva) poderá ser melhorada mediante a aplicação de estratégias 

delineadas noutros países, notadamente no Brasil, país pioneiro na adoção do termo 

Endomarketing, por intermédio de Saul Faingaus Bekin. 

Neste âmbito, o setor público de saúde português pode obter mais-valias por 

intermédio da adoção de uma técnica de Endomarketing, mais concretamente no que diz 

respeito à linha de ação relativa à atitude, a qual iremos expor oportunamente. 

Logo, o que se pretende com a aplicação de uma técnica de puro Marketing em uma 

instituição hospitalar é, por um lado, o aumento da satisfação dos diferentes públicos do 

hospital e, por outro lado, a criação de uma imagem positiva do hospital junto desses mesmos 

públicos. 

Este exemplo de Marketing hospitalar pretende ser demonstrativo da utilidade que 

pode ter uma política de Marketing ao serviço da Administração Pública, principalmente 

numa época marcada pelas conseqüências da globalização. 

17 Utente é o termo utilizado em Portugal para designar o cidadão que usufriu de um serviço público (de saúde). 
Este termo é utilizado ao longo deste estudo, devido ao fato da pesquisa de campo se ter realizado em Portugal. 

17 



Assim, este estudo tem como motivação as profundas alterações que têm vindo a 

ocorrer no que diz respeito à Administração, particularmente em termos de Recursos 

Humanos. Essas alterações são o resultado da propagação de um paradigma, a partir do qual 

as organizações devem ser vistas como sistemas vivos e holísticos. Vivos, pois estão em 

constante mudança, fruto do atual ambiente turbulento em que vivemos e do fato da sua 

constituição ter por base as pessoas, seres dinâmicos e imprevisíveis. Holísticos, pois é 

necessário que todos os elementos que constituem uma organização atuem de forma 

integrada, em busca da concretização de um objetivo comum - a sobrevivência. E isto só 

pode ocorrer, em longo prazo, se os recursos humanos, vistos hoje como os recursos mais 

importantes das organizações, forem tratados de acordo com a sua importância, sendo 

valorizados o suficiente. Essa valorização, numa primeira instância, deve conduzir ao bem

estar dos .funcionários para, posteriormente, conduzir ao bem-estar do consumidor final. Para 

que essa situação ocorra, é importante que as organizações tenham consciência da pertinência 

de certas ferramentas de gestão, como é o caso do Endomarketing. 

É, ainda, importante referir que este estudo também encontra a sua motivação ao 

perceber que questões como esta, que passam pela valorização do funcionário e, 

posteriormente, do consumidor, ganham especial relevância quando aplicadas a instituições 

públicas, instituições essas que, devido à cultura particular que possuem, tendem a não dar a 

devida importância às ferramentas normalmente utilizadas pela iniciativa privada. Porém, é 

fu1cral que o Estado compreenda que um cidadão é um consumidor de serviços, cada vez mais 

esclarecido sobre os seus direitos e que, na qualidade de contribuinte, deve ser visto como um 

cliente pois, para cumprir com o seu dever de pagar impostos, é importante que o Estado 

cumpra com o seu dever de proporcionar a todos os cidadãos bem-estar. E esse bem-estar 

18 



deve ser proporcionado tanto aos cidadãos que usufruem dos serviços do Estado, como aos 

cidadãos que prestam esses serviços, pois da satisfação destes, depende a satisfação daqueles. 

Além disso, numa altura em que temas como a Responsabilidade Social estão na 

ordem do dia, a preocupação com o bem-estar e com a satisfação dos funcionários, e dos 

cidadãos de um modo geral, deve deixar de ser algo pontual, para se tomar uma questão 

rotineira no dia-a-dia das organizações. É isto que o Endomarketing ensina a fazer! 

Por último, no que se refere à estrutura desta dissertação, esta apresenta CInCO 

capítulos centrais, para além das tradicionais introdução e considerações finais. O primeiro, 

que se refere ao Problema, diz respeito à apresentação do estudo. 

O segundo, que se refere à Revisão da Literatura, trata do levantamento bibliográfico 

sobre o tema Endomarketing, os seus antecedentes, a sua atuação e enquadramento ao nível 

dos serviços públicos de saúde e a sua relação com a Responsabilidade Social e com o 

Marketing Social. 

O terceiro capítulo é relativo ao Referencial Teórico e nele é aprofundada a discussão 

teórica que serve de base a este estudo. 

O quarto capítulo apresenta a instituição analisada e o contexto no qual essa instituição 

se insere, isto é, o setor público da saúde português. 

Por fim, no quinto e último capítulo é apresentada a pesqUIsa de campo, sendo 

descritos a metodologia adotada e os resultados obtidos a partir dessa metodologia. 

Antes de terminar, esta pesquisa apresenta algumas sugestões e recomendações, no 

âmbito das considerações finais, que dizem respeito a outros assuntos relacionados com o 

tema deste trabalho que, embora não tivessem sido alvo do nosso estudo, são merecedores da 

atenção de outros pesquisadores. 
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1.2. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

o espírito científico é fundamentado pela capacidade de formular problemas pois, tal 

como afirma BACHELARD (1999:59) "todo conhecimento é uma resposta a uma questão". 

Assim, este estudo, que tem por base uma pesquisa de campo numa instituição pública 

de saúde portuguesa (HGSA), pretende responder ao seguinte problema: Até que ponto o 

modelo de Endomarketing de Sau1 Bekin, mediante a sua linha de ação da atitude, poderá ser 

útil para a formulação de uma estratégia, no HGSA, que aumente a motivação dos 

funcionários hospita1.ares, no que diz respeito à prestação de um servIço orientado para a 

satisfação do utente? 

Logo, o problema aqui levantado pretende fomentar o conhecimento científico em 

tomo do objeto em questão, conhecimento esse que é proporcionado com a concretização de 

determinados objetivos. Além disso, este estudo tem a preocupação de preencher dois 

requisitos que, segundo ECO (1991), são considerados fundamentais para um estudo ser 

considerado científico: 

• A utilidade deste estudo refere-se ao fato de ser inovador no âmbito da instituição 

analisada, podendo trazer importantes contribuições para essa instituição e até mesmo 

para outras que adaptem as suas estruturas ao modelo aqui proposto ( o HGSA poderá 

tirar deste estudo ensinamentos bastante pertinentes, a fim de melhorar a sua 

capacidade de gestão humana, ensinamentos que também poderão servir de base a 

outras instituições); 

• Este estudo fornece elementos para responder ao problema aqui apresentado, abrindo a 

porta para a concretização de outras pesquisas (o preenchimento do questionário por 

parte de alguns funcionários do HGSA, permite-nos delinear algumas considerações 

fJBUOTECA MARIO HENRIQUE SIMONSEII 
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finais acerca do problema formulado, deixando em aberto outros estudos nesta área ou 

em áreas afins). 
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1.3. OBJETIVOS 

Para podermos responder ao problema formulado, foram perseguidos os seguintes 

objetivos final e intermediários: 

Objetivo final: 

• Apresentar algumas considerações finais acerca da pertinência ou não da criação de 

uma estratégia no HGSA, baseada na linha de ação da atitude do modelo de 

Endomarketing de Saul Bekin, que aumente a motivação dos funcionários 

hospitalares, no que diz respeito à prestação de um serviço orientado para a satisfação 

do utente. 

Objetivos intermediários: 

• Analisar o modelo de Endomarketing, sob o ponto de vista do seu criador - Saul 

Faingaus Bekin - e com o foco na linha de ação da atitude, recorrendo, também a 

outros autores que apresentam teorias sobre essa -temática e sobre o seu 

enquadramento; 

• Analisar o contexto dentro do qual se insere a pesquisa de campo deste estudo, isto é, 

o contexto do universo (HGSA) e da amostra (funcionários do HGSA); 

• Investigar o atual estado da percepção dos funcionários do HGSA em relação às suas 

condições de trabalho e práticas de um serviço orientado para a satisfação do cliente 

(utente). 
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1.4. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Relativamente à delimitação deste estudo, à semelhança do que acontece com qualquer 

outro, ele tem uma moldura própria. Espacialmente, o estudo está delimitado ao corpo 

funcional do HGSA, por razões que irão ser fornecidas no capítulo relativo à metodologia. 

Temporalmente, o estudo divide-se numa parte teórica e numa parte prática. Em relação à 

parte teórica, a pesquisa bibliográfica, além de se propor a contextualizar o estudo de campo, 

tem por base o modelo de Endomarketing de Saul Faingaus Bekin, embora seja reforçada com 

idéias de outros autores relacionados com essa temática e com o seu enquadramento. Porém, 

no seguimento do referencial teórico adotado, o ponto de partida para a pesquisa bibliográfica 

será o ano de 1975, ano em que Saul Bekin utilizou pela primeira vez o termo Endomarketing 

(BEKIN, 1995). Uma chamada de atenção, ainda, para o fato do modelo aqui seguido ter 

como ponto de partida apenas uma das suas linhas de ação (a da atitude), o que tem como 

objetivo delimitar ao máximo esta pesquisa, a fim de facilitar o seu desenvolvimento e de. dar 

uma maior credibilidade e especificidade a este estudo. A linha de ação escolhida foi a linha 

da atitude, por ser aquela que o autor do modelo elege como a mais importante. 
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1.5. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Quanto à relevância do estudo, é importante começar por argumentar que, no âmbito 

da Administração Pública, são cada vez mais os países que procuram fonuas de melhorar ou 

reformar a sua gestão. Isto porque, entre outros fatores, o cidadão é cada vez mais exigente e 

reclama cada vez mais por melhores serviços, pois cada vez está mais consciente dos seus 

direitos. 

No caso da saúde, este aspecto atinge especial destaque, pois o estado da saúde num 

determinado país é um elemento-chave para o seu desenvolvimento, já que sem saúde um ser 

humano não pode evoluir nos outros campos. Logo, é importante qualquer governo 

preocupar-se com o bem-estar de seus cidadãos, bem-estar esse que determina o grau de 

satisfação e dignidade humanas existentes num país. Deste modo, um estudo que se preocupa 

com este tipo de questões, deve ser considerado relevante. 

Acresce, ainda, que o aconselhável seria que, em Portugal, a estratégia organizacional 

que se tem vindo a implementar, já permitisse um olhar sobre o cidadão-utente como uma 

espécie de cliente. Porém, essa realidade ainda não está muito interiorizada no seio da cultura 

portuguesa onde, muitas vezes, o Estado tende a não olhar para os seus utentes como clientes 

(como deveria), mas sim como meros cidadãos que recorrem aos seus serviços sempre que 

necessitam, por não terem outra opção (uma vez que recorrer ao setor privado pode implicar 

custos muito elevados), o que faz com que se gere uma certa indiferença por parte dos órgãos 

públicos, relativamente à satisfação ou não dos seus utilizadores. Contudo, esta fonua de 

pensar (logo, de agir), não se coaduna muito com o novo paradigma emergente nas 

sociedades atuais. Assim, é de extrema importância que, em Portugal, seja fomentada a 

preocupação pela imagem que os serviços de saúde públicos transmitem aos seus cidadãos. É, 

pois, pertinente analisar um setor tão fu1cral na nossa sociedade, como o da saúde, e tentar 
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adaptá-lo cada vez maIS às reaIS necessidades e formas de tratamento que os cidadãos 

valorizam. 

Assim, o fato de este estudo propor uma estratégia inovadora (Endomarketing) de uso 

normalmente privado, para fazer face a um problema de ordem pública, faz dele um estudo 

relevante para a administração, notadamente para a administração portuguesa, a qual ainda 

não deu a devida relevância a essa questão. 

De fato, um estudo que, como este, dá um tratamento especial à questão da satisfação 

dos consumidores (internos e externos) dos serviços públicos de saúde, certamente irá 

contribuir para uma melhor qualidade de vida futura dos cidadãos portugueses, os quais 

devem, cada vez mais, ser alvo de serviços de qualidade. Isto significa que se pretende, no 

longo prazo, aumentar o bem-estar do cidadão (utente) portuense e, até mesmo, português, o 

que, por si só, já é relevante para a administração, se pensarmos que o desenvolvimento de 

um país vai sendo alcançado à medida que se vai garantindo o bem-estar dos seus membros. E 

isto, tendo como ponto de partida a aposta nos recursos mais importantes de qualquer 

organização: os Recursos Humanos. 
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2 - REVISÃO DA LITERATURA 

Este capítulo é composto por três partes. Na primeira parte apresentamos alguma da 

produção teórica j á realizada acerca do tema em questão (Endomarketing), procurando fazer o 

seu enquadramento temporal. Começamos, assim, por fazer uma breve referência às 

principais teorias que, desde o início do século XIX, colocaram o enfoque na pessoa, como 

forma de contextualizar as origens e o sentido do Endomarketing. 

Na segunda parte, fazemos o enquadramento do Endomarketing nos serviços públicos 

de saúde, abordando a questão do Marketing Público, do Marketing de Serviços e do 

Marketing no setor da saúde. 

Por fim, na terceira parte, é feita uma breve análise da relação do Endomarketing com 

o Marketing Social e com a Responsabilidade Social, não só devido à pertinência que 

consideramos que essa relação possui, mas também de forma a deixarmos em aberto pistas 

que irão servir de base a um estudo mais profundo sobre a temática da Responsabilidade 

Social, ao nível de uma tese doutoral. 

2.1.0 PENSAMENTO ADMINISTRATIVO E O ENFOQUE NA PESSOA:UMA 

BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO E ANÁLISE 

Cada vez mais nos deparamos com uma visão personalista das organizações, nas quais 

tem sido muito comum o interesse em identificar a contribuição que oferecem à atividade 

organizacional as pessoas que nela trabalham. 

Mas, para se chegar até aqui, vários foram os autores que deram o seu contributo, 

criando teorias que passaram a considerar o homem como fator primordial das organizações. 

Os pioneiros deste "paradigma" foram Robert Owen e Andrew Ure. Ainda em 

princípios do Século XIX, Owen foi o primeiro industrial a se preocupar com as necessidades 



dos trabalhadores e Ure, em 1835, publicou um livro intitulado Filosofia de Indústria, no qual 

destacou o fator humano pela sua grande importância no desenvolvimento do processo 

produtivo. 

Seguiu-se Mary Parker Follet que, com a sua abordagem psicológica, tentou analisar a 

motivação humana, partindo de valores individuais e sociais. Podemos dizer que Follet 

antecipou a Escola das Relações Humanas, que surgiu posteriormente e teve em Elton Mayo o 

seu principal precursor. Disposta a democratizar e a humanizar a administração das empresas, 

a Escola das Relaçõ~s Humanas introduziu conceitos como organização informal, motivação 

e necessidades humanas básicas, dinâmica de grupo, comunicação e llderança, entre outros 

(GONÇALVES, 1987). 

Também Maslow, em meados do século XX, se preocupou em delinear uma teoria da 

motivação humana, traçando um conjunto de necessidades que o homem deveria satisfazer: 

fisiológicas, de segurança, de participação e afeição, de estima e de auto-realização (ROCHA 

e CHRISTENSEN, 1999). 

Em 1947, Herbert Simon surgiu com a Teoria Comportamental, a qual se propôs a 

desenvolver e comparar estilos de administração capazes de potenciar as motivações 

individuais existentes nos participantes das organizações e a reduzir as incongruências e 

conflitos entre os objetivos organizacionais e' os objetivos individuais (CHIA VENATO, 

1999). 

Mais tarde, em 1959, Herzberg examinou os conceitos de satisfação e de insatisfação 

no trabalho, por intermédio dos chamados fatores de motivação e fatores de higiene, sendo os 

fatores de motivação os responsáveis pela satisfação profissional e os fatores de higiene os 

preventivos da insatisfação no trabalho. 
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Contemporâneo de Herzberg, McGregor também enfatizou o "lado humano" da 

empresa. Deste autor emergiram as Teorias X e Y, sendo que a primeira defendia um controle 

profissional rígido, mediante o qual as pessoas deveriam ser fiscalizadas e vigiadas, com base 

numa supervisão forte e dentro dos padrões previstos pelos regulamentos, e a segunda 

postulava um controle mais flexível ou mesmo o auto-controle. De acordo com McGregor, Y 

não era antítese de X, refletindo, apenas, diferentes momentos históricos e de 

desenvolvimento das organizações. As características da Teoria Y (motivação, potencial para 

o desenvolvimento e capacidade para assumir responsabilidades) estavam presentes nas 

pessoas, as quais apenas necessitavam de ver reunidas certas condições para desenvolverem 

essas características. Porém, uma vez que era necessário ocorrerem mudanças de atitudes para 

que o cenário anterior se concretizasse; McGregor defendeu que a mudança na direção da 

Teoria Y seria lenta (GONÇALVES, 1987). 

Foi neste cenário de preocupação com a motivação profissional que surgiram, a partir 

do Japão, os Círculos de Controle de Qualidade (CCQ), os quais assentavam em grupos de 

voluntários de um mesmo setor ou área de trabalho, que se reuniam regularmente para estudar 

e propor a solução de problemas que estivessem comprometendo a qualidade e a eficiência 

dos produtos (MAXIMIANO, 2000). Com este instrumento, uma das maiores insatisfa:ções 

profissionais pôde ser contornada - a insatisfação de não participar na solução dos problemas 

da organização. 

Também no seguimento das inovações empresanalS Japonesas, desenvolveu-se nos 

Estados Unidos uma nova postura administrativa: a Teoria Z, delineada por Ouchi. Esta teoria 

preocupou-se em descobrir formas de atingir o consenso entre dirigentes e funcionários, por 

intennédio do desenvolvimento de uma nova cultura empresarial, fundada na aceitação de 

valores e crenças organizacionais comuns (GONÇALVES, 1987). 
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Assim, após esta breve abordagem, podemos compreender porque é que o fator 

humano é visto, 'atualmente, como o principal recurso de uma organização. Quer esteja a 

produzir bens ou a fornecer serviços, a performance de uma organização depende da gestão 

de seus recursos humanos, isto é, da capacidade de seus gestores de selecionarem as pessoas 

mais bem qualificadas para as funções definidas na estrutura, de avaliarem o seu desempenho, 

de modo a facilitar a distribuição justa das recompensas e de formarem e desenvolverem os 

funcionários, de forma a tomá-los e mantê-los qualificados e comprometidos com os 

objetivos organizacionais. Tudo isto ganha particular relevância no contexto atual, marcado 

pela entrada para o século XXI e por uma ambiente totalmente globalizado, o qual leva as 

organizações a encararem os seus recursos humanos como os únicos com capacidade de 

manipular os demais recursos - materiais, financeiros, mercadológicos e administrativos 

(MORAES, 2000). Logo, o fator humano é o melhor recurso de que uma organização pode 

dispor, razão pela qual se deve dar particular atenção à sua administração, principalmente 

porque vivemos na era da orientação para o cliente. 

De fato, é neste contexto que surge a noção de "aldeia global" de McLuhan 

(MORAES, 2000). Porém, criticando as bases dessa aldeia global, POPCORN (1998) refere 

que aquilo que une o estudante norte-americano, o proprietário do restaurante peruano, o 

taxista russo, o motorista de ônibus nigeriano e o técnico de vídeo paquistanês, não é a 

política, mas sim a marca, isto é, a Nike, a Sony ou a Apple. 

Logo, podemos verificar que, embora os sistemas políticos, SOClaIS, culturais e 

econômicos adquiram contornos semelhantes em todo o mundo, a grande implicação da 

globalização, assenta na uniformização de uma sociedade de consumo, sendo o cliente o 

grande motivo de competição das organizações. 
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Assim, a principal tarefa dos administradores é a busca continuada da preparação para 

sobreviver neste ambiente. É aqui que o fator humano ganha particular relevância no seio de 

uma organização, na medida em que a gestão de pessoas deve começar de dentro para fora, ou 

seja, primeiro é preciso saber gerir clientes internos (funcionários), para depois se poder gerir, 

de um modo integrado (com a participação de todos os elementos da organização), clientes 

externos. 

Logo, neste contexto atual, a Administração dos Recursos Humanos deve assentar 

num processo interativo, baseado numa visão holística da organização. Essa visão holística 

deve conduzir à: 

• Visão de cada membro da organização como um ser holístico; 

• Participação responsável por parte de todos os membros da organização; 

• Democratização da informação; 

• Busca de objetivos comuns; 

• Valorização e respeito pelo indivíduo. 

Assim, podemos verificar que a globalização exige um olhar cada vez mais profundo 

na complexidade da gestão das organizações, dos negócios e, sobretudo, das pessoas 

(FINURAS, 1999). 

Hoje, mais do que nunca, a gestão dos Recursos Humanos está no centro das 

preocupações organizacionais e é alvo de atualizações constantes. 

De acordo com TYSON (1995), a proliferação de estudos realizados em tomo desta 

temática, nos últimos anos, deve-se, fundamentalmente, a três razões: 

• Uma razão de natureza social, que postula que o objeto da Administração dos 

Recursos Humanos é a gestão do emprego, algo determinante para o funcionamento 

30 



de qualquer sociedade, quer do ponto de vista individual, quer do relacionamento 

social; 

• Uma razão de natureza política, que se relaciona, por um lado, com a forma como as 

relações de poder inerentes ao trabalho se refletem nos problemas sociais, de que as 

greves são os exemplos mais evidentes e, por outro lado, com o sentido da relação 

entre recompensas (materiais e simbólicas) e trabalho (atividade social que confere 

recompensas) ; 

• Uma razão de natureza cultural, no sentido de que o principal contributo da 

Administração de Recursos Humanos é estabelecer e assegurar a ordem simbólica, que 

possibilite no contexto da organização o exercício da autoridade, a definição dos 

papéis organizacionais e a criação do significado capaz de possibilitar a partilha dos 

objetivos e da missão organizacionais entre os diferentes membros da organização. 

De fato, a crescente importância da Administração de Recursos Humanos é também 

reconhecida por NEVES (2000), para quem o bom relacionamento entre as práticas de 

Recursos Humanos e o atual ambiente competitivo depende da consideração do fator humano 

como vantagem competitiva, consideração essa que tem vindo a provocar profundas 

alterações na área, notadamente ao nível do próprio conceito, como veremos de seguida. 
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2.1.1. AS NOVAS TECNOLOGIAS DE GESTÃO AO SERVIÇO DA GESTÃO 

DE RECURSOS HUMANOS: O FOCO NO ENDOMARKETING 

o atual contexto em que se vive é caracterizado por profundas mudanças tecnológicas, 

sociais, econômicas e políticas. No campo empresarial, por exemplo, ternos vindo a assistir à 

introdução de novas formas de gestão, baseadas em atitudes mais flexíveis, que tentam 

romper com uma tradição administrativa burocrática, hierárquica e voltada para a estrutura. 

Daí que se tenha vindo a assistir a grandes transições paradigrnáticas, tais corno 

(ARAÚJO, 2001): 

• Descentralização e flexibilização das formas de gestão; 

• Valorização do capital intelectual; 

• Valorização do impacto do elemento humano nos processos produtivos; 

• Surgimento de várias tecnologias de gestão direcionadas para o aperfeiçoamento 

contínuo e que centram a sua preocupação no fator humano por si só. 

Eis algumas dessas tecnologias: 

• Empowerment 

• Open-Book Management 

• Gestão Horizontal 

e ... 

• Endomarketing 

Em relação ao Empowerment, esta ferramenta propõe-se a libertar a capacidade 

decisória das pessoas, tentando demonstrar às organizações como é importante aproveitar o 

capital intelectual de todos os seus elementos. A este propósito, ARAÚJO (2001 :260) refere 

que "é o capital intelectual e criativo das pessoas que gera lucros, aproveitamento de 

oportunidades, conquistas de mercados e clientes, enfim, que garante a sobrevivência das 
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empresas". No seguimento desta idéia, CAMPOS (2001) chama a atenção para a necessidade 

de se desenvolverem lideranças que estimulem o aprendizado organizacional revolucionário, a 

criatividade e a inovação. É precisamente a este nível que o Empowerment atua, na medida 

em que concede aos elementos da organização oportunidades de participação ativa no 

processo de tomada de decisão. 

No que diz respeito à ferramenta Open-Book Management (Gestão com Livro Aberto), 

esta visa a transparência total, para que as pessoas da organização se sintam, todas elas, 

responsáveis pelo negócio. Segundo ARAÚJO (2001), esta abordagem facilita a 

aprendizagem das pessoas da organização, que acabam por se ver profundamente envolvidas 

nos negócios organizacionais. Esta ferramenta induz à distribuição de poder e à 

responsabilização, tão defendida pelo Empowerment. Assim, o que se pretende é promover o 

comprometimento das pessoas com todas as questões relevantes da organização. A este nível, 

podemos referir FREITAS, BECKER e CARA V ANTES (1994), que defendem que quanto 

mais forte for a identificação do indivíduo com a organização, mais os seus objetivos serão 

próximos às normas daquela. Ora, essa identificação está precisamente na base do 

comprometimento postulado pelo Open-Book Management. 

Relativamente à Gestão e Organização Horizontal, esta pode se definida como a 

técnica que permite reduzir os níveis hierárquicos na empresa, de modo que todos os 

colaboradores fiquem mais próximos dos clientes externos (ARAÚJO, 2001). Mais uma vez 

aqui, o comprometimento das pessoas com a organização é fulcral e elas tornam-se parte ativa 

de todo o processo organizacional. Assim, esta ferramenta de gestão estabelece laços fortes de 

unidade e confiança entre as pessoas que trabalham na organização, direcionando-as às metas 

. . . 
orgamzaclOnms. 

33 



Passemos, agora, ao Endomarketing18
, que tambéin podemos considerar uma 

tecnologia de gestão, na medida em que oferece às organizações excelentes subsídios no 

caminho da afirmação e/ou renovação de suas estruturas e formas de atuação. Além disso, é 

aquela ferramenta que vai além das mudanças preconizadas pelas tecnologias de gestão já 

abordadas, razão pela qual será analisada mais profundamente neste trabalho. 

o Endomarketing: 

o termo Endomarketing foi utilizado, pela primeira vez, em 1975, por Saul Faingaus 

Bekin, quando este era gerente da Johnson & Johnson (BEKIN, 1995). 

Mas o que significa esta expressão? 

Segundo BEKIN (1995:2) "Endomarketing consiste em ações de marketing interno da 

empresa, com o fim de promover entre seus funcionários e departamentos valores destinados 

a servir o cliente. Esta noção de cliente, por sua vez, transfere-se para o tratamento dado aos 

funcionários comprometidos de modo integral com os objetivos da empresa. O 

comprometimento implica a adesão aos valores e objetivos da empresa por meio do 

Endomarketing e pressupõe o trabalho em equipe, num contexto marcado pela cooperação e 

pela integração dos vários setores da empresa." 

Em Endomarketing, o sentido de Marketing voltado para uma ação interna surge de 

forma explícita, mediante a expressão endo, que tem origem na palavra grega éndon, a qual 

significa "em, para dentro, dentro de" (BEKIN, 1995). 

De acordo com Bekin, este conceito surge num contexto traduzido por uma realidade 

marcada por um mercado orientado para o cliente e para o valor do serviço prestado ao 

cliente. Logo, a chave para a eficiência, está na valorização das pessoas, no poder 

18 O tenno Endomarketing também pode ser desigado por Marketing Interno, como veremos ao longo deste 
trabalho. 
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descentralizado, na capacidade de decisão rápida e numa organização de trabalho que 

privilegie a coesão interna e a circulação de informações. E tudo isso é possível mediante a 

aplicação de uma estratégia de Endomarketing, a qual pode contribuir para a formação de um 

ambiente empresarial favorável ao conhecimento e aos valores compartilhados por todos 

aqueles que compõem uma instituição, do topo à linha de frente (BEKIN, 1995). 

Uma vez que o Endomarketing tem como idéia-chave a valorização do funcionário, 

toma-se de extrema importância a valorização da mão-de-obra, o treinamento contínuo e todo 

um conjunto de medidas que significam valorização e motivação dos empregados. 

Logo, podemos verificar que há uma necessidade" em rever a própria concepção de 

Marketing, que não pode ser visto mais como uma atividade isolada. É aí que assenta a 

importância do Endomarketing - em sua capacidade de transformar o Marketing num valor 

presente em todas as atividades da empresa, notadamente na Administração de Recursos 

Humanos. Neste âmbito, embora o departamento de Marketing se deva manter com sua 

atividade especializada e seus especialistas, a mentalidade do Marketing e seus valores devem 

orientar a empresa em todos os seus níveis e atividades (BEKIN, 1995). 

BEKIN (2002:27) afirma, ainda, que a função específica do Endomarketing é "a de 

integrar a noção de ~'cliente" nos processo internos da estrutura organizacional, propiciando 

melhoria na qualidade de produtos e serviços com produtividade pessoal e de processos". 

Com efeito, o autor pretende chamar a atenção para o fato da palavra cliente dever ser 

observada de uma forma diferente da tradicional, isto é, mediante a sua esfera interna. Assim, 

para além do cliente externo, deve ser considerado, antes de mais nada, o cliente interno, ou 

seja, o funcionário. 

Mas, existem outros autores que estudam esta temática, como BERRY (1981), para 

quem o Endomarketing (ou Marketing Interno) inclui a visão do funcionário como cliente e a 
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visão de cargos como produtos, surgindo, a partir daí, um esforço para oferecer um produto 

interno que satisfaça os desejos e as necessidades desses clientes, ao mesmo tempo que se 

procura alcançar os objetivos da organização. 

LAS CASAS (1991) afirma que a satisfação dos clientes não será possível se os 

funcionários das organizações não trabalharem com motivação. Para o autor, esta 

preocupação é que tem suscitado o interesse pelo Marketing Interno. 

LAS CASAS (1994) afirma, ainda, que o marketing Interno pode ser visto tanto do 

ponto de vista normativo como do ponto de vista funcional. Do ponto de vista normativo, que 

estabelece as práticas de procedimentos, obtém-se no nível interno todos os elementos 

necessários para isto. De um lado, os clientes formados por funcionários, gerentes, diretores 

proprietários e acionistas, e de outro, os vários produtos a serem vendidos, como a própria 

empresa, beneficios, programas de treinamento, motivação, prevenção de acidentes, 

qualidade, produtividade e outros "produtos" comercializados. 

Do ponto de vista funcional, o principal objetivo do Marketing Interno é o de obter 

satisfação dos desejos e necessidades do consumidor. Portanto, o Marketing Interno visa 

satisfazer os clientes internos com o objetivo de mantê-los motivados. 

LAS CASAS (1994), chama também a atenção para o fato de nem sempre os desejos e 

necessidades dos funcionários coincidirem com os objetivos da organização. Nesses casos, 

deve ser encontrado um ponto de equilíbrio, onde haja a satisfação de ambas as partes. 

Na perspectiva de BERRY e PARASURAMAN (1992), para serem bem sucedidas na 

prática do marketing de serviços, as organizações devem ser bem sucedidas na prática do 

Marketing Interno. Neste âmbito, especialmente no caso das organizações prestadoras de 

serviços, a qualidade dos funcionários influencia a qualidade do serviço, a qual, por sua vez, 

influencia a eficiência do Marketing de Serviços. Isto porque um serviço é um desempenho e, 
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normalmente, é dificil separar o desempenho da pessoa. Logo, a estratégia final do Marketing 

Interno é transformar os funcionários em verdadeiros clientes. 

Na opinião de FREITAS, BECKER e CARA V ANTES (1994), o Marketing Interno é 

uma aplicação do Marketing no interior da organização, com o objetivo de proporcionar a 

concessão e concepção de idéias, projetos ou valores que lhe sejam úteis, buscando a 

comunicação com os funcionários para que eles se envolvam com a organização. 

Citando, agora, CERQUEIRA (1994:51), podemos observar que o Endomarketing 

"são projetos e ações que uma empresa deve empreender para consolidar a base cultural do 

comprometimento dos seus funcionários com o desenvolvimento adequado das suas diversas 

tecnologias, visando: 

• A prática dos valores estabelecidos como base da nova cultura; 

• A manutenção de um clima ideal de valorização e reconhecimento das pessoas; 

• A obtenção de índices maiores de produtividade e qualidade, com a conseqüente 

redução dos custos; 

• O estabelecimento de canais adequados de comunicação interpessoal, que permitam a 

eliminação de conflitos e insatisfações, que possam afetar o sistema organizacional; 

• A melhoria do relacionamento interpessoal; 

• O estabelecimento da administração participativa; 

• A implantação de ações gerenciais preventivas." 

Neste âmbito, qualquer projeto de Endomarketing, quando bem implementado, 

melhora a comunicação e o relacionamento e estabelece uma base motivacional para o 

comprometimento entre os funcionários de uma instituição e essa instituição e seu público

alvo. 
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Na opinião de GRONROOS (1995), o Endomarketing é uma estratégia de 

gerenciamento, cujo foco é desenvolver nos funcionários uma consciência do cliente. De 

acordo com o autor, qualquer organização tem um mercado interno, composto por 

funcionários, que deve receber a primeira atenção. Com efeito, o Endomarketing pode ser 

visto como uma filosofia gerencial, na medida em que enfatiza o papel primordial do 

funcionário como um mercado interno primordial. O autor refere, ainda, que o Endomarketing 

é um conceito do tipo "guarda-chuva", que deve abranger uma grande gama de atividades 

internas da organização, com o objetivo de ressaltar uma cultura de serviços e de manter entre 

todos os funcionários uma orientação de prestação de serviços. 

Recorrendo a BRUM (1994), observamos que esta autora se refere ao Endomarketing 

também como comunicação interna ou Marketing Interno e vê esses conceitos como um 

conjunto de ações que se propõem a tomar comum, entre todos os colaboradores de uma 

organização, objetivos, metas e resultados. Segundo a autora, o Endomarketing está 

diretamente ligado a fatores como a educação, a cultura e a informação e tudo isso anda à 

volta do jogo de sobrevivência das organizações, onde só ganha quem proporciona a 

qualidade na prestação de serviços e atendimento ao cliente. Porém, nesse jogo de 

sobrevivência, não basta "jogar". É preciso "saber jogar", criando um diferencial competitivo 

duradouro, o qual passa pela aposta nas pessoas, mais precisamente, no corpo funcional 

interno. 

BRUM (2000) afirma, ainda, que o Endomarketing deve estar na mira de qualquer tipo 

de negócio, devendo ser encarado como uma estratégia de gestão determinante para a 

organização. Porém, a autora chama a atenção para o fato de não existir uma fórmula pronta 

para fazer Endomarketing, pelo que cada organização deve encontrar o seu caminho nesse 

sentido, não esquecendo nunca que um programa de Endomarketing é um vínculo muito forte 
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estabelecido entre uma organização e os seus funcionários, vínculo esse que deve ser mantido 

a qualquer custo. 

Continuando com a concepção de BRUM (1998) é interessante fazer referência a um 

novo conceito, relacionado com o Marketing Interno, que também merece a nossa atenção. 

Estamos a falar do conceito de Exomarketing, cujo termo-base também tem origem grega, à 

semelhança do que ocorre com o termo Endomarketing. Assim, a expressão éxo significa 

"para fora" e dá origem ao termo Exomarketing, o qual nada mais é do que ações de 

Endomarketing que, de tão perfeitas e eficazes, acabam por ser projetadas para fora, 

complementando todo o esforço de Marketing Interno das organizações. Esta é, pois, a forma 

encontrada pelas organizações para "colocar para fora" o que possuem de melhor na sua 

estrutura interna. Logo, o Exomarketing serve para que as organizações possam mostrar ao 

público externo a evolução das suas relações com o público interno. E isso pode ser 

materializado em estratégias de comunicação, que passam pela divulgação de máximas ou 

lemas organizacionais relativos aos funcionários ou mesmo pela publicação de balanços 

sociais, entre outros aspectos. 

Ainda a respeito do Endomarketing, ROCHA (1998) afirma que essa ferramenta deve 

tomar-se parte da filosofia gerencial estratégica de qualquer organização. O autor afirma, 

ainda, que para fazer com que o mercado externo responda, a organização deve oferecer ao 

seu mercado de clientes internos (funcionários) um emprego e um ambiente de trabalho 

(produto interno) que motivem os funcionários, fazendo-os responder às demandas da 

gerência. 

Procurando, também, analisar a questão do público interno, BARÇANTE e CASTRO 

(1999:90) afirmam que "se considerarmos que um funcionário, acordado, passa mais tempo 

no trabalho do que em casa, qualquer melhoria no ambiente· de trabalho passa a ser encarada 
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como melhoria efetiva de suas condições de vida, o que, por sua vez, vai determinar melhoria 

no clima organizacional, que mais uma vez se refletirá no funcionário, formando-se urna 

cadeia que realimenta o aprimoramento da Qualidade Total e o aumento da produtividade". 

Estes autores afirmam, ainda, que os funcionários devem ser vistos corno clientes internos e 

tratados corno parceiros, pois só assim as organizações conseguem unir resultados, 

funcionários e clientes externos. 

No seguimento destas idéias, FERREIRA e SGANZERLLA (2000) afirmam que, 

numa organização, todos trabalham, direta ou indiretamente, para o cliente. Mesmo os 

funcionários que não têm contato direto com os clientes, prestam serviços a outros 

funcionários que têm esse contato. Porém, quem não interage diretamente com o cliente, 

tende a não compreender a importância do seu desempenho na qualidade final do serviço, 

podendo prejudicar a sua prestação, o que, certamente irá prejudicar a prestação do servidor 

final. Ora, urna forma de solucionar este problema é introduzir na organização o conceito de 

cliente interno, dando igual voz a todos e mostrando a cada um a importância que tem no seio 

na organização, para que ele se sinta motivado a prestar um serviço de qualidade, seja ao 

cliente final, seja a um colega de trabalho. 

Podemos, ainda, recorrer a SILVA et aI (2001) que, citando Gronroos (1990) afinna 

que os especialistas dos departamentos de Marketing não são os únicos recursos humanos em 

Marketing, podendo mesmo não ser os mais importantes, se pensannos que é o funcionário 

que dá a cara nos chamados "momentos da verdade". Daí a necessidade de se criarem 

estratégias de Endomarketig, que têm corno foco o funcionário da empresa. 

Para LEWIS e LITTER (2001), O Endomarketing olha para os funcionários corno 

clientes internos e para as tarefas corno produtos internos. Logo, satisfazer as necessidades 

dos clientes internos melhora a capacidade de satisfazer as necessidades dos clientes externos, 
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sejam esses clientes os consumidores dos produtos de uma empresa ou a comunidade 

necessitada de determinada assistência. 

Assim, podemos verificar que o Endomarketing é uma importante ferramenta de 

gestão das organizações, na medida em que está direcionado para o que de mais importante 

elas têm - as pessoas. E a utilização dessa ferramenta ganha particular relevância quando 

aplicada ao setor público dos serviços de saúde, pois se a sua aplicação numa organização 

prestadora de serviços públicos já é um desafio, devido à cultura demasiado centralizada e 

burocrática que caraçteriza esses serviços, a sua aplicação no setor da saúde é ainda mais 

relevante, dada a importância e fragilidade que esse setor tem no seio de qualquer sociedade. 

Mas, vejamos que tipo de cultura está por detrás de uma estratégia de Endomarketing. 

2.1.1.1. A CULTURA DO ENDOMARKETING 

Podemos afirmar que a cultura representa uma importância cada vez maior na análise 

organizacional, sendo um dos fatores determinantes de sucesso ou de fracasso em muitos 

processos de mudança ou intervenções organizacionais. 

A literatura existente sobre cultura organizacional, desdobra-se em várias teorias que 

procuram justificar a importância da mesma no seio administrativo. Vejamos, muito 

brevemente, algumas dessas teorias. 

VAN MAANEN & BARLEY (1985) desenvolvem a idéia de cultura como um 

conjunto de soluções que um grupo delineia para fazer face aos problemas da vida comum, 

sendo essas soluções transmitidas a todos os seus membros novos. De acordo com estes 

autores, para uma organização ser uma cultura, ela deve possuir uma identidade reconhecível 

e conter a idéia de diferenciação. A identidade reconhecível é alcançada através da 

exteriorização de uma visão do mundo, isto é, de um modo próprio de fazer as coisas e de 
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interagir. A consciência da diferenciação é fruto do próprio ambiente de trabalho, o qual é 

variado, gerando, assim, diferentes sub-culturas. 

Segundo TAVARES (1991), a cultura organizacional é um conjunto de soluções 

observáveis, discemíveis e identificáveis, relativas à sobrevivência, manutenção e 

crescimento das organizações. 

De acordo com DERESKY (1994), a cultura de uma organização envolve objetivos, 

entendimentos e compreensões que são apreendidos a partir de gerações anteriores, impostos 

pela geração atual e transmitidos às gerações futuras. Este comportamento compartilhado 

resulta em atitudes comuns, códigos de conduta e expectativas que guiam e controlam, 

inconscientemente, os padrões de comportamento. 

HARRIS e MORAN (1996) afinilam que a cultura afeta o modo de uma organização 

lidar com a competição, concorrência e mudanças, seja em termos de economia, de tecnologia 

ou de recursos humanos. A cultura é, ainda, percebida por estes autores como a capacidade 

humana de adaptação às novas circunstâncias e da sua transmissão às gerações futuras. 

Na opinião de NEVES (2000), sendo a cultura um elemento aglutinado r dos esforços e 

vontades das pessoas que fazem parte de uma organização, é pertinente definir estratégias, 

políticas e práticas de Gestão de Recursos Humanos congruentes com a função aglutina:dora 

da cultura. 

Assim, podemos observar que a cultura organizacional tem sido objeto de estudo por 

parte de variados pesquisadores da área. A sua reconhecida importância tem servido de base à 

resolução de muitos problemas organizacionais, na medida em que a cultura de uma 

organização é, inegavelmente, um dos fatores decisivos para o sucesso ou fracasso da sua 

atividade. 

Mas, que cultura está por detrás de um programa de Endomarketing? 
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De acordo com BEKIN (1995) o Endomarketing parte da chamada cultura de serviço. 

Nas palavras do autor "cultura de serviço é o nome que se dá a uma organização empresarial 

em que a produção orientada para o cliente constitui a base do negócio, da estrutura 

organizacional, do comportamento e das relações de trabalho" (BEKIN, 1995: 11 O). A cultura 

de serviço constitui, assim, uma resposta ao surgimento de um mercado orientado para o 

cliente. 

Bekin prossegue, afirmando que o papel do Endomarketing é ajudar a criar as bases, 

os valores e os instrumentos da estrutura organizacional adequada à cultura de serviço. 

As principais características da estrutura organizacional de uma cultura de serviço são 

as seguintes (BEKIN, 1995): 

• A missão da empresa reside numa visão clara do serviço como uma estratégia que 

orienta o negócio; 

• Todos os elementos da organização devem compartilhar valores e conhecimento e 

assumir um compromisso com a visão do serviço; 

• O princípio da prioridade ao cliente orienta a linha de ação da organização, do mesmo 

modo que a noção de cliente interno orienta todos os relacionamentos dentro da 

organização; 

• A organização cna uma promessa de servlço para o cliente, garantindo-lhe 

diferenciação no serviço prestado e trata os seus vários clientes de forma especial; 

• Os setores que orientam a política interna da empresa são o compromisso com a 

qualidade, a cooperação, a iniciativa e a recompensa obtida pela qualidade gerada pela 

disseminação por toda a organização. 
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No seguimento desta questão, ROCHA (1998) afirma que existe uma cultura de 

servIços quando as normas mais importantes da organização são basicamente duas: a 

orientação para os serviços e o interesse nos clientes. 

O autor refere, ainda, que as metas do Endomarketing nesta situação são as seguintes: 

• Fazer com que todos os funcionários compreendam e aceitem a missão, as estratégias 

e as táticas da organização, assim como os produtos e serviços organizacionais; 

• Desenvolver um gerenciamento orientado para os serviços; 

• Ensinar a todos os funcionários comunicações orientadas para serviços e habilidades 

de interação. 

Reforçando estes pressupostos, HARRIS e BRANNICK (2001) afirmam que o 

objetivo de uma cultura por serviço de atendimento ao cliente é criar soluções que atendam às 

necessidades dos clientes. Este tipo de cultura baseia-se em duas pedras fundamentais: criar 

soluções e adicionar valor. 

No caso concreto deste estudo, temos consciência de que não é fácil aplicar uma 

cultura de serviços na instituição analisada, por se tratar de uma instituição pertencente ao 

setor público. Com efeito, a esfera pública possui traços que dificultam a proliferação deste 

tipo de cultura. São apontadas como características típicas do setor público a diversidade de 

interesses e a multiplicidade de objetivos, a intensa dependência do ambiente sócio-político, a 

uniformidade das regras e normas, as disfunções burocráticas, a centralização (vista como 

falta de autonomia gerencial) e todos os traços típicos da cultura organizacional daí derivados 

(QUINHÕES, 1997). 

Por isso mesmo, entendemos que a proliferação de uma cultura de servIço nas 

instituições públicas, particularmente nas instituições prestadoras de serviços de saúde, é de 

grande pertinência, se considerarmos que essas instituições, normalmente, encaram a 
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prestação de serviços olhando aos fins e não aos meios, encarando com total descaso as reais 

necessidades dos cidadãos. Isto quer dizer que, de acordo com a cultura do setor público, o 

importante é que o Estado assegure o fornecimento de serviços, independentemente da forma 

como esse fornecimento é prestado. Isto porque, uma vez que as instituições públicas não 

visam o lucro nem olham para os cidadãos como clientes, tendem a tratá-los com indiferença, 

o que não se coaduna com o atual paradigma em que vivemos, no qual o cidadão deve ter 

sempre uma palavra a dizer no que diz respeito aos serviços que lhe são prestados em troca 

dos impostos que paga. 

Mas, a cultura orientada para o cliente já não é tão estranha ao setor público, dado o 

documento da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (1987), intitulado 

"Administration as Service, the Public as Client", que visa implantar na Administração 

Pública um modelo de gestão baseado nos seguintes pressupostos (COUTINHO, 2000): 

• Os cidadãos-clientes devem saber como a administração funciona, o que a constrange, 

como é controlada e quem são os seus responsáveis; 

• A administração deve possibilitar a participação dos cidadãos-clientes, satisfazer as 

suas necessidades e ser, ao máximo, acessível ao público. 

Note-se que, no seguimento deste documento, muitos autores já afirmam que é 

fundamental o cidadão ser visto como um cliente (costumer). Desse modo, a importação do 

termo cliente da administração de empresas constitui um avanço também em termos de 

cidadania pois, segundo BRESSER PEREIRA, 1999: 122), "ver o cidadão como um cliente 

significa apenas dar-lhe a devida atenção, dedicar-lhe o respeito que ele não tem nas práticas 

da administração pública burocrática, auto-referida, voltada para seu próprio poder". 

Neste âmbito, um serviço orientado para o cliente significa atender às suas 

necessidades e respeitá-lo, sem usurpar o seu direito de participar nas tomadas de decisão de 
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políticas públicas. Daí que adoção de estratégias de gestão inovadoras, por parte do setor 

público, se tome imprescindível, como forma de satisfazer os cidadãos, sendo que a chave 

para mudança está tão somente no foco, isto é, o setor público deve passar a ter como foco o 

cidadão, adotando estratégias de Marketing para difundir esse foco por todos os seus 

profissionais. Afinal de contas, entre o Marketing do setor privado e a burocracia do setor 

público, não resta margem para dúvidas: "enquanto o Marketing procura cuidar de cada 

cliente como se fosse um, a burocracia insiste em tratar de todos como se fossem nenhum,,19 

(SARAIVA e CAPELÃO, 2000). 

De fato, o Marketing pode encarar o setor público na mesma ótica com que encara o 

setor privado, se olhar para as organizações públicas como empresas, para os seus 

funcionários como vendedores de um serviço, para os impostos dos cidadãos como a base 

financeira e para os cidadãos como clientes. Nesta ótica, o Endomarketing deve surgir 

naturalmente, como a forma de expandir por todos os funcionários uma cultura de serviço. Só 

havendo pré-disposição para isso é que se pode preparar o terreno para se prestar serviços de 

qualidade. Vej amos, assim, de que forma esta qualidade se relaciona com o Endomarketing. 

2.1.1.2. O ENDOMARKETING E A QUALIDADE HUMANA 

o fato do Endomarketing estar bastante relacionado com a qualidade humana, faz com 

que se tome aconselhável fazermos algumas abordagens acerca deste assunto, mais 

propriamente no que diz respeito ao movimento da qualidade. Vejamos, então, como surgiu 

esse movimento. 

19 A este respeito torna-se oportuno esclarecer que entendemos que a burocracia tem aspectos positivos, tais 
como o processo seletivo, as carreiras formalmente estruturadas, o sisterpa de treinamento e o sistema universal 
de remuneração, entre outros. Porém, em excesso é prejudicial, já que a sua rigidez produz desajustes e é fonte 
de conflitos entre funcionários e cidadãos, uma vez que para os primeiros o importante é respeitar a norma 
burocrática. 
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De acordo com BOSS (1994), Taylor é o primeiro a criar a atividade de inspeção da 

qualidade, no início do século xx. Em 1922, Radford publica a obra "The Control of Quality 

in Manufacturing" e, nove anos depois, W. A. Stewart publica os métodos postos em prática 

na Western Electric (nos ateliers de Hawthorne20
). 

Em 1951, Joseph Juran publica a obra "Quality Control Handbook" e, pouco tempo 

depois, Armand Feigenbuam propõe que o Controle Total da Qualidade21 (TQC) se expanda 

por toda a organização. 

Posteriormente, surge a era da gestão estratégica da qualidade, a qual se afirma como 

uma unificação dos esforços americanos e japoneses no âmbito da luta pela qualidade 

(GARVIN, 1988). Com efeito, na década de 50, Deming e Juran introduzem, no Japão, a 

gestão da qualidade. Kaoru Ishikawa, por seu turno, procurando estabelecer um modelo de 

qualidade adaptado à cultura japonesa cria, em 1962, o primeiro CCQ, assunto que já 

abordamos anteriormente. Dois anos depois, Shingo lança o conceito de fabricação "defeito 

zero" e, seis anos depois, a TQC de Feigenbuam assume o nome de Company Wide Quality 

Control (CWQC), na medida em que passa a implicar todos os funcionários na luta pela 

qualidade (BOSS, 1994). 

Assim, podemos observar que a luta pela qualidade foi um movimento que teve uma 

voz bastante ativa, particularmente nos Estados Unidos e no Japão, locais onde se passou do 

controle para a garantia e onde a busca pela qualidade total e pelo defeito zero se fizeram 

sentir fortemente. 

20 Os estudos de Hawthome são considerados os estudos mais famosos da Escola das Relações Humanas. Estes 
estudos, conduzidos por Elton Mayo, entrê 1927 e 1947, tinham como principal objetivo estudar o efeito das 
condições fisicas do trabalho sobre a produtividade. O estudo concluiu que a produtividade é mais influenciada 
pelas normas do grupo, do que pelos incentivos fisicos, embora estes também tenham a sua influência nesse 
processo. Logo, para ser eficaz, a Administração deve reconhecer que o trabalho executado pelos funcionários 
tem de satisfazer seus requisitos pessoais e subjetivos de satisfação social (MOTTA, 1976). 
21 O TQC apoia-se na idéia de que o ponto de partida para a qualidade é o interesse do cliente (MAXIMIANO, 
2000). 
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Neste âmbito, após esta brevíssima abordagem da evolução histórica do movimento da 

qualidade, podemos observar que a intervenção dos funcionários nesse processo é de extrema 

pertinência, como podemos constatar mediante os CCQ. Com essa constatação, 

compreendemos mais facilmente a pertinência e a emergência de estratégias de 

Endomarketing. 

De fato, sem o empenho dos funcionários, é dificil garantir a qualidade dos serviços ou 

dos bens, principalmente, por dois motivos: 

• O indivíduo é. o único diferencial competitivo das organizações, pelo que estas devem 

apostar na construção de capacidades individuais para o desenvolvimento de 

conhecimentos revolucionários, ou seja, as organizações devem assumir-se como 

criadoras de conhecimento e devem procurar a inovação contínua. E isto visando uma 

maior produtividade, um melhor serviço ao cliente e o envolvimento de todos 

(CAMPOS, 2001). Em suma, as organizações devem procurar tirar partido dos seus 

recursos humanos, razão pela qual o envolvimento destes nas estratégias 

organizacionais não deve ser posto em causa. 

• Para que um serviço possa ser prestado com a garantia da qualidade, é essencial que 

quem o presta esteja envolvido com a sua tarefa e motivado nesse sentido. Isto porque 

estudos mostram que o fator humano tem um efeito crucial sobre a percepção, por 

parte do consumidor, da qualidade do serviço. No caso concreto deste estudo, 

podemos mesmo observar que a insatisfação dos clientes no setor público não provém 

somente de regras ininteligíveis e burocráticas ultrapassadas, mas também das atitudes 

e do desempenho do prestador de serviços (MüLLER, 1996). 
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Assim, podemos assumir que todas as organizações de serviços devem considerar os 

seus prestadores de serviços como o alvo principal da sua atenção e do serviço interno. Com 

efeito, quando os prestadores de serviços se sentem bem tratados, eles tendem a tratar melhor 

os clientes (MOLLER, 1996). 

Se a qualidade objetiva de um serviço exprime o conteúdo tangível do serviço, já a 

qualidade subjetiva expnme o conteúdo emocional do servIço. Porém, esta questão 

abordaremos mais à frente, no item relativo ao Marketing de Serviços. Para já, interessa 

centrarmo-nos no fato de que a qualidade subjetiva, reportando à qualidade humana, é aquela 

que nos interessa analisar aqui. 

De fato, são vários os autores que se interessam por essa temática. De acordo com 

LOBOS (1991) todas as pessoas que compõem uma organização precisam ser conscientizadas 

para a qualidade. E essa conscientização passa por caminhos como o comprometimento e 

envolvimento de todos os funcionários com os objetivos da organização, o reconhecimento do 

valor profissional e cada um, a confiança nos funcionários para lhes atribuir liberdade de 

decisão e a participação das pessoas na gestão da organização, mediante sugestões e 

transmissão de expectativas, desejos e necessidades22
. 

ABREU (1991) também valoriza a qualidade sob o ponto de vista humano, afirmando 

que a qualidade: 

• É um estado de espírito, que se caracteriza pela constante preocupação com o melhor 

atendimento possível aos consumidores, colocando as suas necessidades como o 

centro das atenções; 

• É um processo permanente; 

22 Estes itens vão ao encontro dos pressupostos do Endornarketing, tendo sido alvo da nossa preocupação no 
estudo de campo. 
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• Não pode deixar de lado o recurso mais importante que existe, que são as pessoas. Ou 

seja, exatamente por ser um estado de espírito e um processo permanente é que a 

qualidade deve fundamentar-se nas pessoas. 

Segundo AIDAR (1994), a qualidade humana serve como um suporte para a qualidade 

total. De acordo com este autor, viver numa era em que as organizações estão orientadas para 

o cliente, significa colocar as pessoas em primeiro lugar, particularmente os funcionários, isto 

é, se uma organização pretende melhorar a satisfação dos seus clientes, deve apostar no 

desenvolvimento dos seus funcionários, que são quem realmente determinam a qualidade 

humana. 

Com efeito, é essencial dar o devido valor aos funcionários e incutir-lhes o espírito de 

que a qualidade é responsabilidade de todos. Porém, AIDAR (1994) chama a nossa atenção 

para o fato de "todos", muitas vezes, ser sinônimo de "ninguém", como ilustra bem a seguinte 

lenda: "Era uma vez quatro pessoas que se chamavam ·"Todomundo", "Alguém", 

"Qualquerum" e "Ninguém". Havia um importante trabalho a ser feito e "Todomundo" 

acreditou que "Alguém" iria executá-lo. "Todomundo" poderia fazê-lo, mas "Ninguém" o fez 

e "Alguém" ficou aborrecido com isso, porque entendia que a sua execução era 

responsabilidade de "Todomundo". "Todomundo" pensou que "Qualquerum" poderia 

executá-lo, mas "Ninguém" imaginou que "Todomundo" não o faria. Final da história: 

"Todomundo" culpou "Alguém" quando "Ninguém" fez o que "Qualquerum" poderia ter 

feito!" (AIDAR, 1994: 84). 

Assim, esta história ajuda-nos a compreender o quanto é importante que todos os 

funcionários se envolvam na prestação de um serviço de qualidade. Tal como afirma 

MAHFOOD (1994: 50) "Um empregado não envolvido na solução do problema é um 

empregado envolvido na composição do problema" Daí que não deva existir nenhum 
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funcionário que não entenda o conceito básico de um serviço orientado para o cliente, aspecto 

que consiste no objetivo final de uma estratégia de Endomarketing. 

Na opinião de GOMES (1994), a qualidade só é total quando a empresa encara o 

desafio de desenvolver o seu nível de desempenho a partir da integração do fator humano em 

todos os processos organizacionais, reconhecendo o potencial do indivíduo, o qual deve ser 

desenvolvido, mediante a sua integração num ambiente de trabalho agradável. Com efeito, 

criar a qualidade no ambiente organizacional é unir com sinergia, dentro desse universo, as 

pessoas que nele atuam, juntamente com as suas necessidades, informações, sabedoria, 

conflitos construtivos, afetividade, motivação, sentido de tarefa e, naturalmente, disciplina23
. 

Assim, só fomentando a qualidade no seio do dia-a-dia do funcionário é que este se preocupa 

em difundi-la por toda organização e para o exterior. Afinal de contas, a qualidade diz 

respeito a todos. 

FERNANDES (1996) reforça o ponto de vista anterior, referindo que o envolvimento 

dos funcionários não acontece ao acaso, sendo necessário difundir-se a responsabilidade pela 

qualidade por toda a organização. A autora afirma que" quando as empresas voltam-se com 

sucesso para a qualidade, constata-se que houve uma mobilização, envolvendo desde a 

recepcionista, o faxineiro, o trabalhador, o técnico, os chefes, os administradores e 

empregadores: todos sentem-se responsáveis pela qualidade24
. 

FERNANDES (1996) traz, também, para esta discussão o conceito de Qualidade de 

Vida no Trabalho (QVT), como forma de elevar os níveis de satisfação no trabalho e, com 

isso, melhorar o desempenho dos funcionários. O conceito de QVT engloba, além dos atos 

legislativos que protegem o trabalhador, o atendimento a necessidades e aspirações humanas, 

23 Aqui, o conceito de disciplina é encarado no sentido de organização e ordem e não de autoridade. 
24 Esta pesquisa, por itermédio do estudo de campo, visa precisamente abordar vários grupos profissionais da 
instituição analisada, uma vez que concordamos que a busca pela prestação de um serviço de qualidade ao utente 
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assente na idéia de humanização do trabalho e na Responsabilidade Social da empresa, 

questão que abordaremos oportunamente. Segundo a autora, a QVT é indispensável para a 

melhoria do desempenho dos funcionários e, conseqüentemente, para a melhoria do serviço 

prestado ao cliente. A autora chama, ainda, a nossa atenção para a importância da mensuração 

dos níveis de satisfação dos funcionários sobre as suas condições de trabalho, questão 

considerada ao longo da nossa pesquisa de campo. 

A QVT, enquanto elemento propiciador da qualidade subjetiva, também é analisada 

por RODRIGUES (1994) que, preocupando-se com a evolução do conceito, analisa diversas 

abordagens a esse nível até chegar aos posicionamentos dos profissionais que atuam ao nível 

gerencial. Porém, não é objetivo deste estudo aprofundar esta temática, mas tão somente 

relacioná-la com o tema em questã025
. 

Assim, vimos até agora como a questão da qualidade de um serviço está relacionada 

com a performance do seu prestador e como esta está relacionada com a motivação desse 

prestador, motivação essa que passa por questões como o comprometimento e a valorização 

profissional, no sentido do funcionário compreender a importância das suas funções, entre 

outros aspectos. De fato, são estas questões que Endomarketing analisa e procura propagar no 

seio das organizações. 

A propósito da valorização profissional, DEEPROSE (1995) afirma que os 

funcionários que são reconhecidos e valorizados tendem a ter mais auto-estima, confiança em 

si mesmos e disposição para enfrentar desafios e para contribuir com novas idéias, 

melhorando a produtividade. 

Enfatizando o fator comprometimento, W AL TON (1997) defende que a obtenção do 

comprometimento do funcionário conduz a um melhor desempenho profissional. Um dos 

deve dizer respeito a todos, independentemente do maior ou menor grau de interação que os funcionários tenham 
com utente. 
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desafios que se coloca com esta questão é a concessão de certas garantias aos funcionários, 

garantias essas que certamente passam pela questão da concessão de voz ativa na participação 

de certas estratégias e na resolução de determinados problemas da organização. Afinal de 

contas, j á que é importante que todos se sintam comprometidos com a missão e com os 

objetivos da organização, também é importante que todos possam dar sugestões no que diz 

respeito a outras questões que envolvam o futuro organizacional. 

Para analisarmos a importância do comprometimento, vejamos a seguinte história, 

contada por YANAGISAWA (1995:89): "Um dia um porco e uma galinha decidiram fazer 

uma omelete de presunto. Depois de muita discussão, a galinha contribuiu com os ovos e o 

porco com o presunto. Nesta situação podemos dizer que a galinha colaborou, mas o porco 

ficou comprometido!" 

De fato, podemos observar, por intermédio desta história, que o comprometimento é 

algo muito forte e até mesmo pessoal. Um dos pontos-chave para se alcançar o 

comprometimento por parte de todos os elementos de uma organização é o conhecimento do 

negócio. Para ilustrarmos melhor este ponto, tomemos como exemplo outra história contada 

por Y ANAGISAWA (1995:90): 

"Num belo dia de sol, um viajante passava pela estrada, quando avistou dois 

trabalhadores que estavam quebrando pedra. O viajante dirigiu-se ao primeiro homem e 

perguntou: 

- 'O que estás fazendo, homem?' 

Este, muito contrariado e demonstrando mau humor, respondeu: 

-'Não vês? Estou quebrando pedra!' 

O viajante dirigiu-se então ao segundo homem e fez a mesma pergunta. Este, por sua vez, 

muito alegre e muito orgulhoso, respondeu: 

25 Para um maior entendimento sobre este assunto, ver COSTA (2001). 
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-'Estou construindo uma catedral!'" 

Com este exemplo, podemos concluir que as pessoas que conhecem o objetivo e a 

importância de suas tarefas, têm uma postura mais positiva em relação às mesmas, tendendo a 

executá-las melhor. 

Assim, procuramos estabelecer a relação existente entre a qualidade humana e a 

estratégia de Endomarketing, pois a razão de ser desta estratégia está precisamente no 

reconhecimento que existe em tomo da importância do fator humano. Sem esse 

reconhecimento, dificilmente estratégias de Endomarketing senam adotadas pelas 

organizações. Contudo, é importante referir que essas estratégias não devem ser vistas apenas 

ao nível privado, como é habitual, mas também em relação ao setor público, pois o aumento 

da eficiência dos serviços públicos deve ser encarado como uma obrigação do Estado, razão 

pela qual iremos, seguidamente, abordar o papel do Marketing na esfera pública, mais 

precisamente em tomo dos serviços de saúde, dado o escopo do nosso trabalho. Importa, 

ainda, esclarecer que a abordagem que se segue tem como pano de fundo Marketing, por se 

tratar da área que deu origem ao Endomarketing. 
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2.2. O ENDOMARKETING NO SETOR PÚBLICO DOS SERVIÇOS DE 

SAÚDE 

Dada a pertinência de fazer uma abordagem ao Marketing, enquanto área original do 

Endomarketing, importa definir o seu conceito e efetuar o seu enquadramento organizacional. 

Para a American Marketing Association o objetivo do Marketing é criar trocas que 

satisfaçam metas individuais e organizacionais, mediante o planejamento e a execução da 

concepção e estabelecimento de preços e da promoção e distribuição de idéias, produtos e 

serviços (BENETT, ~995). 

Recorrendo a outros autores, podemos fazer alusão a KOTLER e ARMSTRONG 

(1998:8), para quem Marketing é "o processo pelo qual indivíduos ou grupos obtêm o que 

precisam e desejam através de trocas de produtos e valores. ( ... ) Atividades como 

desenvolvimento de produtos, pesquisa, comunicação, distribuição, preços e serviços são as 

atividades centrais do marketing". 

De acordo com ROCHA e CHRISTENSEN (1999), Marketing é uma função gerencial 

que ajusta a oferta das organizações às demandas do mercado, mediante um conjunto de 

princípios e técnicas. Para estes autores, o Marketing pode, ainda, ser visto como um processo 

social, que regula a oferta de bens e serviços, para atender às necessidades sociais. Mas este 

aspecto abordaremos oportunamente. 

DI NALLO (1999), chama a atenção para o fato do Marketing ter passado por três eras 

fundamentais: a era da produção, a era das vendas e a era da orientação para o consumidor, 

era na qual nos pretendemos centrar. 

De acordo com MORAES (2000), a função mercadológica (ou de Marketing) numa 

organização, contribui para determinar as necessidades e os desejos do cliente e as formas de 

atendê-lo por meio de produtos e/ou serviços que o satisfaçam. 
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o núcleo central da função Marketing compreende o planejamento do produto ou 

serviço, a criação da demanda, a distribuição, a venda e o acompanhamento do cliente. Porém, 

para que todas estas atividades sejam eficazes, não podemos esquecer que elas são 

desenvolvidas por pessoas. 

Ora, numa era em que o capital humano se posiciona como motor de desenvolvimento 

das organizações, é essencial que os funcionários (enquanto parceiros da organização) sej am 

valorizados e conscientizados de que deles depende o futuro da organização e, 

conseqüentemente, o seu próprio futuro (MORAES, 2000). 

Mas, se é verdade que uma organização necessita de funcionários para existir, não é 

menos verdade que ela necessita de clientes, cuja existência está diretamente relacionada com 

a sua satisfação. Porém, não podemos' esquecer que para ter clientes satisfeitos é muito 

importante ter funcionários satisfeitos. Ora, a satisfação dos funcionários (enquanto clientes 

internos) de uma organização, em muito depende de uma política eficaz de Endomarketing 

(N.A.). 

Logo, a ótica do Marketing deve começar precisamente pelos clientes internos de uma 

organização, pois a satisfação destes é determinante para a satisfação de quem está a jusante, 

isto é, dos clientes externos. 

Assim, é de extrema importância que o Marketing ao serviço de uma organização se 

direcione para aquilo que ela tem de maior importância: o capital humano. Daí a necessidade 

de uma estratégia de Marketing, passar, antes de mais nada, por uma estratégia de 

Endomarketing. 

Mas, para compreendermos a temática do Endomarketing no âmbito deste trabalho, 

que tem como foco um serviço de saúde público, interessa fazer referência a alguns pontos de 

vista relativos ao Marketing Público, ao Marketing de Serviços e ao Marketing das 
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instituições de saúde. Mais uma vez, convém reforçar que a análise que segue tem por base o 

Marketing, na sua gênese pura pois, para compreendermos o enquadramento do 

Endomarketing neste trabalho, temos que partir da sua base. 

Comecemos, assim, pelo Marketing Público, já que este estudo é baseado numa 

organização pública. 

2.2.1. O MARKETING PÚBLICO 

A aplicação do Marketing ao setor público é relativamente recente, sendo maiS 

incisiva nas grandes empresas nacionais. 

Na área pública, não existe a preocupação em conquistar e manter os clientes, como 

afirma Levitt, citado por COBRA e ZW ARG (1987); daí que se descure o exercício das 

funções do Marketing. Porém, dado o cenário que se apresenta, dentro do qual, por um lado, o 

monopólio das empresas públicas é desafiado pela concorrência e, por outro, os consumidores 

estão cada vez mais exigentes e conhecedores dos seus direitos, toma-se necessário que as 

organizações prestadoras de serviços públicos demonstrem a eficácia da sua administração de 

recursos, o que pode ser concretizado através do Marketing. 

Segundo RODRIGUEZ (1983), o setor público, contrariamente ao privado, orienta as 

suas estratégias por critérios mais relacionados com objetivos sociais e macro-econômicos. A 

intervenção do Marketing nas organizações públicas normalmente traduz-se em funções de 

estudo e em funções de publicidade. Funções de estudo, porque a organização pública tem 

noção dos poucos dados de que dispõe sobre as necessidades, expectativas e comportamentos 

das populações, bem como sobre o impacto das medidas tomadas, nos seus destinatários. 

Quanto às funções de publicidade, estas procuram dar a conhecer rapidamente uma medida, 

uma lei ou obter resultados. 
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Porém, não obstante tudo o que foi dito, acabamos por encontrar preocupações de 

Marketing, mais ou menos profundas, em empresas públicas de bens ou serviços, mas 

também em associações, organizações do Terceiro Setor, autarquias ou instituições políticas. 

Porém, é também pertinente salientarmos aqui que, na Administração tradicional, está 

presente a idéia de que a ela cabe a salvaguarda do interesse público, razão pela qual ela 

concebe os serviços de acordo, apenas, com a sua visão interna de necessidades dos 

destinatários. Tendo-se, entretanto, apercebido do deficiente conhecimento, por parte dos seus 

destinatários, dos serviços que pretende oferecer, e da sua conseqüente fraca utilização, a 

Administração compreendeu ter chegado a altura de começar a utilizar formas mais eficazes 

para chegar até ao cidadão. Esta situação decorre, em grande parte, do fato do destinatário dos 

serviços públicos querer ser um parceiro da Administração Pública, como referem Bon, 

Louppe e Menguy (1978), citados por HERMEL e ROMAGNY (1990). Segundo aqueles 

autores, os destinatários dos serviços da Administração Pública procuram cada vez rp.ais 

adquirir um estatuto de parceiro (partenaire), o que significa que esperam ser consultados, 

colaborar na elaboração de projetos e/ou intervir na negociação da implementação de 

medidas26
. 

É, precisamente, para fazer face a esta situação que os organismos da Administração 

Pública precisam de promover a preparação de todos os seus profissionais, aos vários níveis 

hierárquicos, para a conscientização da importância de um serviço orientado para o cidadão, 

que utilize o Marketing como instrumento de gestão. 

Importa, ainda, salientar que existem algumas particularidades no Marketing Público. 

Com efeito, as organizações públicas não podem, por uma questão de missão, excluir um 

determinado tipo de clientes (RODRIGUEZ, 1983; PORTER, 1986). Logo, ao nível da Teoria 

26 Em relação ao sistema de saúde, esta idéia de parceiro é analisada por MOREIRA (1999), que introduz a 
noção de patient power. 
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dos Serviços Públicos, existem princípios comuns que regem esses serviços, nomeadamente a 

neutralidade, a obrigatoriedade e a igualdade (LAUBADERE, VENEZIA e GAUDEMET, 

1980). O princípio da igualdade, que obriga a que os prestadores de serviços públicos tratem 

os seus utentes em pé de igualdade, combinado com o princípio da neutralidade, que obriga as 

instituições públicas a seguirem o interesse público, juntamente com o princípio do 

funcionamento correto dos serviços públicos nos termos da lei e com o da obrigatoriedade de 

garantir o acesso normal aos serviços públicos, por qualquer cidadão, podem ser obstáculos à 

segmentação do mercado, a qual acaba por ter sempre necessidade de ocorrer, mesmo no setor 

público. 

Isto porque o fato de nas organizações púbicas se implementarem serviços que visam, 

quase sempre, satisfazer necessidades sociais e macro-econômicas, faz com que se conceda 

prioridade aos serviços de maior pertinência social. Além disso, uma vez que os recursos do 

setor público são limitados, por questões orçamentais, as organizações prestadoras de serviços 

públicos têm necessidade de priorizar certos segmentos populacionais, de acordo com as 

necessidades em questão e jogando com o orçamento existente. Assim sendo, toma-se 

necessário definir o mercado e interagir com o meio ambiente, a fim de se reconhecerem as 

dimensões as e expectativas de cada segmento de mercado preparando, para cada um, um 

"marketing-mix" específico (KOTLER, 1975; EDW ARDS e SHARKENSKY, 1981). 

Encontrado o grupo homogêneo de clientes, há que lhes prestar não só um bom 

serviço, mas garantir que dessa prestação resulte satisfação para esses clientes. É nisso que se 

baseia a "estratégia de serviço ao cliente", referenciada por COBRA e ZW ARG (1987) e que 

consiste na execução do serviço por todos os meios susceptíveis de dar satisfação ao cliente, 

concedendo-lhe todas as facilidades possíveis para a obtenção do serviço e proporcionando 

tantas satisfações quantas as que for possível, sem limites de duração. Este "serviço ao 
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cÍiente", ao qual já nos referimos anterionnente, é agregado ao serviço prestado e daí resulta 

que serviços iguais de prestadores diferentes podem diferenciar-se através do "serviço ao 

cliente" (LLOYD, 1979). 

Assim, perante este cenário, é importante que as organizações públicas de servIços 

levem a cabo análises de mercado, que as auxiliem a tomar decisões, no sentido de 

satisfazerem as necessidades dos públicos-alvo e de se adaptarem a essas necessidades. Essa 

atitude também poderá conduzir ao aumento do poder de negociação das organizações 

públicas perante os órgãos que decidem a distribuição dos recursos. Com efeito, mesmo as 

organizações públicas monopolistas, deverão preocupar-se com a sua imagem, tanto perante 

os órgãos executivos e legislativos, como junto do público utilizador e da comunidade em 

geral. Isto porque, tanto a posição monopolista como os recursos que os órgãos 

governamentais põem ao seu dispor, podem constituir vantagens competitivas para esse tipo 

de organizações (COBRA e ZW ARG, 1987). Porém, uma vez não existindo eficácia 

operacional, as vantagens competitivas desaparecerão perante a reação da opinião pública, da 

imprensa e da concorrência. 

Em suma, se um serviço público não pode descurar a atenção a prestar ao cliente nem 

à comunidade em geral, também não pode esquecer o seu provedor fundamental que é o 

Governo. No entanto, este também não pode esquecer que o seu maior provedor são os 

cidadãos. Logo, será, precisamente, com base no aperfeiçoamento qualitativo dos serviços, na 

garantia de detenninado padrão de qualidade e na conseqüente satisfação do consumidor que 

a organização de serviços pública poderá evoluir (COBRA e ZW ARG, 1987). 

Mas, de que fonna o Endomarketing se enquadra aqui? Ora, se partinnos do princípio 

básico de que para haver clientes satisfeitos com um serviço é preciso que os funcionários que 

prestam esse serviço estejam satisfeitos, podemos' concluir que a fonna de atuação do 
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Endomarketing tem as suas bases no Marketing, sendo apenas o foco diferente, na medida em 

que o alvo inicial é o cliente interno (funcionário). Assim, as preocupações até aqui apontadas 

no que diz respeito à satisfação dos clientes, devem ser seguidas para satisfazer, antes de tudo, 

os funcionários, os quais, devem ser vistos como clientes internos, não só porque eles 

próprios também usufruem do serviço prestado pela organização onde trabalham, mas 

também porque a sua satisfação está na base da satisfação do cliente final. 

Assim, se é verdade que o Estado se deve preocupar com o bem-estar dos seus 

cidadãos e prestar-lhes serviços de qualidade, não é menos verdade que esse mesmo Estado se 

deve preocupar com o bem-estar de quem presta os serviços públicos. Só assim poderá servir 

de exemplo a todas as outras forças de mercado e terá legitimidade para exigir o cumprimento 

de certos deveres por parte dos cidadãos. E isso o Estado poderá concretizar mediante a 

adoção de uma estratégia eficaz de Endomarketing. 

Mas, de que forma esta estratégia, tendo por base o Marketing, se enquadra no setor 

dos serviços? 

2.2.2. O MARKETING DE SERVIÇOS 

Uma vez que o objetivo deste estudo é verificar até que ponto uma estratégia de 

Endomarketing pode ser útil para melhorar um determinado serviço, nada mais natural do que 

abordarmos o setor dos serviços segundo a ótica do Marketing. Vejamos, assim, como esse 

setor se enquadra na atualidade. 

Com o crescente peso dos serviços na economia, o setor terciário começou a suscitar 

grande interesse nos especialistas da gestão de empresas (LOUP, 1994). De fato, podemos 

mesmo afirmar que vivemos numa autêntica "economia de serviços" fruto, por um lado, de 

uma maior demanda por parte dos consumidores e compradores organizacionais e, por outro 
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lado, do desenvolvimento tecnológico, o que tomou os servIços mms acessíveis 

(CHURCHILL e PETER, 2000). O próprio aumento da produção de bens tangíveis tem 

contribuído para o crescimento dos serviços, nomeadamente em termos de assistência e 

manutenção, transporte e consultoria. Na medida em que se toma cada vez mais dificil 

produzir melhores produtos, é mediante o recurso a determinado tipo de serviços que as 

organizações podem obter mais-valias (EIGUER e LANGERD, 1991). 

N a verdade, a maioria das organizações j á chegou à conclusão de que a aposta neste 

tipo de serviços pod~ proporcionar ganhos de eficiência e, assim, aumentam a capacidade de 

resposta em períodos de procura flutuante. QUINN e DORLEY (1988) chamam mesmo a 

atenção para o fato das tecnologias desenvolvidas pelos prestadores de serviços terem 

permitido aos produtores de bens tangíveis obter um feedback mais rápido do mercado, o que 

lhes permite desenvolver produtos mais adequados e efetuar entregas mais pontuais. 

Mas, o crescente interesse pelo setor dos serviços também se deveu ao fato das 

empresas de serviços, menos protegidas pela lei e pelas fronteiras nacionais, sentirem mais 

fortemente a competição. A isto acresceu o desenvolvimento tecnológico, que iria permitir a 

expansão do conceito de serviço. 

No que diz respeito ao setor dos serviços em Portugal, vários foram os fatores que 

contribuíram para o seu desenvolvimento, nomeadamente a mudança de nível e hábitos de 

vida, o aumento da concorrência e o fato de muitas das atividades desse setor já existirem no 

interior das empresas industriais e apenas se terem autonomizado (EIGLIER e LANGEARD, 

1991). Assim, o setor dos serviços em Portugal tem crescido de um modo significativo, 

particularmente no que diz respeito aos transportes aéreos e terrestres de passageiros, aos 

serviços financeiros, às telecomunicações, ao turismo e às chamadas "novas profissões", 

como a publicidade, as relações públicas, a segurança, a consultoria/formação, entre outras. 
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Contudo, no que diz respeito à interiorização do conceito de Marketing, se algumas 

das empresas de serviços portuguesas já tomaram consciência das especificidades decorrentes 

dessa atividade, outras limitaram-se a melhorar a sua prestação. 

Porém, seja em Portugal, seja no resto do mundo, é irrefutável a expansão dos 

serviços, sendo comum relacionar o serviço prestado com a prática da qualidade total. Ora, na 

prestação de um serviço com qualidade, a participação do funcionário é essencial, isto é, 

sendo os serviços prestados por pessoas, muitas vezes apoiadas por bens materiais e por todo 

um procedimento logístico, a prestação desses serviços e, portanto, a satisfação das 

necessidades a que respondem, depende de fatores como o grau de envolvimento do 

funcionário, a sua relação com o cliente, a apresentação, a atitude passiva ou ativa do 

destinatário do serviço, entre outros. Mas, como saber se o serviço prestado agrada ao cliente? 

De fato, não é fácil avaliar a qualidade percepcionada pelo cliente, dada a incerteza da sua 

satisfação. Com efeito se, por um lado, podemos considerar a qualidade objetiva, que respeita 

aos constituintes fisicos do serviço, por outro lado, existe a qualidade subjetiva, traduzida na 

satisfação do cliente, satisfação essa que deverá ser condicionada pela sua percepção do 

serviço prestado, pelas expectativas que alimenta em relação a ele e pelos atributos que lhe 

associa (EIGLIER e LANGEARD, 1991). Este tipo de qualidade em muito depende de quem 

presta o serviço. 

Quanto à qualidade objetiva, é possível o seu controlo direto no fim do processo de 

produção do produto. No caso do serviço, porém, uma vez que o seu fabrico e consumo são 

simultâneos, não faz sentido o controlo de qualidade no fim da cadeia de produção. O seu 

controlo será o da qualidade do resultado e não pode ter lugar antes da prestação do serviço. 

Daí que só possamos considerar que um serviço tem boa qualidade se, numa determinada 

situação, satisfizer o cliente. Porém, essa satisfação, que está relacionada com a prestação 
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global do serviço, será sempre incerta e relativa (EIGLIER e LANGEARD, 1991). De fato, a 

qualidade dos serViços percepcionada pelos clientes resulta da adequação às suas expectativas 

da sua percepção da performance efetiva do prestador. Da diferença entre a performance do 

prestador e as expectativas do cliente decorrerá a avaliação da qualidade do serviço. 

Segundo CHURCHILL e PETER (2000), a qualidade de um serviço dependerá de 

variáveis como: 

• Tangibilidade: diz respeito às características físicas do produto. 

• Confiabilidade: é relativa à consistência e à segurança do desempenho do serviço. 

• Responsividade: refere-se à disposição ou prontidão dos profissionais a prestar o 

servIço. 

• Garantia: inclui os conhecimentos e a competência dos prestadores de serviços, bem 

como a sua capacidade de transmitir confiança; 

• Empatia: remete aos esforços do prestador de servIços para compreender as 

necessidades do cliente e oferecer, sempre que possível, um serviço personalizado. 

Já para EIGLIER e LANGEARD (1991), a qualidade de um serviço poderá ser 

avaliada segundo três dimensões: 

• A qualidade do output, medida em função das expectativas do cliente. 

• A qualidade global do serviço, que avalia desde o suporte fisico, à qualificação, 

eficácia e disponibilidade do pessoal de contato, passando pela adaptação desses e 

doutros elementos ao serviço pretendido. 

• O processo, enquanto conjunto de interações necessárias ao fabrico do servIço, em 

relação ao qual o cliente avaliará a sua fluidez, eficácia, seqüência e adequação. 
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KOTLER e DUBOIS (1994) defendem que as organizações têm de adotar uma nova 

filosofia de ação centrada no cliente, desenvolvendo práticas do chamado "Marketing do 

Valor". Mas, o que significa essa expressão? 

O cliente, de um modo geral, pretende um serviço que lhe proporcione o máximo de 

valor. A satisfação surge quando o serviço prestado contém o valor esperado. Ora, a satisfação 

será o resultado da análise do cliente que compara as performances de um produto ou serviço 

com o nível das suas expectativas. Essas expectativas surgem a partir de experiências 

passadas, de contatos com outros clientes, das promessas dos fornecedores de serviços e da 

publicidade. 

A este propósito, impõe-se referir a "cadeia de valor" de PORTER (1986), que acentua 

o fato da procura de um serviço dizer respeito a todas as fontes de recursos da organização e 

não apenas ao seu departamento de vendas. Estão, pois, em jogo todos os departamentos da 

organização, desde os recursos humanos aos serviços financeiros. Os custos e desempen):1os 

de cada um destes departamentos, têm de ser levados em consideração, bem como a 

coordenação dos mesmos. 

Para lá desta cadeia de valor, na base das vantagens competitivas das organizações 

com bom desempenho, estão ainda os seus fornecedores, os intermediários e os clientes. De 

fato, de acordo com KOTLER e DUBOIS (1994), o cliente já é visto como um parceiro da 

organização, dando origem às chamadas "redes de partenariado". Assim, impõe-se uma 

constante melhoria no saber fazer, na coordenação e nos partenariados externos. 

E é aqui que entra o Marketing, enquanto elemento unificador de toda a organização e 

propagador de uma mentalidade de qualidade interna, a qual se deve direcionar para a 

concretização de uma imagem de qualidade externa. 
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Entretanto, se é verdade que a Gestão pela Qualidade Total (TQM) proporciona valor 

e satisfação ao cliente, não é menos verdade que a qualidade total, assim como o Marketing, 

dizem respeito a toda a Organização (BECKHAM, 1992). 

Assim, é essencial que o Marketing participe na definição dos padrões de desempenho 

que afetam os clientes. Para isso terá de participar na elaboração da estratégia e dos 

programas de qualidade total da empresa e garantir, simultaneamente, a qualidade da 

produção e do próprio Marketing, o qual também deve obedecer a padrões elevados de 

desempenho, para representar a empresa junto dos clientes. Só assim, segundo KOTLER e 

DUBOIS (1994): 

• Detectará e qualificará as necessidades e expectativas dos clientes; 

• Transmitirá essas necessidades e expectativas aos responsáveis pela concepção e 

produção dos serviços; 

• Verificará o tratamento da procura e o cumprimento dos prazos; 

• Manter-se-à em contato com os clientes, aferindo continuamente da sua satisfação; 

• Procederá à recolha de idéias dos clientes susceptíveis de melhorar o serviço, 

comunicando-as à organização. 

Com efeito, acreditamos ter abordado as principais variáveis que afetam a percepção 

da qualidade de um serviço prestado. Logo, podemos afirmar que é de extrema importância 

possuir uma visão sistêmica da prestação de um serviço. Neste âmbito, face à inseparabilidade 

entre a qualidade de um serviço e a satisfação do seu destinatário, toda e qualquer avaliação 

que dele se faça não poderá deixar de partir da qualidade tal como é percepcionada pelo seu 

consumidor. Mas, se dessa qualidade em muito depende a performance do prestador de 

serviços, análises sobre a satisfação devem voltar-se, prioritariamente, para esse ator, na 

medida em que a sua satisfação condiciona a satisfação do cliente final. Daí a necessidade de, 
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no·s setor dos serviços, uma estratégia de Marketing ser, antes de tudo, voltada para o seu 

público interno, isto é, ser uma estratégia de Endomarketing. 

E o fato desta questão ganhar maior relevância quando falamos em serviços, é devido 

à relação mais direta que os recursos humanos possuem com o cliente enquanto prestadores 

de serviços, relação essa que não é tão evidente quando se trata de um bem. 

Mas, vejamos como as coisas se passam em termos dos serviços públicos. 

2.2.2.1. O MARKETING DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

De acordo com KOTLER (1982), o Marketing é visto como um conjunto de atividades 

humanas direcionadas para a realização de relações de troca. Porém, esta definição dá ênfase 

à troca, numa vertente comercial, desvalorizando as situações não-comerciais, em que tende a 

operar a Administração Pública. Mas, também nesta, procuram-se meios de aumentar a 

eficiência, o que motiva a expansão da aplicação do Marketing e do seu conteúdo. Contudo, 

dadas as limitações da definição anterior, podemos recorrer a LENDREVIE (1996), para 

quem o conceito de Marketing envolve os métodos e os meios utilizados pelas organizações, 

para provocarem nos clientes comportamentos conducentes à realização dos seus objetivos. 

Note-se que os sentimentos de satisfação e de insatisfação, afetam a qualidade e a 

imagem que os cidadãos adquirem a partir de um serviço, fato que se faz sentir mais no caso 

de um serviço público. Logo, é irônico que sejam as organizações prestadoras de serviços 

públicos, cujo contato com o cidadão é mais direto, as últimas a adotar uma postura orientada 

para o cidadão-cliente. É precisamente essa postura que o Endomarketing visa fomentar nos 

prestadores de serviços públicos, postura essa que pode ser desenvolvida se o prestador de 

serviços estiver motivado e envolvido com a sua atividade profissional, de forma a 
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proporcionar ao consumidor de serviços públicos um serviço de qualidade (N.A.). Mas, quem 

é esse consumidor de serviços públicos? 

2.2.2.1.1. O CONSUMIDOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

o consumidor dos serviços públicos é um cliente, normalmente designado por utente 

que, enquanto elemento fundamental da envolvente externa do organismo público, apresenta 

uma grande heterogeneidade. Logo, toma-se necessário analisar o seu comportamento de 

compra, juntamente com as variáveis endógenas e exógenas que o condicionam (CHEBAT, 

1977). 

Tal como afirmam HERMEL e ROMAGNY (1991), a prestação de serviços públicos 

enquadra-se em objetivos de difusão igualitária de serviços ao maior número possível de 

utilizadores. Porém, como qualquer outro consumidor, o consumidor dos serviços públicos 

sofre influências sendo, particularmente, influenciado pelos que lhe são semelhantes e pelos 

chamados líderes de opinião, que tendem a imitar. 

O consumidor dos serviços públicos também é influenciado pela sua própria 

personalidade, embora seja dificil estabelecer uma relação direta entre o comportamento de 

compra e a utilização dos serviços públicos. Essa personalidade, enquanto variável endógena, 

comporta toda uma herança cultural, a qual origina hábitos de consumo e de relação com o 

Estado. É a chamada "herança social" referida por Linton, em "De l'homme - Le Sens 

Commun", citado por HERMEL e ROMAGNY (1991). 

Segundo Georges Courteline, citado por CHEBAT (1977), para algumas pessoas, a 

simples certeza de as poder satisfazer, gera necessidades espontâneas. 

Quanto às variáveis exógenas, HERMEL e ROMAGNY (1991) referem o papel da 

profissão e da posição econômica. Com efeito, a Administração Pública deve dedicar uma 
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atenção especial às necessidades profissionais dos consumidores dos serviços públicos. Essas 

necessidades podem ser variadas, indo desde a saúde e a proteção social, ao aconselhamento e 

informação. Tendo conhecimento dessas necessidades e preocupando-se com a sua satisfação, 

a Administração Pública pode, mais facilmente, atingir uma posição de relevo, dificilmente 

disputável por outras organizações. Quanto à posição econômica do utilizador dos serviços 

públicos, ela também pode fornecer informação relativamente ao seu comportamento 

potencial. 

Porém, há algumas especificidades no contexto público que devem ser abordadas. 

Foram vários os autores que se debruçaram no estudo da Administração Pública, tendo 

concluído pela existência de determinadas características, como o fenômeno burocrático, a 

improdutividade e os gastos desnecessários, que conduzem a uma qualidade deficiente 

(BOYÉ e ROPERT, 1994; DELIGNY, 1990; LAUFER e BURLAUD, 1982; MAS, 1990; 

MINe, 1987; PFISTER, 1988; VALLEMONT, 1991). 

Perante um cenário onde primam fatores como o acolhimento indiferente, os atrasos 

sistemáticos, as filas de espera, os procedimentos complicados e aparentemente injustificados 

e a informação incompleta, entre outros, a intervenção do Marketing Público toma-se fulcral. 

Esta situação, juntamente com uma das principais finalidades da Administração 

Pública, que passa pela contribuição para o bem-estar dos cidadãos, faz com que o Marketing 

Público se assuma como uma estratégia que procura contrariar a tendência dos cidadãos para 

fazerem juízos de valor, muitas vezes precipitados, sobre a ineficiência e a ineficácia da 

Administração Pública. E isso é conseguido através da promoção da imagem das instituições 

prestadoras de serviços públicos, começando pelo público interno para, posteriormente, 

chegar ao público externo. 
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Por fim, no que diz respeito às especificidades da relação consumidor/prestador 

público, devemos ter em conta que (HERMEL e ROMAGNY, 1991): 

• Quando um consumidor adquire um serviço público, espera que a organização que 

presta esse serviço se aproxime dele, tomando-se necessária a criação de serviços 

orientados para levar a cabo essa aproximação, o que, normalmente, não ocorre. 

• O consumidor de um serviço público pretende procedimentos simples e facilmente 

apreensíveis deparando-se, na maioria das vezes, com práticas administrativas 

complexas e desadequadas. 

• O consumidor deseja que os serviços públicos sejam cada vez mais acessíveis, o que 

só poderá ser alcançado caso a Administração Pública modernize e diversifique a sua 

gestão, otimizando o acolhimentó do público-alvo. 

Logo, podemos concluir que a aplicação do Endomarketing é fulcral nas instituições, 

particularmente nas instituições públicas, nas quais, muitas vezes, o cidadão não é tratado 

com o devido valor. E isso ganha ainda maior relevância numa instituição hospitalar pois, 

segundo CUNHA (1994: 43) " o hospital é uma organização essencialmente humana; sua 

matéria prima e produto final são humanos - homem-paciente e homem-funcionário. Se o 

hospital possui estrutura fisica, instalações e equipamentos compatíveis, não dispondo de·uma 

mão-de-obra capacitada e motivada, a possibilidade de se proporcionar cuidado correto e 

eficiente aos usuários dos serviços de saúde é drasticamente reduzida ". 

Mediante esta constatação, vejamos de que forma o Endomarketing, com base no 

Marketig Público, se enquadra nas instituições públicas prestadorasde serviços de saúde. 
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2.2.3. O MARKETING PÚBLICO E AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 

PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 

Tendo analisado a atuação do Marketing ao nível público e dos servIços, interessa 

agora verificar que o setor da saúde possui determinadas especificidades27
. 

Para que possamos compreender um pouco melhor esse ambiente tão específico que se 

vIve nas instituições de saúde, vejamos as características apontadas por SHORTELL e 

KALUZNY (1993): 

• Nas instituições de saúde é mais difícil definir e medir a produção: o que medir? O 

número de utentes atendidos ou o número de utentes satisfeitos? 

• As atividades que configuram os serviços de saúde são de grande variabilidade e 

complexidade: os serviços prestados diferem de utente para utente, mesmo quando se 

trata de patologias semelhantes; 

• Freqüentemente, os serviços prestados são de caráter emergencial e são de natureza 

inadiável: esta realidade verifica-se, independentemente da capacidade e 

disponibilidade desses serviços; 

• O trabalho permite pouca tolerância para ambigüidades ou erros: as conseqüências de 

erros neste setor podem ser fatais; 

• Freqüentemente, as atividades são interdependentes e requerem um elevado grau de 

coordenação entre grupos multiprofissionais: situações como esta são comuns nas 

unidades de terapia intensiva, por exemplo; 

• As atividades desenvolvidas envolvem um elevado grau de especialização: os 

profissionais envolvidos na prestação de serviços de saúde, na sua maioria, devem 

27 Para um maior aprofundamento sobre este assunto, consultar COBRA e ZWARG, 1987; COOPER et aI, 1978; 
JAEGER, 1977; KOTLER e BLOOOM, 1984 e WEBSTER, 1975. 
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pOSSUIr conhecimentos muito específicos e experiência no uso de tecnologias 

complexas; 

• Na maioria dos profissionais de saúde a sua lealdade é voltada para a profissão ao 

invés da organização: os profissionais de saúde pertencem a categorias bastante 

estruturadas e agem de forma corporativa através de associações e conselhos 

pro fissi onais; 

• Existe pouco controle organizacional ou administrativo efetivo sobre o grupo de maior 

responsabilidade por atividades geradoras de despesas médicas: é dificil estabelecer 

controles econômicos a um profissional de saúde, particularmente aos médicos; 

• Nas instituições de saúde, em especial nos hospitais, existem linhas duais de 

autoridade que criam problemas de coordenação e responsabilidade, conduzindo à 

confusão de papéis. 

A respeito deste último aspecto, interessa-nos fazer referência a MINTZBERG (1982, 

1989), que afirma que o poder nas organizações de saúde é compartilhado e há vários 

profissionais que têm um importante papel na sua dinâmica, razão pela qual as estratégias 

gerenciais ao nível destas instituições devam incluir processos de negociação e comunicação 

intensa com os diversos grupos internos que fazem parte de uma instituição deste tipo. Este 

aspecto é importante para este estudo, na medida em que reforça a necessidade de haver uma 

preocupação constante em tomo dos profissionais de saúde, j á que só assim faz sentido que 

haja uma preocupação com os utentes. 

Assim, podemos observar que, dada a complexidade de gestão das instituições 

públicas prestadoras de serviços de saúde, demonstrada pela abordagem das suas 

características, os serviços que os utentes recebem são afetados por esse cenário tão 
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turbulento, razão pela qual se torna ainda mais pertinente definir estratégias que passem pela 

propagação de um objetivo que deve ser comum a todos: a satisfação do utente. 

Com efeito, a preocupação com as necessidades, percepções, preferências e satisfação 

dos utentes começa a ser cada vez mais comum nas organizações prestadoras de cuidados de 

saúde (KOTLER e CLARKE, 1987). Existe, inclusivamente, um certo consenso em torno da 

necessidade de auscultar regularmente a opinião dos utentes de saúde e de conhecer as suas 

expectativas e necessidades28 (GRAÇA, 1994). E isso pode ser proporcionado mediante o 

desenvolvimento de pesquisas de Marketing. 

Porém, o Marketing, dentro de uma instituição, atua em muitos níveis. E isso também 

ocorre no âmbito das instituições hospitalares, nas quais a gestão de Marketing está 

vocacionada para controlar e aumentar a procura, mas também para alterá-la ou até reduzi-la. 

No caso de um hospital público, por exemplo, onde se enfrenta um excesso de procura, uma 

das funções essenciais do Marketing é encontrar caminhos para reduzir temporariamente essa 

procura (Demarketing), por meio da conscientização dos cidadãos para recorrerem aos 

serviços públicos de saúde apenas quando estritamente necessári029
. 

Mas o Marketing é também utilizado para trabalhar a imagem das instituições de 

saúde públicas. Numa instituição hospitalar, na qual os grupos profissionais são 

extremamente heterogêneos, não é fácil incutir sentimentos de pertencimento, espírito de 

equipe e sentido de missão ou orientação para o serviço ao utente, razão pela qual a aplicação 

de uma estratégia de Endomarketing se torna pertinente. 

28 Porém, não é este o objetivo deste trabalho, já que o que aqui se efetuou foi a auscultação das percepções dos 
funcionários. Contudo, seria interessante que a auscultação das percepções dos utentes fosse considerada noutros 
estudos. 
29 A este respeito, KOTLER e BLOOM (1984) afIrmam que o Marketing pode ajudar as organizações de 
serviços hospitalares na resolução de problemas emergentes. Mesmo quando as forças ambientais impelem a 
demanda pelos serviços de uma organização para cima ou para baixo, o Marketing pode ajudar, influenciando o 
nível, a ocasião e o tipo de demanda, de forma a auxiliar a organização a atingir os seus objetivos. 
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Ora, a missão de uma instituição, como um hospital, deve ser definida no sentido de 

servIr aos interesses dos utentes, mas também de todos os seus restantes públicos-alvo 

(funcionários, fornecedores e comunidade em geral). Para isso, é essencial que ao nível 

interno se desenvolvam ações de comunicação e de valorização eficazes, por parte de todos os 

níveis hierárquicos e profissionais, com vista à otimização do grau de satisfação de todos. É, 

pois, necessário garantir coerência entre a comunicação interna e externa e, ao nível interno, é 

essencial provocar a motivação nas pessoas e envolvê-las. É importante não esquecer que para 

ter clientes satisfeitos, é muito importante ter funcionários satisfeitos. Logo, a ótica do 

Marketing deve começar precisamente pelos colaboradores internos, pois a satisfação destes é 

determinante para a satisfação do cidadão com quem a instituição interage. É aí que entra o 

Endomarketing. 

A. este respeito CUNHA (1994) refere que o hospital é uma orgarlização 

essencialmente humana. Logo, se o hospital possui uma estrutura física com instalações e 

equipamentos compatíveis, mas não dispõe de recursos humanos capacitados e motivados, a 

possibilidade de se proporcionar um serviço de qualidade ao utente é reduzida. O autor 

esclarece, ainda, que a qualidade do serviço hospitalar depende da eficiência (capacidade dos 

equipamentos e instalações e padrão correto de treinamento do pessoal) e da atitude 

(complexo de motivação, recompensa, satisfação no trabalho e, novamente treinamento). 

No seguimento desta questão, AQUINO (1979) afirma que as gerências hospitalares 

têm que se convencer que os hospitais são organizações prestadoras de serviços que têm como 

pilar fundamental o fator humano. Além disso, o autor refere que a qualidade dos serviços 

prestados aos utentes é diretamente proporcional à qualidade, ao desempenho e à motivação 
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dos recursos humanos da organização sendo, portanto, essencial aplicar o gerenciamento da 

qualidade nos serviços de saúde3o
. 

Uma vez que a saúde da população está indissociavelmente ligada ao seu bem-estar, é 

importante que o Marketing, atuando ao nível dos serviços de saúde, vise o aumento da 

qualidade de vida dos cidadãos, segundo uma perspectiva ética e social. 

Contudo, normalmente, o Marketing é visto como uma atividade externa à 

organização, não aparecendo ligado ao planejamento e sendo entendido de forma redutora, 

como mera propaganda ou informação. Paralelamente a esta situação, os fundos decrescem, a 

competição é cada vez mais agressiva e o consumidor mais exigente e mais crítico. 

Neste contexto, as organizações públicas do setor da saúde apresentam diferenças 

substanciais na forma como utilizam o Marketing e, muitas dessas organizações, não 

percebem as vantagens decorrentes da utilização desse instrumento de gestão (LOVELOCK e 

WEINBERG, 1978). 

É, ainda, comum a existência de organizações de saúde orientadas para o processo 

produtivo, em detrimento das necessidades humanas (BENÍCIO, 1993). 

Existem, também, outras que se concentram nos seus serviços, na garantia da sua 

qualidade, na sofisticação dos métodos, na tecnologia avançada, secundarizando problemas de 

insatisfação ou de desconforto dos destinatários do produto ou serviço e dos próprios 

prestadores desses serviços. 

Não obstante este cenário, estudos indicam que a estrutura competitiva do mercado de 

serviços de saúde justifica, cada vez mais, uma orientação para o utente (CARROL e 

GAGON, 1983; JOYCE e CRONIN, 1985; MALHOTRA, 1988). Para tal, seria necessário 

que a sua atenção fosse, primordialmente, dirigida para a satisfação dos desejos, necessidades 

30 A respeito da aplicabilidade dos métodos da administração da qualidade industrial no sistema de saúde, ver 
BERWICK, GODFREY e ROESSNER (1994). 
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e expectativas do seu público interno. Esse tipo de preocupações implica, um estudo 

sistemático das necessidades, desejos, percepções e preferências desse público, cuja satisfação 

em muito poderá contribuir para que os prestadores de serviços entendam que o seu 

desempenho deve ter em conta a satisfação do cliente final. 

Assim, o serviço de saúde, quer o seu consumo seja compulsivo, quer seja resultado de 

uma decisão elaborada, deve procurar atender às necessidades e desejos de todos os seus 

utilizadores. Aqui, convém salientar que a imagem de marca se reveste de uma importância 

acrescida, bem com,o a configuração fisica intrínseca do serviço, fatores que podem 

estabelecer a diferença em relação às demais organizações prestadoras de serviços públicos de 

saúde. 

Em relação ao consumidor de servIços de saúde, não se podem ignorar os vários 

fatores que contribuem para a sua satisfação e que vão, desde a adaptação dos cuidados 

prestados às suas necessidades, até à garantia desses cuidados lhe serem proporcionados 

sempre que se tomem necessários (N.A.). 

Acresce, ainda, que os serviços de saúde necessitam de ser bem aceites pelos seus dois 

públicos mais importantes: a comunidade em geral e as autoridades em atividade. 

Porém, estas circunstâncias só podem ser concretizadas se o gerenciamento dos 

profissionais de saúde for feito de acordo com o reconhecimento de que existem uma série de 

fatores subjetivos que devem ser considerados e dizem respeito a esses profissionais. Isto 

porque o processo de trabalho em saúde é bastante típico e imprevisível, exigindo dos 

profissionais criatividade, iniciativa e compromisso. Por outro lado, se um funcionário que 

atua ao nível dos serviços de saúde é visto como mais um recurso, sem autonomia para criar e 

sem poder desenvolver suas potencialidades, ele irá apenas cumprir suas obrigações (ou não), 

sem se responsabilizar pelas ações. Até porque, muitas vezes os profissionais de saúde são 
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responsabilizados, perante o utente, pela ineficiência dos serviços de saúde, os qUaIS são 

excessivamente parcelados e burocráticos. Logo, também a este nível é importante que esses 

profissionais sejam incentivados a utilizar a sua criatividade, para que possam organizar o seu 

processo de trabalho da melhor forma, dando sugestões e, assim, evitando situações de 

frustração (NOGUEIRA, 2000). 

Finalmente, é fundamental, para os servIços de saúde, o controle do esforço de 

Marketing, cujas estratégias devem ser muito bem analisadas, sobretudo porque a fonte que 

financia a sua atuação é uma fonte pública31
, oriunda dos próprios cidadãos, razão pela qual 

estes têm toda a legitimidade para reclamar melhores- serviços, mediante uma gestão 

equilibrada e de qualidade. Porém, se dessa qualidade em muito depende a atuação da pessoa 

que presta o serviço, é necessário que o esforço de Marketing levado a cabo pelas instituições 

públicas prestadoras de cuidados de saúde, se direcione, antes de mais nada, para um esforço 

de Endomarketing, pois só daí derivará a qualidade e a satisfação dos serviços de saúde, tema 

que abordaremos seguidamente. 

31 BORBA (1989) procura desmistificar a resistência da aplicação do Marketing às instituições de saúde, por ser 
considerado antiético por parte de muitas pessoas (dirigentes e mesmo cidadãos), afirmando que o Marketing em 
saúde não deve ser visto como um estimulador de demanda, mas um orientador de qualidade de vida e de 
qualidade de assistência. Deve, assim, ser visto como um disciplinador de qualidade e uma técnica de 
aprimoramento de serviços e de satisfação de necessidades. Neste contexto, entendemos que o Endomarketig faz 
todo o sentido, já que visa a qualidade e a satisfação das necessidades, primeiro dos funcionários e, depois, dos 
utentes. 
Ainda a este respeito CHAVES (1982) afirma que todos os cidadãos, enquanto contribuintes do sistema de 
saúde, estão interessados na sua viabilidade econômica e na melhoria da qualidade dos seus serviços. 
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2.2.3.1. QUALIDADE E SATISFAÇÃO EM SERVIÇOS DE SAÚDE 

De acordo' com FERREIRA e SECO (1993), apesar da melhoria substancial dos 

cuidados prestados pelas instituições de saúde, a satisfação dos utentes diminuiu, quer quanto 

a esses cuidados, quer quanto ao seu próprio estado de saúde. Algumas razões apontam para 

esta situação, nomeadamente, os próprios progressos na medicina que, por um lado, baixam a 

taxa de mortalidade mas, por outro, aumentam a prevalência de doenças crônicas e 

degenerativas (BARSKY, 1988). Além disso, as pessoas têm cada vez mais consciência das 

doenças e dos respectivos sintomas, o que diminui o bem-estar físico e emocional (MILLER, 

1981; PENNEBAKER, 1982). 

Logo, o maior investimento na saúde, o uso crescente de medicamentos e o aumento 

da procura dos serviços de saúde se, por um lado, permitem a detecção de determinadas 

doenças numa fase precoce, por outro, aumentam as expectativas de cura que, ao não serem 

satisfeitas, geram insatisfação. 

Perante este cenário, a melhoria da qualidade e da imagem dos serviços de saúde 

toma-se imprescindível. 

Contudo, é importante saber o que significa qualidade em saúde, para que possamos 

entender o que está aqui em questão. 

Segundo DONABEDAN32 (1988), a qualidade em saúde deve ter três enfoques: 

• Estrutura: estrutura física, recursos humanos e materiais, equipamentos e modelo 

organizacional; 

• Processo: o que é feito durante a prestação do servIÇo; VaI desde a procura pelo 

serviço até ao processo de diagnóstico e tratamento; 

• Resultado: efeitos do serviço prestado, no estado de saúde do utente. 

31 Donabedian é considerado um dos maiores especialistas relativamente à qualidade nos serviços de saúde. 
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Mais tarde, DONABEDIAN (1990) aprofundou o conceito, definindo sete pilares para 

a definição de qualidade em saúde: 

• Eficácia: capacidade de produzir melhorias na saúde e no bem-estar do utente, fazendo 

o melhor possível, dentro das condições existentes e de acordo com o estado de saúde 

do utente; 

• Efetividade: melhoria na saúde alcançada ou alcançável em condições normais; 

• Eficiência: medida de custo ao qual uma determinada melhoria é alcançada (se duas 

estratégias de prestação de um serviço de saúde forem igualmente eficazes e efetivas, 

a mais eficiente é a de menor custo); 

• Otimização: quando avaliada sob a ótica do custo qualidade pode ser colocada numa 

curva ideal, onde o aumento de beneficios pode gerar custos desproporcionais, o que 

obriga a repensar a adição de novos beneficios; 

• Aceitabilidade: adaptação dos serviços prestados aos desejos, expectativas e valores 

do utente e da sua família; 

• Legitimidade: aceitabilidade do servIço prestado da forma como ele é visto pela 

sociedade em geral; 

• Equidade: determina o que é justo ou razoável na distribuição de cuidados de saúde e 

dos beneficios daí decorrentes entre a população. 

Para além de salientar estes aspectos, o autor faz referência à importância que deve ser 

dada à questão do relacionamento entre o profissional de saúde e o utente e à importância das 

dimensões técnicas e interpessoais daquele profissional. Com efeito, é essencial que se 

promova a melhoria dos serviços de saúde, no sentido dos fatores de qualidade atrás 

mencionados se poderem concretizar. 
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Porém, essa melhoria não deve ser apenas ao nível técnico, mas também humano 

(FERREIRA e SECO, 1993). Esta posição enfatiza a necessidade da adoção de um serviço 

orientado para o cliente, neste caso, para o utente, já que, segundo ANDREASEN (1982), 

existem alguns constrangimentos a esse nível: 

• Para muitos médicos, os utentes não têm consciência das suas verdadeiras 

necessidades, não só pela falta de conhecimentos técnicos, mas também pela distorção 

introduzida pela sua situação de doença; 

• Muitas vezes, quando as despesas de saúde são da responsabilidade de terceiros, são 

ignorados os custos do utente em termos de inconveniência e de tempo despendido, 

mediante a realização de exames de diagnóstico dispensáveis; 

• Segundo muitos médicos, sendo a sua função salvar vidas, o seu tempo é muito mais 

valioso do que o dos utentes, sobrepondo as suas conveniências às destes; 

• Tendo os médicos uma considerável independência no exercício da sua profissão, 

estão quase imunes a pressões externas. Além disso, para evitarem queixas por 

negligência, prescrevem meIOS auxiliares de diagnósticos, muitas vezes, de forma 

exagerada; 

• Por fim, muitos médicos tendem a construir à sua volta uma mística de onipotência, a 

partir da qual se sentem donos da razão, sem se preocuparem com a opinião dos 

utentes. 

Estas e outras reflexões têm conduzido ao reequacionamento do problema da 

qualidade nas organizações de saúde, considerando tanto os clientes internos como os 

externos. De fato, de acordo com uma visão sistêmica na prestação de cuidados de saúde, 

sendo consumidor todo aquele que recebe um output de um processo, sê-lo-ão tanto os utentes 

como os médicos, os enfermeiros, outros funcionários, entidades pagadoras e a própria 
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so"ciedade. Daqui decorre a pertinência dos profissionais de saúde serem ouvidos, sendo 

precisamente esse o escopo do presente estudo. Só dessa auscultação poderemos tirar 

ensinamentos fundamentais para a concretização da satisfação do utente, da qual falaremos 

em seguida. 

2.2.3.1.1. A SATISFAÇÃO DO UTENTE 

o fato deste estudo supor que o Endomarketing, mediante a sua linha de ação da 

atitude, pode promover comportamentos orientados para a satisfação do utente, faz com que 

se tome necessário falarmos um pouco acerca dessa satisfação, particularmente no caso da 

saúde, foco desta pesquisa. 

Antes de mais nada, devemos esclarecer que, em Portugal, já há um forte consenso em 

tomo da pertinência da satisfação do utente. Porém, não quer isto dizer que na prática essa 

satisfação se concretiza. Daqui decorre a necessidade dos prestadores de serviços públicos, 

particularmente de saúde, desenvolverem efetivamente um desempenho orientado para o 

utente. 

De fato, podemos considerar que a dimensão da satisfação do utente é cada vez mais 

utilizada quando se abordam questões relacionadas com a qualidade em serviços de saúde 

(SA V AGE e ARMSTRONGg, 1990). 

Mas, o que significa essa satisfação? 

Segundo KOTLER (1982) a satisfação é um sentimento de prazer ou de 

desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto ou serviço 

em relação às expectativas da pessoa. 
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GOODMAN (1989) define satisfação do cliente como o estado no qual o cliente 

necessita, deseja e tem as suas expectativas satisfeitas ou excedidas, resultando em lealdade 

enquanto essa satisfação se verificar. 

Em relação aos serviços de saúde, vários são os autores que definem satisfação. 

Na ótica de BEN-SIRA (1976) a satisfação imediata do utente resulta do modo como o 

profissional de saúde responde ao seu problema e não do conteúdo da resposta. 

LINDER-PELZ (1982) define satisfação como múltiplas avaliações de diferentes 

aspectos do cuidado da saúde, as quais são determinadas pelas percepções e atitudes 

individuais, bem como pelos processos de comparação. 

Outros autores, como SITZA e WOOD (1997) definem a satisfação do utente como 

uma avaliação positiva de diferentes dimensões dos cuidados de saúde. 

A valorização da relação utente-profissional na análise da satisfação do utente também 

é levada em consideração (DONABEDIAN, 1991; LOCKMAN, 1983; WARE e SNYDER, 

1975). 

Podemos, assim, velificar que o relacionamento entre o utente e os profissionais de 

saúde tem grande impacto na satisfação do utente, razão pela qual esse relacionamento deve 

ser trabalhado sob a ótica do Endomarketing, pois essa estratégia procura valorizar as pessoas, 

para que estas valorizem aqueles a quem prestam serviços. 

Na verdade, há três grandes razões que fazem com que a satisfação dos utentes não 

possa deixar de ser considerada (FITZPATRICK, 1991). São elas: 

• A satisfação dos utentes serve como uma medida de resultados, pois ajuda a prever se 

os utentes irão seguir as recomendações dos prestadores de saúde, influencia a 

probabilidade dos utentes mudarem de prestador e pode até mesmo influenciar o 

próprio estado de saúde; 
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• A satisfação dos utentes deve ser sempre considerada, como forma de medir as 

consultas ou padrões de comunicação, o envolvimento do utente nas decisões de 

tratamento e a sua tranquilização e manutenção da confiança; 

• Por fim, a satisfação do utente deve ser levada em consideração, ao nível da recolha do 

seu feedback sistemático. 

Assim, uma vez que a satisfação dos utentes influencia o seu comportamento em 

questões relacionadas com a saúde, é compreensível a crescente preocupação em tomo dessa 

satisfação, principalmente no que diz respeito aos fatores que a condicionam33
. 

Com efeito, a satisfação do utente pode ser encarada como uma forma de potencializar 

a qualidade dos serviços de saúde, na medida em que, tendo em vista aquele fim, as 

organizações prestadoras de cuidados de saúde procuram reunir esforços no sentido de prestar 

um serviço de qualidade que responda às expectativas dos utentes. Mas, para isso, não 

podemos esquecer que, em pnmelro lugar, devem ser atendidas as expectativas dos 

funcionários ou, se preferirmos, dos clientes internos. Mais uma vez, o Endomarketing se 

justifica (N.A.). 

Mas, vejamos agora de que outra forma a estratégia de Endomarketig se justifica, 

recorrendo à sua relação com dois "gigantes" da atualidade: o Marketing Social e a 

Responsabilidade Social. 

33 Embora saibamos que são vários os fatores que influenciam a satisfação do utente, este estudo apenas pretende 
abordar o fator humano, no que diz respeito à figura do prestador de serviços. 
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2.3. o ENDOMARKETING, o MARKETING SOCIAL E A 

RESPONSABILIDADE SOCIAL 

Antes de avançannos mais neste estudo, entendemos que seria importante fazer uma 

breve abordagem à relação entre o tema desta pesquisa - o Endomarketing - e duas questões 

que, além de serem bastante atuais e pertinentes, estão relacionadas com o objeto desta 

pesquisa. São elas o Marketing Social e a Responsabilidade Social. 

Porém, uma breve observação só para referir que o objetivo deste estudo não é esta 

relação, razão pela qual faremos apenas uma abordagem bastante superficial acerca deste 

tema, o qual deverá ser desenvolvido, posterionnente, ao nível de uma pesquisa doutoral, 

particulannente em tomo da questão da Responsabilidade Social. 

Mas, vejamos de que fonna estas questões estão interligadas. 

Antes de procedennos à análise da relação, propriamente dita, interessa definir os 

conceitos de Marketing Social e de Responsabilidade Social, visto que o conceito de 

Endomarketingjá foi abordado ao longo deste trabalho. 

Relativamente ao conceito de Marketing Social, podemos fazer uma referência a DI 

NALLO (1999), que esclarece que o termo tem a sua origem na década de 50, como uma 

critica aos modelqs de Marketing que atendiam primeiramente às organizações ·e só 

posterionnente ao consumidor, negligenciando a sociedade como um todo. Nessa altura, 

começa a VIver-se a era da orientação para o consumidor, o que faz com que novas 

perspectivas e orientações do conceito de Marketing comecem a surgir, nomeadamente ao 

nível de uma orientação para as causas sociais. É assim que, em 1971, pelas mãos de Philip 

Kotler e Gerald Zaltman, surge nos Estados Unidos o conceito de Marketing Social, 

assumindo o caráter de um instrumento de administração da mudança social, nomeadamente 
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em tennos da promoção de causas, idéias e comportamentos sociais (KOTLER e ROBERTO, 

1992). 

Atualmente, o Marketing Social ainda é compreendido a partir das idéias de kotler e 

Zaltman, embora o seu conceito tenha evoluído. Kotler afinna que "o conceito de Marketing 

Social sustenta que a organização deve detenninar as necessidades e desejos e interesses dos 

mercados-alvo, e então proporcionar aos clientes um valor superior de fonna a manter ou 

melhorar o bem-estar da sociedade. ( ... ) Segundo este novo conceito de marketing social, o 

conceito tradicional de marketing não percebe os possíveis conflitos entre os desejos em curto 

prazo dos consumidores e seu bem-estar em longo prazo. ( ... ) o conceito de marketing social 

exige que os profissionais de marketing equilibrem três fatores ao definirem sua política de 

mercado: os lucros da empresa, os desejos dos consumidores e os interesses da sociedade" 

(KOTLER e ARMSTRONG, 1998:11). 

Com efeito, KOTLER e ARMSTRONSG (1998) afinnam. que o conceito de 

Marketing Social é a mais recente das filosofias de administração de Marketing e que só a 

partir da detenninação das necessidades, desejos e interesses da sociedade é que as 

organizações conseguem proporcionar aos clientes um valor superior, melhorando o seu bem

estar. 

Assim, a partir da chamada fase da orientação social do Marketing, vários foram os 

autores que trabalharam em cima desse conceito, como é o caso de SINA e SOUZA (1999) 

que defendem que o Marketing Social pode ser definido a partir do uso das técnicas e 

ferramentas do Marketing tradicional, com o objetivo de promover a adoção de um 

comportamento propício ao bem-estar de um público-alvo em especial ou da sociedade como 

um todo. Para estes autores, o Marketing Social pode ser mais útil quando aproveitado no 

sentido de efetivar mudanças de comportamento no campo dos beneficios sociais ou da saúde, 

85 



para proporcIOnar a satisfação dos consumidores de servIços, principalmente ao nível de 

serviços prestados pelas organizações estatais. Com efeito, esta idéia tem particular relevância 

para este estudo, na medida em que nos remete às questões da saúde e das organizações 

estatais, questões que são abordadas nesta pesquisa. 

LEWIS e LITTER (2001), defendem que o Marketing Social pretende desenvolver 

programas destinados a influenciar a aceitação de idéias sociais e propõe-se a criar, manter ou 

alterar atitudes e/ou comportamentos em relação a uma idéia ou causa social. 

Na concepção de NETO e FROES (2001), o Marketing Social tomou-se um 

mecamsmo de promoção das ações sociais das empresas junto da sociedade, ou seja, um 

mecamsmo promotor da Responsabilidade Social das empresas. Assim, estes autores 

permitem-nos fazer a ponte entre o Marketing Social e a Responsabilidade Social. 

Mas, o que significa Responsabilidade Social? 

FERNANDES (1996) refere-se a três tipos de Responsabilidade Social, sob a ótica dos 

funcionários, a saber: 

• Responsabilidade Social da instituição: percepção do funcionário no que diz respeito à 

Responsabilidade Social da instituição para com a comunidade, refletida na 

preocupação de resolver os problemas da comunidade e de não lhe causar danos; 

• Responsabilidade Social pelos serviços: percepção dos funcionários quanto à 

responsabilidade da instituição com a qualidade dos serviços postos à disposição da 

comunidade; 

• Responsabilidade social pelos funcionários: percepção dos funcionários quanto à sua 

valorização e participação na instituição, a partir da política de Recursos Humanos34
. 

34 É ao nível desta última modalidade que podemos fazer o casamento entre o Endomarketing e a 
Responsabilidade Social. 
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Para SROUR (1998), a Responsabilidade Social está relacionada com a construção de 

uma cidadania organizacional, no âmbito interno da empresa, bem como com a 

implementação de direitos sociais, no âmbito externo da empresa. Este autor engloba, aqui, as 

duas dimensões de atuação social de uma empresa - a interna e a externa. 

Neto e Froes também se referem a essas duas dimensões, ao afirmarem que o apoio 

prestado ao desenvolvimento da comunidade e à preservação do meio ambiente não são 

suficientes para atribuir a uma empresa a condição de socialmente responsável. É necessário 

investir no bem-estar dos seus funcionários e dependentes e num ambiente de trabalho 

saudável, além de se dever promover a comunicação transparente, dar retomo aos acionistas, 

assegurar a sinergia com os vários parceiros e garantir a satisfação dos clientes (NETO e 

FROES, 1999). Assim, enquanto a dimensão interna tem como foco os funcionários da 

organização e os seus dependentes, a dimensão externa centra-se na comunidade maIS 

próxima à organização ou no local onde ela está situada (NETO e FROES, 2001). 

É precisamente a partir do foco interno da Responsabilidade Social, que podemos 

tentar estabelecer uma relação entre o Endomarketing, o Marketing Social e a 

Responsabilidade Social. 

De fato, se compreendermos que o Endomarketing pode ser visto como uma espécie 

de Marketing Social Interno, quando direciona as suas atenções para o bem-estar e para a 

satisfação das necessidades dos funcionários, podemos concluir sobre a sua relação com a 

Responsabilidade Social, na medida em que esta, mediante a sua vertente interna, também 

está direcionada para o bem-estar dos funcionários. 

A este nível, interessa fazer algumas considerações: 

• O que está aqui em causa, não é apenas o cumprimento dos direitos dos funcionários, 

mas também, e sobretudo, a concretização de vários tipos de beneficios, antecipadores 

87 



e propiciadores de desejos e de expectativas. Por exemplo, o que interessa praticar 

uma política salarial conforme à legislação, se não há uma aposta na qualificação 

contínua dos funcionários? O que pretendemos chamar aqui a atenção é para o fato de, 

hoje em dia, cumprir apenas a legislação laboral não chega pois, para se sentirem 

integradas e motivadas com aquilo que fazem, as pessoas necessitam de estímulos e 

incentivos que passam por várias questões, como valorização profissional, delegação 

de poder, qualificação, acesso à informação, entre outras (N.A.). 

• O Endomarketing, assumindo-se como uma espécie de Marketing Social Interno, é o 

veículo ideal para promover ações de Responsabilidade Social Interna (N.A.). 

• Uma instituição, para ser considerada socialmente responsável perante a sociedade, 

não pode negligenciar o seu público interno, devendo começar por olhar para dentro e 

só depois olhar para fora (N.A.). 

• A adoção de um clima ético por parte das organizações, ao nível interno, pode 

expandir esse clima para a vertente externa, na medida em que funcionários 

beneficiários de ações éticas, poderão transpor ações do mesmo tipo para o exterior, 

quer através da própria prestação de serviços, quer através de outras ações, como 

ações de voluntariado, por exemplo. Assim, é provável que uma organização, ao 

adotar um comportamento ético para com os seus recursos humanos, estej a a propiciar 

a difusão desse clima para o exterior (N.A.). 

• O Estado, pela mão das organizações públicas, deve ser o primeiro a dar o exemplo de 

uma boa conduta pois, se ele não o fizer, dificilmente os outros agentes o farão 

(PINTO, 2001). 

Assim, podemos compreender que Endomarketing, Marketing Social Interno e 

Responsabilidade Social Interna convergem para o mesmo objetivo: a satisfação dos recursos 
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humanos. Porém, uma observação deve ser aqui feita, no sentido de salientar que o foco nos 

recursos humanos não ocorre somente por se ter descoberto a importância da dimensão ética 

das organizações, mas também porque tem havido uma elevação geral dos níveis de educação 

e formação que permitem aos funcionários acompanhar melhor os processos, ser críticos 

relativamente à forma de os conduzir e mostrarem-se capazes de fazer sugestões bastante 

pertinentes. De fato, as pessoas têm vindo a ocupar um lugar cada vez mais central no seio 

das organizações e é, precisamente, o foco na pessoa, que faz com que se torne cada vez mais 

importante atender aos seus valores, desejos, necessidades e expectativas (OLIVEIRA, 2001). 

Porém, tal como já foi mencionado, não devemos esquecer que ações socialmente 

responsáveis devem ser orientadas, em primeiro lugar, para o interior da organização, pois 

não faz sentido que sejam direcionadas apenas para o exterior, quando tal corresponde a 

formas de lavagem de posturas menos corretas no seio organizacional (DAMASCENO, 

2001). 

Acresce ainda que, se a adoção de uma estratégia de Endomarketing pode ser vista 

como parte integrante de uma estratégia de Responsabilidade Social Interna, também 

podemos afirmar que quando uma organização pratica ações de Responsabilidade Social 

Externa, também está a contribuir para a eficácia do plano de Endomarketing, na medida em 

que é natural que os seus funcionários, sentindo orgulho na política social levada a cabo pela 

instituição onde trabalham, se sintam mais motivados para partilharem dos seus objetivos e 

missão sentindo-se, assim, mais envolvidos e comprometidos ao longo da sua atividade 

laboral (BRUM, 2000). 

No que se refere à relação das organizações com os seus funcionários, o exercício da 

Responsabilidade Social passa pela melhoria das condições de trabalho, aposta na 

qualific<l;ção e estabelecimento de um clima de motivação permanente e de partilha de 
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objetivos (OLIVEIRA, 2001). Mas, isto não é fazer Marketing Social Interno ou, se 

preferirmos, Endomarketing? 

Assim, o que se pretende aqui demonstrar é que numa era marcada por uma 

globalização potenciadora da conscientização crescente dos direitos e deveres de cada um, 

onde o homem se assume como o principal recurso de todo o processo produtivo, quer em 

termos de bens ou serviços, e perante a generalização de um ambiente onde se respira a noção 

de desenvolvimento assente em princípios éticos, a aliança entre o Endomarketing, o 

Marketing Social Int~rno e a Responsabilidade Social Interna surge naturalmente, como uma 

forma de responder a esse novo paradigma. E essa aliança ganha particular interesse quando 

aplicada a instituições públicas, visto que, atualmente, a sociedade começa a ter cada vez mais 

voz ativa, notadamente no que diz respeito à atuação das organizações prestadoras de serviços 

públicos. 

Com efeito, não devemos esquecer que os cidadãos têm o direito de reivindicar 

melhores serviços por parte das instituições públicas, pois o desempenho da missão dessas 

instituições é de interesse social e, portanto, diz respeito a todos (DRUCKER, 2001). E aqui, 

quando nos referimos ao termo cidadão, queremos dizer cidadão-cliente, na qualidade de 

contribuinte, dos serviços públicos, o qual deve ser visto na sua vertente interna (que é aquela 

que nos interessa neste estudo) e externa. 

Assim, ao longo deste capítulo fizemos um breve resumo das principais teorias 

administrativas que colocam o foco na pessoa, como forma de contextualizar e justificar a 

estratégia de Endomarketing, estratégia que serve de base a este estudo. Seguidamente, 

abordamos alguns pontos de vista relativos ao Endomarketing e procuramos fazer o seu 

enquadramento no que diz respeito ao setor público dos serviços de saúde, tendo por base o 
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Marketing, enquanto área temática originária da estratégia em questão. A este respeito, 

interessa referir que a pertinência dos recursos humanos ao nível da prestação dos serviços 

públicos, particularmente dos serviços de saúde, por si só já é suficiente para justificar a 

aplicação de uma estratégia de Endomarketing. 

Terminamos este capítulo, fazendo uma breve abordagem à relação do Endomarketing 

com o Marketing Social e com a Responsabilidade Social, não só por entendermos que existe 

uma relação estreita entre esses conceitos, mas também para abrirmos pistas para futuros 

estudos, nomeadamente para um estudo de maior profundidade que pretendemos realizar em 

tomo da temática da Responsabilidade Social. 

Analisemos, agora, mais pormenorizadamente, o modelo de Endomarketing que serve 

de base a esta pesquisa. 
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo iremos aprofundar o modelo de Endomarketing no qual nos baseamos 

para desenvolver este estudo. Começaremos, assim, por fazer uma breve contextualização 

histórica do modelo, abordando de seguida os seus fundamentos, forma de operacionalização 

e a avaliação do programa. Terminamos o capítulo com uma breve análise das perspectivas do 

Endomarketing, análise essa apoiada por comentários do autor do modelo. 

3.1. O MODELO DE ENDOMARKETING DE SAUL FAINGAUS BEKIN 

Este estudo tem por base a teoria de Endomarketing desenvolvida por Saul Faingaus 

Bekin (1995). 

Mas, antes de apresentarmos a teoria, vejamos a sua origem. 

3.1.1. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA -DO ENDOMARKETING 

Saul Bekin utilizou pela primeira vez o termo Endomarketing, em 1975, quando era 

gerente de produtos da Johnson & Johnson (BEKIN, 1995). Numa altura em que essa empresa 

possuía alguns problemas, Bekin foi levado a pensar num instrumento que lhe permitisse 

resolver os problemas com os quais se debatia, enquanto gerente, e que passavam pela baixa 

integração entre os diversos departamentos da empresa, pelo desconhecimento da empresa por 

parte dos próprios funcionários, entre outros aspectos. 

Neste âmbito, após ter lido o artigo de Theodore Levitt - A Miopia do Marketing, 

Bekin concluiu que os instrumentos necessários para fazer face aos problemas da empresa já 

existiam e pertenciam ao Marketing. O objetivo seria, agora, utilizar esses instrumentos 

internamente, isto é, nos próprios funcionários, transformando o marketing num valor 

presente em todas as atividades da empresa. Logo, o objetivo final continuaria a ser a 



satisfação do cliente externo, mas passando, em primeiro luar, pela satisfação do cliente 

interno, o que implicaria a valorização do funcionário, não só como tal, mas também como 

pessoa em SI. 

Mas, se o que despertou Bekin para a prática do Endomarketing foi este contexto 

interno no qual ele exercia as suas funções, a nível externo o mundo também estava a mudar, 

fruto da crescente competição internacional e, dentro desta, do impressionante crescimento do 

Japão, situação que alertou os Estados Unidos para a necessidade de se reformarem os 

métodos e estruturas organizacionais existentes. É importante salientar aqui que, após 

pesquisas feitas, chegou-se à conclusão de que uma das chaves do sucesso japonês estava na 

ênfase dada ao fator humano, já que para os japoneses qualidade implica o comprometimento 

total dos funcionários dos mais diversos níveis com os objetivos da empresa. Além disso, 

chegou-se à conclusão de que os japoneses utilizavam estruturas empresariais e operacionais 

flexíveis, que se adequavam plenamente às novas exigências do mercado (BEKIN, 1995) .. 

Assim, mediante este cenário externo e perante os problemas internos da empresa 

onde trabalhava, Saul concluiu que a resposta estava na valorização do funcionário, o que 

seria possível mediante a realização de uma estratégia de Marketing Interno, isto é, de 

Endomarketing. 

Mas, o que fundamenta o Endomarketing? 
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3.1.2. FUNDAMENTOS DO ENDOMARKETING 

o seguinte quadro sintetiza os fundamentos do Endomarketing: 

. DEFINIÇÃO: 

Ações gerenciadas de Marketing dirigidas ao público interno - funcionários - das 

organizações e empresas focadas no lucro, organizações não-lucrativas e governamentais, e as 

do 3° setor. 

CONCEITO: 

Um processo cUJo foco é alinhar, sintonizar E 
. . 

SIncrOnIzar, para implementar E 

i operacionalizar, a estrutura organizacional de marketing da empresa ou organização, que visa 

e depende da ação para o mercado. Como opções usa-se comunicação pessoal, impressa, 

telefônica, eletrônica, ou digital. 

OBJETIVO: 

Facilitar E realizar trocas, construindo lealdade nos relacionamento com o público interno, 

compartilhando os objetivos da empresa ou organização, harmonizando E fortalecendo estas 

relações melhorando assim seu valor de mercado. 

FUNÇÃO: 

Integrar a noção de "cliente" nos processos internos da estrutura organizacional propiciando 

melhoria na qualidade de produtos e serviços com produtividade pessoal e de processos. 

Figura 1: Fundamentos do Endomarketing (Fonte: Saul Faingaus Bekin) 
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Assim, podemos observar que o Endomarketing consiste em realizar ações de 

marketing voltadas para o público interno da organização, com o intuito de promover entre 

todos os funcionários valores destinados a servir o cliente. Logo, o objetivo do 

Endomarketing é atrair e reter o cliente interno, com a função de atrair e reter o cliente 

externo (BEKIN, 1995). 

Do ponto de vista estratégico, o Endomarketing propõe-se a adequar a organização a 

um mercado orientado para o cliente, o qual está cada vez mais exigente e conhecedor dos 

seus direitos. Logo, a relação da organização com o mercado, passa a basear-se num serviço 

feito por clientes internos para clientes externos. Ao servir o cliente da melhor maneira 

possível, a organização toma-se mais eficiente (BEKIN, 1995). 

Podemos ver, mais resumidamente, como é que o projeto de Endomarketing se 

desenvolve, através do seguinte esquema: 

PROJETO DE 

E N DOM A R K E T I N G® 

CONCEITO 

É um processo para empresas alavancarem internamente seu alinhamento de orientação ao 

mercado ~ foco no cliente, incrementando relacionamentos com os seus públicos-alvo. 

PROCESSO 

Satisfação+ Lealdade de clientes com a melhoria na qualidade de serviços e produtos 

oferecidos, por seu esforço em relacionamentos produtivos na percepção deles. 
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(Externamente fronteiras são expandidas após abrir mentes internamente) 

Envolve ~ 

Compromete 

Funcionários. 

RESULTADOS 

Integra nos 

processos internos 

a noção de cliente. 

Seus serviços e produtos alinhados, com melhor competitividade. 

(melhor imagem interna+melhor imagem externa = sobrevivência assegurada) 

Figura 2: Projeto de Endomarketing (Fonte: Saul Faingaus Bekin) 

Assim, podemos observar que o envolvimento e o comprometimento dos funcionários, 

juntamente com a integração da noção e cliente nos processos internos, conduzem ao aumento 

da competitividade por parte da organização, assegurando a sua sobrevivência. 

Mas, vejamos mais pormenorizadamente, como é que tudo isto acontece.· 

3.1.3. OPERACIONALIZAÇÃO DO ENDOMARKETING 

Para se criar um processo de Endomarketing, é necessário termos em atenção as suas 

premissas, os seus pré-requisitos, os seus níveis de abrangência e as suas linhas de ação para, 

posteriormente, procedermos à sua implementação, mediante a elaboração de um diagnóstico 

e de um programa de ação, sendo que a avaliação desse programa é bastante importante para o 

seu sucesso. 
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3.1.3.1. PREMISSAS 

o Endomarketing deve partir de três premissas básicas (BEKIN, 1995): 

• O atual mercado está orientado para o cliente, pelo que só um serviço de grande 

qualidade consegue ser bem sucedido; 

• Os funcionários de uma organização têm expectativas e são um ativo valioso, pOIS 

constituem o primeiro mercado para a organização, devendo ser tratados como clientes 

e valorizados como pessoas; 

• A excelência de serviços passa por envolver e comprometer os funcionários com os 

objetivos e as decisões da empresa. 

3.1.3.2. PRÉ-REQUISITOS 

As condições necessárias para a implantação do Endomarketing são as seguintes 

(BEKIN, 1995): 

• O Endomarketing deve ser visto como parte integrante da estratégia global da 

organização, ou seja, deve ser um processo holístico. 

• O processo de Endomarketing requer conhecimento, informação, compromIsso e 

apolO da alta gerência da organização para, posteriormente, chegar aos restantes 

elementos. A este nível, é importante esquematizar os alvos do Endomarketing por 

ordem decrescente, isto é, a partir do alvo número um: 

• Alta administração; 

• Administração média; 

• Funcionários em contato direto com os clientes; 

• Pessoal de apoio às atividades da organização, que não está em contato direto 

com os clientes; 
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• A empresa como um todo. 

• O processo de Endomarketing deve avaliar os pontos fortes e fracos da estrutura 

organizacional, isto é, as forças e as fraquezas que influenciam a produtividade e o 

envolvimento dos elementos da organização. 

3.1.3.3. NÍVEIS DE ABRANGÊNCIA 

Para ser eficiente, um programa de Endomarketing tem de se ajustar à realidade da 

organização. Logo, toma-se fundamental identificar as prioridades do programa, verificando 

os pontos fracos da organização, os quais devem ser corrigidos. Neste âmbito, é essencial 

saber sobre que pontos específicos deve agIr o Endomarketing. Assim, de acordo com o 

diagnóstico obtido, podem surgir três níveis de abrangência para um programa de 

Endomarketing ou três tipos de situação interna (BEKIN, 1995): 

• Uma das situações com as quais nos podemos deparar prende-se com o fato da 

organização não ter, como prioridade, uma estratégia voltada para o atendimento ao 

cliente. Neste contexto, o Endomarketing intervém, criando uma nova mentalidade 

organizacional, isto é, introduzindo a noção de Marketing em todos os setores e em 

todos os elementos da organização. Aqui, é essencial que se introduza a noção de 

funcionário como cliente e que se postule a integração dos setores, o envolvimento de 

todos e o trabalho em equipe, ou seja, que se crie uma autêntica cultura de serviço. 

• Uma outra situação pode ocorrer quando se toma necessário manter a cultura de 

serviço, já criada dentro da organização. Aqui, o objetivo é tomar essa cultura efetiva, 

isto é, fazer com que os seus valores possam se integrar ao cotidiano da empresa. 

• Por fim, pode surgir uma terceira situação, derivada da necessidade de expandir a 

mentalidade de cultura de serviço (já criada, mantida e integrada no seio da 
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organização ), por intennédio da introdução de novos bens e serviços para os 

funcionários, introdução essa que deve ser acompanhada por atividades e campanhas 

de Marketing. 

3.1.3.4. LINHAS DE AÇÃO 

Seja qual for o nível de abrangência do Endomarketing, há sempre duas linhas de ação 

a seguir: atitude e comunicação (BEKIN, 1995). Neste estudo, a atitude será a linha de ação 

valorizada. 

• A linha de ação de atitude é aquela que age no sentido de dar ao funcionário a 

consciência da pertinência estratégica de um serviço orientado para o 

atendimento ao cliente. Esta linha de ação inclui o envolvimento, o 

comprometimento, a valorização e a qualificação do funcionário, para que ele 

possa assumir responsabilidades e desenvolver iniciativas no seio da organização. 

Esta linha de ação, que é a mais importante no processo de Endomarketing, deve 

assumir uma postura de continuidade. 

• A linha de comunicação deve proporcionar um amplo sistema de infonnações, capaz 

de pennitir que todos cumpram suas tarefas com eficiência. Porém, para que isso se 

proporcione, é essencial que haja feedback, isto é, que ocorra comunicação. E essa 

comunicação, em muito, está dependente da atitude, isto é, da cultura organizacional 

existente. A este nível, FREITAS, BECKER E CARA V ANTES (1994) referem que as 

crenças e os valores comuns é que pennitem a criação de normas de comportamento 

na organização. Logo, da cultura organizacional é que depende o sucesso das 

campanhas de informação e de um clima dinâmico de comunicação. 

99 



3.1.3.5. INSTRUMENTOS 

Os instrumentos adequados para um programa de Endomarketing podem ser divididos 

em dois níveis: o de diagnóstico e o de um programa de ação (BEKIN, 1995). 

3.1.3.5.1. DIAGNÓSTICO 

Para um programa de Endomarketing ser eficiente, é preciso um diagnóstico que guie 

a sua ação. Este diagnóstico requer alguns passos, que serão mais bem compreendidos se 

forem demonstrados graficamente, por intermédio de um esquema montado por BEKIN 

(1995): 

Programa de Implantação de Endomarketing 

Primeiro Nível: Diagnóstico 

Diagnóstico A: Análise do ambiente interno da organização 

Diagnóstico B: Perfil dos funcionários 

Avaliação do desempenho global 

Diagnóstico A: Avaliação dos setores 

Nível de integração dos setores 

Relação com os consumidores 

Expectativas dos consumidores 

Potencial dos funcionários 

Diagnóstico B: Imagem da empresa 

Nível de motivação 

Expectativas e aspirações 
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Necessidades de treinamento 

Espírito de equipe 

Conhecimento dos objetivos da empresa 

Podemos, então, verificar que o diagnóstico requer, por um lado, a análise do ambiente 

interno da organização: avaliação do desempenho global, do desempenho de setores, do nível 

de integração entre os setores, da relação com os consumidores e das expectativas destes. Por 

outro lado, requer também o perfil dos funcionários e a avaliação do seu desempenho, do 

potencial e das limitações de cada um: avaliação da imagem que têm da empresa, do nível de 

motivação existente, das expectativas e aspirações, das necessidades de treinamento, do 

espírito de equipe existente e dos fatores que podem inibi-lo e do nível de conhecimento que 

têm da empresa, de seus objetivos, de seus produtos e planos (BEKIN, 1995). 

Assim, podemos concluir que, num primeiro nível, é fundamental ter um diagnóstico 

pOIS, para um programa de Endomarketing ter êxito, é essencial avaliar, cuidadosa e 

sistematicamente, o ambiente interno da organização e a sua cultura organizacional (BEKIN, 

1995). 

3.1.3.5.2. PROGRAMA DE AÇÃO 

O programa de ação surge após o diagnóstico. Segundo BEKIN (1995), um programa 

de Endomarketing deve abranger os seguintes tópicos: treinamento, processos de seleção, 

planos de carreira, motivação e valorização, sistema de informações e rede de comunicação 

interna e segmentação do mercado de clientes internos. 

Note-se que, apesar destes procedimentos já existirem em muitas organizações, o 

Endomarketing introduz em cada um deles uma nova perspectiva: a da cultura organizacional 
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voltada para o atendimento ao cliente, baseada na valorização daqueles que prestam o serviço 

e que, no fundo, são também clientes (internos) da organização. 

Mas, vejamos com mais pormenor cada um desses procedimentos (BEKIN, 1995): 

Treinamento: 

O treinamento é aqui considerado sob a ótica da educação e do desenvolvimento. É 

importante que o treinamento parta das necessidades detectadas pela organização para seu 

crescimento e de avaliações das expectativas dos funcionários. 

Para que o treinamento seja eficaz, é preciso que o funcionário se envolva. Daí a 

importância dos programas de integração, que proporcionam o conhecimento da organização 

e dão motivação ao novo funcionário, isto é, ao novo cliente interno da organização. O 

programa de integração serve, assim, para comunicar ao recém-chegado o valor dado pela 

organização à cooperação e ao trabalho em equipe e informa-o sobre a história, produtos e 

serviços organizacionais. Com este tipo de treinamento a organização cria, então, melhores 

condições para que o funcionário alcance o desempenho esperado. 

Podemos, ainda, distinguir entre treinamento formal (técnico ou de conteúdo) e 

treinamento ligado à atitude (aos valores da cultura organizacional), sendo que esta última é a 

concepção mais produtiva de treinamento, pois integra capacitação técnica e motivação do 

funcionário, satisfazendo os aspectos de educação e desenvolvimento sob os quais se pretende 

considerar o treinamento (BEKIN, 1995). 

Processo de Seleção: 

A seleção pode ser proativa, se conseguir reduzir ao máximo problemas como a 

ineficiência e a rotatividade. Para isso a organização, aquando do processo de seleção, deve 
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estar preparada para administrá-lo, de uma forma cuidadosa e criteriosa, elaborando o perfil 

dos candidatos para cada posição, de acordo com a missão e os objetivos organizacionais. Isto 

requer profissionais competentes, os quais devem possuir um amplo conhecimento da 

organização e dos cargos em questão e devem ser persistentes na busca de talentos, nunca 

baixando o padrão de expectativas organizacionais (BEKIN, 1995). 

Planos de Carreira: 

É nos planos de carreira que assenta a perspectiva de crescimento profissional e de 

obtenção de promoções. 

Num programa de Endomarketing, os planos de carreira deverão conter as funções do 

cargo em questão (a descrição do cargo), as qualidades para exercê-lo e a atitude desej ável, 

que passa sempre pela visão do objetivo final da organização, o envolvimento e o espírito de 

trabalho em grupo. 

Dada a necessidade dos planos de carreIra proporcIOnarem a motivação dos 

funcionários, é essencial que sejam bem divulgados. É, também, pertinente que os planos de 

carreira levem em consideração que quanto mais aberta for uma organização e quanto mais 

delegar responsabilidades e valorizar os funcionários, maiores serão as perspectivas de vir a 

obter o máximo do potencial de todos os elementos (BEKIN, 1995). 

Motivação, Valorização, Comprometimento e Recompensa: 

As expectativas dos funcionários são influenciadas, essencialmente, por três 

circunstâncias: 

• Reconhecimento pelo trabalho que fazem; 

• Reconhecimento de sua importância, como indivíduos, dentro da organização; 
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• Uma remuneração adequada. 

Logo, é essencial que programas de motivação e valorização aprofundem ao máximo 

essas três expectativas. 

Mas, como se cria um programa de motivação e valorização? 

Eis os instrumentos necessários: 

• Dar prioridade à motivação do grupo de trabalho, destacando a parceria, a cooperação 

e a lealdade; 

• Valorizar o indivíduo dentro de seu grupo; 

• Integrar as pessoas, com base nos valores e objetivos da organização; 

• Reforçar, continuamente, uma atitude baseada em valores compartilhados; 

• Dirigir recompensas e prêmios ao grupo, para que todos beneficiem dos resultados 

positivos; 

• Criar um ambiente de interação no seio da organização; 

• Envolver os funcionários no planejamento e na tomada de decisões; 

• Estimular a iniciativa e a atitude criativa; 

• Delegar poderes, de acordo com a natureza da função exercida; 

• Remunerar adequadamente. 

Podemos observar que os seIS pnmeIros instrumentos dão prioridade ao grupo, 

prioridade essa que deverá ser um critério firmemente estabelecido, pois só assim se pode 

proporcionar a coesão interna na organização. Logo, a valorização do indivíduo deve resultar 

da função que este exerce dentro do grupo, pois o seu desempenho está relacionado com a sua 

atitude cooperativa. 

Aqui, o líder deve trabalhar com e para o grupo, assumindo um comportamento 

democrático, dividindo responsabilidades e delegando poderes (BEKIN, 1995). 
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Sistema de Infonnações e Rede de Comunicação Interna: 

Dentro de uma organização, um sistema de infonnações é o conjunto de veículos 

escolhidos para transmitir detenninadas mensagens. Quando este sistema falha, é porque a 

rede de comunicação interna falhou, ou seja não houve feedback. Logo, o importante é que a 

infonnação não se esgote em si mesma e se transfonne em comunicação, pois a comunicação 

começa exatamente onde a infonnação acaba. 

Para que tal se proporcione, a rede de comunicação interna deve constituir parte do 

cotidiano da empresa e de sua cultura organizacional e o feedback deve ser assegurado pelo 

contato direto entre as partes envolvidas no processo de comunicação. 

Assim, o processo de comunicação deve ser incorporado às atividades da gerência ou 

da supervisão, por meio de reuniões e dt" ações capazes de promover uma constante interação 

entre os vários setores da organização e entre todos os seus membros (BEKIN, 1995). 

Segmentação do Mercado de Clientes Internos: 

A segmentação de mercado é uma técnica de Marketing capaz de formar grupos de 

consumidores homogêneos, dentro de um mercado muito vasto e heterogêneo. Logo, toma-se 

mais fácil detectar as.necessidades e expectativas dos consumidores. 

Esta técnica pode perfeitamente ser transposta para o campo do Endomarketing se se 

agruparem segmentos de funcionários (clientes internos) homogêneos, segundo suas 

necessidades, expectativas e comportamentos. 

Os critérios para definir tais segmentos incluem dados como a idade, a religião, a 

origem urbana ou rural, o nível de escolaridade, a renda familiar e as expectativas 

profissionais. A partir daí, é possível adequar o produto ao segmento em questão, dirigindo 

mensagens específicas a cada segmento, realizando planos de treinamento adequados e 
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satisfazendo as expectativas de cada grupo. Aqui, tal como no Marketing, é preciso verificar a 

relação custo-beneficio e cobrar o preço justo em troca do produto, isto é, do esforço, da 

dedicação e do talento (BEKIN, 1995). 

Cenários para Novos Produtos, Servicos e Campanhas Publicitárias: 

O cenário de novos produtos e serviços é uma excelente oportunidade para envolver e 

comprometer os funcionários, os quais devem ser incentivados a dar sugestões. O mesmo se 

passa em relação às campanhas publicitárias pois, quanto mais envolvidos estiverem os 

funcionários, melhores resultados serão obtidos, nomeadamente no que se refere ao contato 

direto com o cliente externo. Por outro lado, esta é a oportunidade ideal para todos os 

elementos da organização se relacionarem uns com os outros, desde a base até o topo 

(BEKIN, 1995). 

Assim, podemos concluir que todo o processo de implantação do Endomarketing 

consiste em promover mudanças de atitudes e, até mesmo, valores, para adequar as 

organizações à nova configuração do mercado. É um processo que, embora utilize noções e 

procedimentos já existentes, traz inovações em termos de administração interna, pois parte da 

noção do funcionário como um cliente e do Marketing como um processo que deve abranger 

todas as atividades da empresa. Além disso, o Endomarketing introduz a perspectiva da 

cultura organizacional voltada para o atendimento ao cliente, baseada na valorização daqueles 

que prestam o serviço, isto é, dos funcionários (BEKIN, 1995). 

Vejamos, agora, como se dá a avaliação do processo de implantação do 

Endomarketing. 
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3.1.4. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE ENDOMARKETING 

Um processo de implantação de Endomarketing deve ser avaliado, essencialmente, por 

intermédio de dois instrumentos: o Grupo Interno de Diagnóstico (GRID) e o "espelho" 

(BEKIN, 1995). 

• Relativamente ao GRID, a avaliação é feita a partir de reuniões entre departamentos 

ou entre funcionários de um mesmo departamento. Essas reuniões, além de avaliarem 

o processo de implantação de Endomarketing, visam resolver e esclarecer problemas 

que possam surgir na prática do Endomarketing. Aqui também é analisada a questão 

da resistência ao processo de Endomarketing, procurando identificar onde, como e 

porque surgem focos de resistência. 

• No que diz respeito ao "espelho", esta técnica de acompanhamento e avaliação 

"fotografa" a organização exatamente no início do programa de Endomarketing e, 

gradativamente, vai analisando a evolução do programa (mensal, bimestral ou 

trimestralmente), com o objetivo de verificar como está sendo processada a 

assimilação dos novos valores, o grau de comprometimento e envolvimento dos 

funcionários, a relação interna entre os departamentos e eventuais pontos de 

resistência e seus motivos. 

Porém, seja qual for o método de avaliação utilizado, ele só pode ser consolidado por 

intermédio da sistematização de um conjunto de procedimentos gerenciais, notadamente 

(BEKIN, 1995): 

• Cada departamento deve identificar os seus clientes internos e segmentá-los segundo o 

tipo de serviço a ser prestado; 

• É necessária uma atitude pro ativa, que se baseia na procura do cliente interno para a 

obtenção do feedback em relação ao serviço que está a ser prestado; 
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• É importante selecionar os chamados "momentos de verdade criticos", que são os 

momentos da relação de servIço que exercem um impacto especial sobre o cliente 

interno, pois correspondem a valores fundamentais para ele. A identificação destes 

momentos depende do feedback do cliente interno, o qual transmite suas expectativas, 

necessidades e valores; 

• É essencial identificar e analisar o ciclo de servIço, isto é, todas aquelas etapas 

percorridas pelo cliente interno ao utilizar um determinado serviço. Mais uma vez, a 

percepção do cliente interno é importante, pois ele não vê em todas as etapas a mesma 

importância ou complexidade. Logo, não descurando nenhuma das etapas do ciclo do 

serviço, é preciso ter em mente os momentos mais importantes e de maior impacto 

para o cliente interno; 

• Deve ser feita a avaliação dos atributos do serviço, ou seja, uma espécie de "relatório 

do cliente interno", que consiste em um conjunto de procedimentos adotados pela 

gerência para avaliar e analisar os serviços prestados segundo a avaliação do cliente 

interno. Esta avaliação (materializada pelo relatório) deve ser feita de uma forma 

continuada. Este procedimento é a síntese obtida a partir dos procedimentos 

anteriores, reunindo os elementos necessários para criar um modelo de qualidade do 

serviço ideal para o cliente interno, elementos esses que passam pelo seguintes 

aspectos (BEKIN, 1995): 

• Ambiente de trabalho; 

• Rapidez do atendimento; 

• Qualidade da informação ou do material de trabalho; 

• Conhecimento técnico do meio envolvente; 
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• Disponibilidade do departamento para atender as necessidades e 

reivindicações; 

• Flexibilidade para atender a pedidos extras, fora do vulgar; 

• Capacidade de agir de forma pro ativa, agindo por iniciativa própria durante o 

serviço prestado. 

Assim, é essencial que a organização conduza um processo de avaliação eficaz, para 

apurar se a sua estratégia de Endomarketing está a conduzir aos resultados esperados. 

Após esta exposição relativa ao modelo de Endomarketing de Saul Bekin, interessa 

agora fazer uma breve análise acerca do fato do Endomarketing ter ou não boas perspectivas 

de se expandir entre as organizações, dentro do cenário atual. 
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3.2. PERSPECTIVAS DO ENDOMARKETING 

o Endomarketing é necessário, pois corresponde à natureza profunda das 

modificações que estão ocorrendo à nossa volta. 

Quando questionado sobre as perspectivas do Endomarketing, BEKIN (1995) referiu 

alguns fatores que já constituem uma realidade, mas que irão se consolidar cada vez mais com 

o tempo. São eles: 

• A importância decisiva da prioridade dada ao cliente (interno e externo) como fator de 

vantagem competitiva; 

• A crescente terceirização, o que vem criando relações de clientes entre empresas; 

• A globalização da economia e a crescente competitividade daí derivada; 

• As alianças estratégicas entre organizações, cujo objetivo é gerar serviços de alta 

qualidade; 

• A proliferação de estruturas organizacionais horizontais e participativas; 

• A polivalência. 

Estas são apenas algumas das situações que já existem e que tendem a se impor ainda 

mais no futuro. E isto, aliado ao fato de, atualmente, as organizações tenderem a colocar cada 

vez mais o foco em seus recursos humanos, demonstra que a sobrevivência organizacional em 

muito depende de programas eficazes de Endomarketing, nos quais as pessoas são colocadas à 

frente de tudo. 

Assim, parecem ser boas as perspectivas do Endomarketing se expandir por todas as 

organizações que pretendem sobreviver neste cenário tão conturbado. 

Em suma, neste capítulo foi apresentado o modelo de Endomarketing que serve de 

base a este estudo, tendo sido exposto os seus fundamentos, o seu programa de implantação e 
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a forma de avaliação desse programa. Foram, ainda, analisadas as perspectivas do 

Endomarketing, no que diz respeito à adoção desta estratégia por parte das organizações. A 

este respeito, concluímos que o Endomarketing tem boas perspectivas de expansão, fruto do 

atual paradigma organizacional em que vivemos, centrado no ser humano. 

Passemos, agora, à contextualização e caracterização da instituição analisada. 
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4 - INSTITUIÇÃO ANALISADA 

Neste capítulo é apresentada a instituição-alvo desta pesquisa, sendo feita a sua 

contextualização em tennos do ambiente externo em que aquela se insere. Para isso é 

caracterizado, de fonna muito breve, o setor público da saúde português. 

4.1. CONTEXTUALIZAÇÃO: O SETOR PÚBLICO DE SAÚDE EM PORTUGAL 

Todas as instituições devem ter uma visão global do ambiente onde estão inseridas. 

Vejamos, assim, o ambiente externo da HGSA. 

O sistema de saúde português é constituído pelos seguintes elementos (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2000): 

• Serviço Nacional de Saúde (SNS), proprietário e gestor da maioria dos meios de 

produção de cuidados de saúde e o maior comprador de cuidados de saúde produzidos 

pelo setor privado; 

• O setor social e o setor privado, este em parte convencionado com o Estado; 

• O conjunto de subsistemas, públicos e privados, que abrangem cerca de 22% dos 

portugueses e de que são exemplos a Assistência na Doença aos Servidores do Estado 

(ADSE), o das Forças Annadas e os de algumas grandes empresas públicas e privadas. 

A. Organização: 

O SNS é tutelado pelo Ministério da Saúde e abrange todas as instituições e serviços 

oficiais prestadores de cuidados de saúde, dependentes daquele Ministério. 

De acordo com a Lei de Bases da Saúde (PORTUGAL, 1990), a organização do 

sistema de saúde português baseia-se na divisão do território em cinco Administrações 

Regionais de Saúde (ARS), sendo cada uma delas administrada por um Conselho de 



Administração. Cada ARS está dividida em Sub-Regiões de Saúde (SRS), de acordo com as 

necessidades das populações, sendo cada sub-região administrada por um coordenador sub-

regional. Cada SRS está dividida em Concelhos, sendo cada Concelho administrado por uma 

comissào concelhia de saúde (órgào consultivo )35. 

o hospital-alvo deste trabalho (HGSA), pertence à ARS Norte, dentro desta, à SRS do 

Porto e, dentro desta, ao Concelho do Porto. 

B. Financiamento (PORTUGAL, 1990): 

O Serviço Nacional de Saúde é financiado pelo Orçamento de Estado. 

Podem ser cobradas taxas moderadoras, estando isentos os grupos populacionais 

sujeitos a maiores riscos e os financeiramente mais desfavorecidos. 

Os seguros de saúde registram uma procura bastante reduzida. 

C. Prestação de cuidados públicos de saúde (PORTUGAL, 1990): 

Quanto à prestação de cuidados, esta é confiada aos hospitais e aos grupos 

personalizados de centros de saúde, coordenados pelas unidades de saúde, que, 

diferentemente daqueles, não têm personalidade jurídica, existindo apenas em termos 

funcionais. Os centros de saúde prestam cuidados primários e encaminham os utentes para as 

especialidades hospitalares. 

35 As ARS são a atual fonna de organização do sistema nacional de saúde português, o qual divide o território 
em cinco regiões de saúde (ARS Norte, ARS Centro, ARS Lisboa e Vale do Tejo, ARS Alentejo e ARS Sul), 
que por sua vez se dividem em sub-regiões, correspondentes às áreas dos distritos existentes em Portugal. As 
SRS são integradas por áreas de saúde correspondentes às áreas dos municípios. A estas compete coadjuvar as 
ARS no exercício das suas funções de administração da saúde. 
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Outros atores intervenientes na prestação de cuidados de saúde: 

Existem outros atores que atuam ao nível da saúde em Portugal e que têm interesse e 

influência na instituição-alvo deste estudo: os concorrentes, os fornecedores e os grupos 

regulamentares (SILVEIRA, 1995). 

Concorrentes (PORTUGAL, 1990): 

Os concorrentes são os competidores diretos do hospital e são constituídos pelos 

outros hospitais públicos, por hospitais e clínicas privados, por instituições particulares de 

solidariedade social com objetivos na área da saúde, por organizações de saúde com fins 

lucrativos e por profissionais de saúde em regime liberal. 

Hospitais Públicos: 

A cidade do Porto, para além do HGSA, conta com mais 6 hospitais públicos. 

Setor Privado: 

O Estado apóia o desenvolvimento do setor privado de prestação de cuidados de 

saúde, em. função das vantagens sociais decorrentes das iniciativas em causa e em 

concorrência com o setor público. 

O apoio pode traduzir-se na facilitação da mobilidade do pessoal do SNS que deseje 

trabalhar no setor privado, na criação de incentivos à criação de unidades privadas e na 

reserva de quotas de leitos de internamento em cada região de saúde. 
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Instituições Particulares de Solidariedade Social com Objetivos na Area da 

Saúde: 

As instituições particulares de solidariedade social com objetivos específicos de saúde 

intervêm na ação comum a favor da saúde coletiva e dos indivíduos, de acordo com a 

legislação que lhes é própria e a presente lei. 

As instituições particulares de solidariedade social ficam sujeitas, no que respeita às 

suas atividades de saúde, ao poder orientador e de inspeção dos serviços competentes do 

Ministério da Saúde, sem prejuízo da independência de gestão estabelecida na Constituição e 

na sua legislação própria. 

Os serviços de saúde destas instituições podem ser subsidiados financeiramente e 

apoiados tecnicamente pelo Estado e pelas autarquias locais. 

Organizações de Saúde Com Fins Lucrativos: 

As organizações privadas com objetivos de saúde e fins lucrativos estão sujeitas a 

licenciamento, regulamentação e vigilância de qualidade por parte do Estado. 

A hospitalização privada, em especial, atua em articulação com o SNS. 

Compreendem-se na hospitalização privada não apenas as clínicas ou casas de saúde, 

geraIS ou especializadas, mas ainda os estabelecimentos termais com internamento não 

pertencentes ao Estado ou às autarquias locais. 

Profissionais de Saúde em Regime Liberal: 

Os profissionais de saúde que asseguram cuidados em regime de profissão liberal 

desempenham função de importância social reconhecida e protegida pela lei. 
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o exercício de qualquer profissão que implique a prestação de cuidados de saúde em 

regime liberal é regulamentado e fiscalizado pelo Ministério da Saúde, sem prejuízo das 

funções cometidas à Ordem dos Médicos e à Ordem dos Farmacêuticos. 

O SNS, os médicos, os farmacêuticos e outros profissionais de saúde em exercício 

liberal devem prestar-se apoio mútuo. 

Os profissionais de saúde em regime liberal devem ser titulares de seguro contra os 

riscos decorrentes do exercício das suas funções. 

Fornecedores (PORTUGAL, 1990): 

Os fornecedores são pessoas e/ou organizações que vendem bens ou servIços aos 

hospitais (equipamentos, medicamentos, material de consumo, etc.). Atualmente, 

acompanhando uma tendência mundial, muitas atividades hospitalares foram terceirizadas: 

segurança, manutenção, zeladoria e serviços de nutrição, entre outras. Mesmo algumas 

atividades médicas foram terceirizadas, estruturando-se os médicos em grupos privados que 

prestam serviços aos hospitais (radiologia, laboratório e hemodinâmica, por exemplo). Dentro 

desta ótica, também são considerados fornecedores aqueles que prestam serviços terceirizados 

(SILVEIRA, 1995). 

Grupos Regulamentares (PORTUGAL, 1990): 

V árias entidades, governamentais ou não, influenciam as atividades de um hospital. 

No caso de qualquer unidade de saúde portuguesa, são elas: 

• O Ministério da Saúde que, com o auxílio do Conselho Nacional de Saúde, redige leis, 

portarias e decretos, visando normatizar os serviços prestados pelas instituições de 

saúde; 
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• As Ordens, que são associações públicas que gozam de personalidade jurídica e são 

independentes dos órgãos públicos e livres e autônomas em suas regras. Ocupam-se da 

regulamentação e tutela das profissões que representam, designadamente em seus 

aspectos deontológicos e disciplinares. As atribuições e competências exercidas por 

elas são aplicáveis aos respectivos profissionais. 

• Os Sindicatos, que representam todos os públicos com interesses diversos nas 

instituições de saúde. São autônomos e independentes do Estado e regem-se pelos 

princípios do sindicalismo democrático, baseados na eleição periódica e, por 

escrutínio secreto, de seus órgãos estatuários e na participação ativa de seus 

associados em todos os aspectos de sua atividade. 

D. Gestão 

A gestão das unidades de saúde deve obedecer, na medida do possível, a regras de 

gestão empresarial e a lei pode permitir a realização de experiências inovadoras de gestão, 

submetidas a regras por ela fixadas (PORTUGAL, 1990). 

Uma vez que o SNS segue um modelo de funcionamento idêntico ao da 

Administração Pública, fortemente burocrático e hierarquizado, não dispõe de mecanismos de 

regulação intrínseca, estando limitado na utilização de grande parte dos instrumentos de 

gestão moderna. 

Para fazer face a essa situação, foi definido um plano estratégico que, do ponto de 

vista da gestão das instituições de saúde, instituiu os chamados Sistemas Locais de Saúde 

(SLS) e Centros de Responsabilidaçle Integrada (CRIs) nos hospitais, e desenvolveu vários 

Programas de Garantia da Qualidade (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). 
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Quanto aos SLS, estes envolvem as áreas funcionais de saúde (hospitais, centros de 

saúde e entidades privadas, entre outras) que, agrupadas geograficamente, visam a partilha de 

recursos. 

Em relação aos CRls, estes destinam-se a criar níveis intermédios de gestão nos 

hospitais públicos, com o objetivo de aumentar a eficiência do seu funcionamento, ao facilitar 

a associação e a integração das decisões econômico-financeiras com as decisões clínico

assistenciais. 

Por último, a p1edida que diz respeito ao desenvolvimento de Programas de Garantia 

de Qualidade, pretende melhorar a efetividade dos cuidados de saúde prestados, incentivando 

a criação de uma cultura de qualidade e desenvolvendo os mecanismos indispensáveis à sua 

sistematização, baseada na revisão do desempenho e no estabelecimento de metas explícitas 

(MINISTÉRlO DA SAÚDE, 2000). 

Atualmente, a tendência é transformar o hospital público tradicional em "empresa 

pública", com a finalidade de lhe conferir uma maior autonomia de gestão nos recursos e 

alterações dos vínculos contratuais com os profissionais (OBSERVATÓRlO PORTUGUÊS 

DE SAÚDE, 2002). Essa tendência surge num cenário onde a preocupação com a qualidade 

se tem feito sentir fortemente. Vejamos como. 

4.1.1. A QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO DE SAÚDE PORTUGUÊS 

A qualidade na saúde tem sido alvo de preocupação constante das políticas do setor. 

São, principalmente, três os fatores que comprovam essa preocupação (OBSERVATÓRlO 

PORTUGUÊS DE SAÚDE, 2002): 

• Criado em 1999, o Instituto da Qualidade na Saúde (IQS), tem cumprido cabalmente a 

sua missão e é hoje a referência do sub-sistema da qualidade na saúde; 
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• o III Quadro Comunitário de Apoi036 conta, pela primeira vez, com uma política de 

promoção da qualidade na saúde, materializada por uma importante dotação 

financeira; 

• O Programa Nacional de Acreditação de Hospitais, tem vindo a desenvolver-se 

sustentadamente prevendo-se que, dentro de dois anos, aproximadamente, o IQS esteja 

em condições de garantir autonomamente o Programa Nacional de Acreditação, com 

técnicos e metodologias próprias. Atualmente, estão envolvidos no processo de 

acreditação 16 hospitais, entre os quais o HGSA. 

Assim, uma vez exposta a realidade externa dentro da qual se enquadra o HGSA e 

abordada a questão da qualidade dentro dessa realidade, vejamos agora a realidade interna da 

instituição em questão. 

36 Os Quadros Comunitários de Apoio são ajudas fmanceiras que a Comunidade Européia concede aos seus 
Estados-Membros, para estes utilizarem no desenvolvimento de áreas menos desenvolvidas, para assim se 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO: O HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO 

Abordaremos, em seguida, a origem, o enquadramento e a capacidade instalada do 

HGSA. 

A. Origem 

O HGSA tem o seu embrião na Misericórdia, a qual foi instalada, na cidade do Porto, 

em 1502, por sugestão do rei D. Manuel I. Embora um dos objetivos prioritários da 

Misericórdia fosse curar doentes, essa instituição funcionou durante 20 anos sem ter um 

hospital próprio e só em 1521 é que passou a ter três hospitais para administrar, sendo um 

deles o Hospital Rocamador, futuro HGSA (LIMA, 1998). 

Se até 1584, a situação econômico-financeira da Misericórdia do Porto não era 

satisfatória, já que subsistia praticamente à custa de subsídios e de esmolas, a partir daquela 

data a situação alterou-se, com a morte de um sacerdote bastante rico (D. Lopo de Almeida), 

que deixou toda a sua imensa fortuna à Misericórdia do Porto, a qual, em homenagem ao seu 

benfeitor, passou a designar o Hospital de Rocamador, por Hospital D. Lopo de Almeida. 

Com o passar dos anos, a cidade do Porto começou a crescer, fruto do aumento 

populacional, e o Hospital D. Lopo de Almeida, cujas instalações estavam delimitadas por 

outros prédios, ganhou o projeto de um novo edifício, da autoria do arquiteto inglês Iohn 

Carro Em 1769 começaram, assim, as obras (LIMA, 1998). 

Entretanto, surgiu a necessidade de se escolher m patrono para o novo hospital, pois 

era costume, naquela época, cada instituição acolher-se à proteção de um santo. Feita a 

votação, Santo António foi o nome escolhido, passando o Hospital D. Lopo de Almeida a ser 

chamado de Hospital de Santo António (LIMA, 1998). 

diminuirem as assimetrias regionais e comunitárias. 
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As obras iriam prolongar-se por muitos anos e parar durante muitos outros, devido a 

várias razões, nomeadamente a falta de dinheiro, as condições acidentadas do terreno onde o 

hospital estava a ser erguido, as invasões francesas e a guerra civil. 

Com efeito, o projeto inicial acabou por nunca ser concluído e podemos assumir que o 

recente plano de ampliação do HGSA, inaugurado em 1998, é uma espécie de um remate da 

planta delineada por John Carr, apesar de para a realização dessas obras terem sido levadas 

em conta as modernas técnicas de assistência hospitalar. De fato, a moderna construção das 

recentes instalações do hospital, não destoa do imponente edificio projetado por John Carr e 

foi concedida de modo a nela poder ser utilizada a mais moderna tecnologia hospitalar, 

indispensável para um perfeito atendimento dos utentes (LIMA, 1998). 

É, pois, natural, que uma instituição materializada num edificio de tamanha 

importância cultural e que foi erguida sob a alçada de uma humanitária ação cívica, tenha 

chamado a atenção da Câmara do Porto, a qual, em 1995, indicou ao Comité de Peritos. da 

UNESCO, o edificio do HGSA como uma das 95 referências históricas apresentadas na 

candidatura do Porto a Cidade Património da Humanidade (LIMA, 1998). 

Neste âmbito, uma instituição que, apesar da sua origem humilde e das dificuldades 

que enfrentou, nunca deixou de levar a cabo a sua ação humanitária, merece toda a nossa 

atenção, a fim de nos centrarmos naquilo que essa instituição tem de mais valioso - os seus 

Recursos Humanos. 

B. Enquadramento 

° HGSA está situado no Porto, a segunda maior cidade de Portugal, sendo um hospital 

central, geral e universitário, com funções assistenciais de prestação de cuidados 
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diferenciados, de ensino pré e pró-graduado e de investigação na área da saúde (HOSPITAL 

GERAL DE SANTO ANTÓNIO, 2001). 

Em termos de lotação e nível de diferenciação, é o quarto maior hospital do país, 

inserido na rede do SNS, dotado de autonomia administrativa e financeira e com 

responsabilidades específicas ao nível do ensino clínico. É o único hospital do país cujo corpo 

docente não é autônomo em relação ao corpo clínico. 

Trata-se, assim, de um hospital de referência em termos acadêmicos e científicos, que 

muito tem contribuído para o desenvolvimento de determinadas áreas médicas e cirúrgicas 

sendo, por exemplo, o principal centro de investigação mundial da Paramiloidose. Foi, além 

disso, o primeiro hospital a introduzir em Portugal a Unidade de Cuidados Intensivos (em 

1962) mantendo-se, atualmente, como o principal formador nessa área, ao nível da região 

norte de Portugal. É, ainda, um hospital de ponta ao nível da cirurgia refrativa oftalmológica e 

uma referência no desenvolvimento da técnica de transplantes renais, hepáticos e do pâncreas. 

Pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto ficou, em 1974, sob a alçada do 

Estado, sendo gerido por uma Comissão Instaladora até a entrada em vigor, em 1977, da Lei 

de Gestão Hospitalar, que veio criar o Conselho de Gerência do Hospital. Em 22 de Janeiro de 

1988, um Decreto Regulamentar cria a figura do Conselho de Administração, atual órgão 

máximo da instituição (HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO, 2001). 

Em termos assistenciais, o HGSA recebe doentes de todo o país (continente e ilhas), 

sendo que a maioria da população atendida tem a sua origem na região norte e na zona norte 

da região centro de Portugal. 

Ao nível do ensino, para além de ministrar a vertente clínica da licenciatura em 

Medicina, em parcena com o Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar da 

Universidade do Porto, é um colaborador ativo com diversas escolas públicas e privadas da 
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área da saúde e da gestão. Esta colaboração é levada a cabo, tanto através de participações 

diretas, proporcionando estágios em suas instalações ou cedendo-as para diversos fins, como 

através da participação do seu pessoal em aulas e palestras realizadas internamente e no 

exterior. 

° HGSA possui, ainda, um Centro de Formação e Aperfeiçoamento do Pessoal, o qual 

promove diversas ações de formação, direcionadas para todos os grupos profissionais e 

administradas pelo próprio pessoal do hospital, que está habilitado para esse efeito podendo, 

contudo, recorrer a formadores do exterior, sempre que estes tenham elevado mérito e 

reconhecida competência (HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO, 2001). 

° HGSA também participa em programas de cooperação com diversos países 

africanos de expressão portuguesa, promovendo um intenso intercâmbio de conhecimentos e 

facultando meios humanos e materiais para esse efeito. 

C. Capacidade Instalada 

• Recursos Humanos 

Em 31 de Dezembro de 2001 37
, O HGSA contava com a colaboração de 3237 efetivos 

(ver Anexo 1), repartidos pelos diversos grupos profissionais, sendo que o grupo profissional 

mais representativo era o de enfermeiros, seguido pelos serviços gerais e pelo pessoal médico 

(HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO, 2002). 

° número total de efetivos sofreu uma diminuição, em 2001, de cerca de 8%, estando 

o pessoal médico dentro dos grupos profissionais que mais diminuíram, contando com uma 

redução de 169 efetivos em relação a 2000, fruto de uma avaliação mais rigorosa dos 

quantitativos. 

37 Os dados de que dispomos são de 2001 já que, à data da conclusão deste trabalho, o Relatório de Gestão de 
2002 ainda não tinha sido realizado. 
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Do total de funcionários do HGSA, mais de 70% encontrava-se a ocupar lugar de 

quadro, sendo que os restantes se encontravam vinculados ao hospital por contrato, tendo sido 

nestes últimos que se registrou a quase totalidade de diminuição do pessoal. 

A idade média dos funcionários do HGSA é de aproximadamente 40 anos, embora a 

classe etária com maior número de efetivos seja dos 25 aos 29 anos. O sexo feminino é o sexo 

preponderante nos efetivos do hospital (HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO, 2002). 

• Instalações e Equipamentos 

As instalações do HGSA distribuem-se por vários edificios,. sendo que do corpo 

central fazem parte o edificio Neoclássico (considerado monumento nacional) e o edificio Dr. 

Luís de Carvalho, inaugurado em 1997. Ambas as edificações estão ligadas por uma galeria 

com três pisos. O HGSA conta ainda com um pavilhão de consultas externas e vários 

laboratórios e utiliza parte do edificio do Hospital Conde Ferreira (para o serviço de Fisiatria), 

onde possui camas de internamento, salas de consulta e ginásio. 

Em 1999, após um protocolo realizado com a ARSN, o HGSA iniciou a realização de 

consultas externas de Oftalmologia no Centro de Saúde de São João (HOSPITAL GERAL 

DE SANTO ANTÓNIO, 2002). 

• Organização 

A estrutura organizacional do HGSA encontra-se repartida em áreas de Administração 

Intermédia, cujo responsável é um Administrador Hospitalar, o qual reporta diretamente à 

Administradora-Delegada (HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO, 2002). 

As áreas de administração intermédia são as seguintes: 
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I 
I 

Áreas de Administração 

I Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

I 
! Gestão de Doentes 

Blocos Operatórios e Centrais de Esterilização 

Hoteleira 
i 

Serviço de Apoio à Gestão 

I Gabinete de Estudos ~conômicos 

I 

Serviços de Apoio Geral ! 

I 

Aprovisionamento 

Gestão de Recursos Humanos 
I 
; 

Serviços Financeiros 

Serviço de Instalações e Equipamentos 
- , . , . 

FIgura 3: Areas de Admllntraçao IntermedIa do HGSA (Fonte: Hospltal Geral de Santo Antomo, 2002:8) 

Uma vez caracterizado o HGSA, vejamos agora como é que a questão da qualidade se 

enquadra dentro dessa instituição. 

4.2.1. O HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO E A GARANTIA 

DA QUALIDADE 

A par do desenvolvimento da área assistencial, em termos quantitativos o HGSA 

considera importante a aposta na qualidade, como meio de melhorar a prestação de serviços e 

aumentar a eficiência. 
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Neste âmbito, durante ano de 2000, foi iniciado o Projeto de Acreditação da 

Qualidade Organizacional do Hospital, decisão erigida pelo Conselho de Administração, 

como um objeto estratégico de médio prazo, tendo sido colocada nesta matéria alguma 

prioridade em relação a outros projetos do hospital. Deste modo, o Conselho de 

Administração constituiu-se como Grupo Estratégico do Projeto, assumindo a 

responsabilidade de desbloquear os meios necessários para que a decisão de acreditação se 

tome possível em Junho de 2003 (HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO, 2001). 

Assim, podemos observar que, no HGSA, há já uma grande abertura para a 

implantação de estratégias conducentes à qualidade dos serviços, o que nos leva a crer que um 

programa de Endomarketing seria bem acolhido, caso o mesmo se mostrasse pertinente. A 

análise dessa pertinência faz precisamente parte deste estudo. Mas, para chegarmos a essa 

conclusão, foi necessário desenvolver uma metodologia. Vejamos, assim, de que forma este 

estudo foi conduzido 
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5 - METODOLOGIA 

Neste capítulo é explicada a metodologia utilizada por este estudo, apresentando-se o 

tipo de pesquisa, o universo e a amostra, os sujeitos selecionados, os instrumentos utilizados 

na coleta dos dados e a sua forma de tratamento, bem como as limitações existentes no 

método escolhido. São, ainda, apresentados e analisados os resultados da pesquisa de campo. 

5.1. TIPO DE PESQUISA 

Utilizando a taxinomia proposta por VERGARA (2000), a pesqUIsa poderá ser 

classificada: 

Quanto aos fins: 

• Pesquisa descritiva: uma vez que este tipo de pesqUIsa pretende expor as 

características de uma população ou fenômeno, é aqui utilizada para descrever o 

modelo de Endomarketing adotado por Saul Faingaus Bekin (com ênfase na linha de 

ação da atitude) e algumas contribuições desenvolvidas por outros autores neste 

campo e em temáticas com ele relacionadas. Expõe, também, a realidade do HGSA, 

no que diz respeito às percepções dos seus funcionários e ao contexto (interno e 

externo) dentro do qual essa instituição está inserida. 

Com esta pesquisa, os três objetivos intermediários deste estud038 podem ser 

alcançados. 

• Investigação exploratória: embora o HGSA possa ter sido alvo de pesqUIsas em 

diversas áreas de investigação, não se verificou a existência de estudos que abordem a 

o foco desta pesquisa. 

38 Para remontar aos objetivos intermediários deste estudo, ver pág. 22. 



Este tipo de pesquisa, juntamente com os dados obtidos pela pesquisa descritiva, leva

nos à concretização do objetivo final, pois permite-nos dar uma resposta ao problema 

aqui levantado, problema esse que está direcionado para uma instituição onde um 

estudo sobre esta temática é inédito. 

Embora o estudo de campo se tivesse baseado em questionários fechados, o que não é 

o mais aconselhável no âmbito das pesquisas exploratórias (GIL, 1987), recorremos ao 

método fenomenológico para a análise dos dados e, por intermédio de um olhar 

hermenêutico, interpretamos os dados obtidos com toda a abertura que este tipo de 

pesquisa implica, deixando mesmo em aberto novas questões. Acreditamos que esse 

tipo de interpretação, juntamente com o fato de o pesquisador ser bastante conhecedor 

da realidade em causa, são suficientes para conduzir a uma análise dos resultados 

fidedigna. 

Quanto aos meios: 

• Pesquisa de campo: este estudo teve por base a coleta de dados primários junto de uma 

amostra de funcionários do HGSA, coleta essa materializada pela aplicação de 

questionários que VIsam analisar o enquadramento do fenômeno estudado nessa 

instituição. 

Esta pesquisa está, aSSIm, direcionada para a concretização do terceiro objetivo 

intermediário deste estudo. 

• Investigação documental: tendo sido realizada uma investigação em alguns 

documentos conservados no interior da instituição hospitalar (Relatórios de Gestão de 

2000 e 2001), documentos esses que não estão disponíveis ao público em geral, esta 

pesquisa é, também, documental. 
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Com estes dados, pretendemos alcançar parte do segundo objetivo intermediário. 

• Investigação bibliográfica: este estudo foi sistematizado, desenvolvido com base em 

material publicado em livros e em revistas acessíveis ao público em geral. As fontes 

que serviram de base a este estudo foram primárias e secundárias. 

Este tipo de investigação contribui para o alcance do primeiro e parte do segundo 

objetivo intermediário. 

• Estudo de caso: este estudo foi circunscrito a uma instituição (HGSA) e tem um certo 

caráter de detalhamento em relação a essa instituição, pois envolve a descrição das 

suas características, do seu contexto e das percepções dos seus funcionários em 

relação a determinadas questões. Este tipo de estudo, está na base da resposta do nosso 

objetivo final, pois é direcionado para a institução-alvo do nosso problema. 

Segundo YIN (2001), os estudos de caso são aconselháveis para as situações em que o 

foco da pesquisa se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos num 

determinado contexto da vida real. E se o Endomarketing, por si só, é um fenômeno 

contemporâneo, a sua aplicação a uma instituição pública é-o ainda mais. 

5.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

o universo desta pesquisa é o HGSA. Esta instituição hospitalar foi a escolhida por ser 

uma das mais representativas do país no setor público da saúde e, a partir desse parâmetro, ser 

a mais acessível a pesquisas oriundas do exterior. 

Paralelamente a isso, o HGSA sofreu, recentemente, uma ampla remodelação fisica, o 

que despertou a atenção deste estudo para a conveniência de uma pesquisa relativa ao 

ambiente interno de trabalho, pois o ideal seria uma reestruturação que alcançasse avanços em 

ambos os patamares (fisico e humano), para se proporcionar ao utente o acesso a uma 
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instituição pública hospitalar que respeite o novo paradigma holístico no que se refere à 

prestação de cuidados de saúde com dignidade (tanto para quem presta como para quem 

recebe esses cuidados). 

Relativamente à amostra, podemos considerar que, por um lado, é probabilística, 

estratificada e não proporcional, pois foi selecionada a partir de grupos organizados de acordo 

com a profissão, porém o tamanho da amostra dentro de cada grupo não foi proporcional ao 

tamanho do respectivo grupo, uma vez que havia grupos profissionais relativamente 

pequenos, como o caso dos Técnicos Superiores. Por outro lado, é não probabilística pois, 

dentro de cada grupo, coube ao chefe do respectivo serviço selecionar, por acessibilidade, 

quem deveria responder aos questionários. Assim, este processo obedeceu, mais ou menos, 

aos seguintes passos: 

• Determinação do número total de questionários a serem aplicados e, dentro desse 

número geral, distribuição dos questionários por diversos grupos profissionais, 

distribuição essa que, embora não proporcional, teve em consideração o tamanho de 

cada grupo. 

• Distribuição dos questionários pelos vários grupos profissionais, por parte dos chefes 

dos respectivos serviços, que selecionou os respondentes pela facilidade de acesso a 

eles. 

Quanto ao tamanho da amostra, podemos afirmar que as amostras não devem ser 

grandes ou pequenas, mas SIm suficientes (CASTRO, 1977). Logo, acreditando que é 

suficiente pesquisar uma amostra de cerca de 5% do Ulllverso total (3237 efetivos, em 

Dezembro de 2001) e, uma vez que a percentagem de retorno não remete, habitualmente, aos 

100%, entendemos ser pertinente inquirir cerca de 200 funcionários, de diversos grupos de 

. . 
pessoal, para que as conclusões se pudessem basear em ambientes de trabalho heterogêneos e 
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numa amostra significativa. Note-se que, neste caso, consideramos que a percentagem de 

retomo seria superior ao habitual em pesquisas realizadas por intermédio de questionários, 

dado o envolvimento direto das chefias dos elementos selecionados. 

Ainda a respeito do tamanho da amostra, embora esta se baseie em ambientes de 

trabalho heterogêneos, por abrangerem grupos profissionais distintos, acreditamos que 5% é 

suficiente, na medida em que o universo é homogêneo, pois está restrito a uma única 

instituição que partilha a mesma estrutura organizacional e a mesma cultura. 

A decisão de optarmos por uma estratificação baseada no grupo profissional, deve-se 

ao fato dos grupos em questão terem diferentes tipos de contato com o utente, pelo que 

pretendemos apurar se isso interfere na forma como cada grupo encara o relacionamento com 

o utente ou se existe já uma cultura impregnada no seio da instituição hospitalar analisada, 

que permite que todos os seus funcionários encarem da mesma forma o relacionamento com 

os utentes, independentemente da profissão que ocupam. 

Esta preocupação tem por base o fato de considerarmos ser importante a generalização 

de uma consciência que priorize a satisfação do utente, em tomo de todos os funcionários da 

instituição-alvo, independentemente da relação mais ou menos direta que esses funcionários 

possam ter com os utentes. 

Relativamente à abrangência da prática da satisfação do utente, VIEIRA (2001) afirma 

que uma estratégia de Marketing (Interno) hospitalar deve envolver todos os funcionários e 

não apenas aqueles articulados com o atendimento inicial e direto. Isto porque, nos hospitais, 

além do elevado nível de ações racionais por parte dos médicos, há um grande clima 

emocional, tanto por parte dos ute1J.tes como dos seus familiares e esse clima deve ser 

administrado por todo o pessoal que faz parte da instituição hospitalar, desde o porteiro e o 
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segurança, passando pelos atendentes administrativos e pessoal de enfermagem e indo até ao 

mais elevado nível funcional da organização. 

Ainda a este respeito, GONÇALVES (1983) afirma que para que a prestação de 

serviços direta ao utente seja eficiente, é imprescindível a contribuição de uma série de 

serviços que não desenvolvem atividades-fins, mas Sim atividades-meio e, dessa forma, 

prestam um serviço indireto ao utente. Como exemplos desses serviços temos os 

administrativos e os serviços gerais, que também são alvo do nosso estudo de campo, como 

veremos de seguida. . 

5.3. SELEÇÃO DOS SUJEITOS 

Dentro do universo analisado, os sujeitos desta pesquisa foram alguns funcionários do 

HGSA. 

Pretendeu-se que a amostra dos sujeitos abrangesse os grupos profissionais maiS 

representativos da instituição-alvo. 

Os grupos de pessoal por quem os questionários foram distribuídos, foram os mais 

representativos, em termos numéricos, tendo sido os seguintes: 

• Médicos (50) 

• Enfermeiros (50) 

• Técnicos Superiores (5) 

• Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (20) 

• Administrativos (25) 

• Serviços Gerais (50) 
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5.4. COLETA DE DADOS 

Ainda seguindo a taxonomia proposta por VERGARA (2000), os dados foram 

coletados por intermédio dos seguintes procedimentos: 

• Na literatura, foram coletados dados sobre a teoria do Endomarketing e sobre outras 

temáticas que estão fortemente relacionadas com essa teoria e com a sua origem. 

F oram, também, recolhidas informações sobre o setor público da saúde português, a 

fim de se compreender o contexto no qual o HGSA está inserido. 

Este tipo de coleta pretende concretizar o primeiro e parte do segundo objetivo 

intermediário desta pesquisa. 

• Na instituição hospitalar foi feito o recurso a documentos, como os últimos relatórios 

de gestão elaborados, o que visou 'auxiliar a pesquisa de campo. 

Com estes dados, a restante parte do segundo objetivo intermediário deste estudo é 

alcançado. 

• No campo, foram aplicados questionários, os qUaiS foram distribuídos por uma 

amostra de funcionários do HGSA. 

Com esta coleta, o terceiro objetivo intermediário deste estudo é concretizado. 

Pretendia-se que um estudo deste tipo fosse complementado com o método de 

observação simples na instituição-alvo porém, dada a natureza dessa instituição e das tarefas 

que envolvem o dia-a-dia de alguns dos grupos profissionais analisados, tal método não se 

mostrou viável, nem oportuno. 
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5.4.1. O QUESTIONÁRIO 

Em primeiro lugar, gostariamos de referir o porquê da escolha de um questionário 

como método de coleta de dados da pesquisa de campo. O fato de se tratar de uma instituição 

hospitalar, inviabilizou a realização de entrevistas no local de trabalho dos funcionários que 

constituíram a amostra. Além da dificuldade de permanecermos no interior das instalações da 

instituição-alvo, a falta de tempo para a concessão de entrevistas durante o horário laboral, 

impediram a sua realização. Por outro lado, o tamanho da amostra era demasiado extenso para 

que os dados fossem coletados através de entrevistas. 

Quanto ao fato de não termos optado pelo método de observação, como forma de 

complementar os dados recolhidos pelo questionário, a razão está relacionada com a 

dificuldade, já mencionada, de permanecermos no interior das instalações da instituição-alvo, 

devido à natureza da área de atuação da amostra. 

Porém, seguindo determinadas regras, tanto na elaboração, como na aplicação dos 

questionários, acreditamos que a metodologia adotada é coerente com o problema da pesquisa 

e nos permite atingir os objetivos propostos. Além disso, o questionário apresenta as seguintes 

vantagens (GIL, 1987): 

• Possibilita atingir um grande número de pessoas; 

• Não implica treinamento dos pesquisadores; 

• Garante o anonimato das respostas; 

• Permite que o preenchimento seja efetuado no momento m que os respondentes 

acharem mais conveniente; 

• Não expõe o pesquisador à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 

entrevistado. 
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Assim, em relação à elaboração do questionário, este obedeceu a algumas regras 

consideradas essenciais para otimizar o número de respostas (OLIVEIRA e MORAES, 1994): 

• Procurou minimizar o custo para o respondente, tomando o mais fácil e breve possível 

a tarefa de responder ao questionário, mediante um formato de respostas fechadas, 

baseadas numa escala. Além disso, os respondentes não tiveram qualquer custo 

financeiro, na medida em que os questionários foram distribuídos e recolhidos no local 

de trabalho; 

• Pretendeu maximizar a recompensa para quem respondesse, não só agradecendo a 

colaboração, mas também indicando que o resultado da pesquisa seria enviado; 

• Tentou demonstrar a credibilidade da pesquisa em questão, indicando as entidades 

onde o estudo estava a ser desenvolvido e por quem estava a ser financiado. 

Ainda objetivando a eficácia do questionário, procuramos seguir as seguintes regras, 

apontadas por Dillman (1978) e Sudman e Bradbum (1982), citados por OLIVEIRA e 

MORAES (1994): 

• Utilização de questões fechadas (como já foi mencionado); 

• Preocupação em responder às seguintes questões: 

• As palavras utilizadas irão ser uniformemente entendidas? - Sim 

• As questões possuem abreviaturas ou frases não convencionais? - Não 

• A questões são muito vagas ou tendenciosas? - Não 

• As perguntas são inconvenientes ou embaraçosas? - Não 

• As perguntas exigem muito do respondente? - Não 

• Existem questões mutuamente exclusivas? - Não 

• As questões exigem muito conhecimento por parte do respondente? - Não 

• As perguntas são dificeis de serem compreendidas? - Não 
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o questionário foi, ainda, submetido a dois pré-testes, realizados junto de profissionais 

da área em questão, para apurar se as questões estavam bem redigidas, perceptíveis e se 

proporcionavam o tipo de informação solicitada. O objetivo dos pré-testes é, assim, assegurar 

a validade e a precisão do questionário (GIL, 1987). 

Todos os questionários foram acompanhados por uma carta de apresentação, que 

informava sobre os objetivos do estudo, o porquê da importância da colaboração da pessoa, as 

entidades que estavam por detrás do estudo (tanto em termos acadêmicos, como em termos 

financeiros), a garantia de anonimato e de que os resultados seriam divulgados e as instruções 

de preenchimento. 

Na elaboração do questionário (ver Anexo 2), houve três preocupações centrais: 

1. Verificar o grau de importância que determinados parâmetros têm para o dia-a-dia 

profissional dos funcionários, a saber: 

./ Realização profissional 

./ Liberdade para decidir 

./ Responsabilidade 

./ Competência 

./ Ambiente de trabalho 

./ Relacionamento com os utentes 

./ Reconhecimento do valor profissional 

./ Comprometimento e envolvimento com a instituição 

./ Comprometimento e envolvimento com a profissão 

./ Qualificação profissional 

./ Condições e recursos de trabalho 

./ Imagem e credibilidade da instituição 
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../ Satisfação do utente 

2. Verificar com que grau determinados parâmetros estão presentes no dia-a-dia dos 

funcionários, a saber: 

../ Realização profissional 

../ Comprometimento e envolvimento com a profissão 

../ Comprometimento e envolvimento com a instituição 

../ Reconhecimento do valor profissional 

../ Ambiente de trabalho 

../ Relacionamento com os utentes 

../ Competência 

../ Qualificação profissional 

../ Responsabilidade 

../ Liberdade para decidir 

../ Circulação da informação 

../ Condições e recursos de trabalho 

../ Imagem e credibilidade da instituição 

../ Satisfação do utente 

3. Verificar a percepção dos funcionários no que diz respeito a um serviço orientado para 

o utente, sendo apurado a definição, a importância e os pré-requisitos que o conceito 

em questão envolve junto desses funcionários. 

Em relação aos parâmetros abordados nos dois primeiros grupos de questões, a sua 

ordem foi alterada do primeiro para o segundo grupo, no sentido de evitar respostas 

tendenciosas na segunda parte do questionário. Além disso, ·os parâmetros abordados são os 
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mesmos para ambos os grupos, à exceção do parâmetro relativo à circulação da informação, 

que foi propositadamente evitado no primeiro grupo, pois o foco deste estudo é a linha de 

ação da atitude e não da comunicação. Assim, embora seja importante apurar até que ponto a 

comunicação funciona bem dentro do HGSA, para eventuais recomendações sobre medidas 

futuras, nào pretendemos apurar a sua importância junto dos funcionários daquela instituiçào, 

de forma a demarcar bem a linha de ação deste estudo. 

Resta, ainda, referir que acreditamos que os parâmetros abordados nos permitem ficar 

com uma idéia realista das percepções que os funcionários do HGSA têm em relação à função 

que exercem e ao local onde exercem essa função. Entendemos, também, que com esses 

parâmetros podemos apurar algumas das questões mais pertinentes para a atividade 

profissional dos funcionários, notadamente no que diz respeito aos parâmetros relativos ao 

envolvimento e comprometimento com a instituição e com a profissão, à qualificação 

profissional e ao reconhecimento do valor profissional, parâmetros que, em particular, dizem 

respeito à linha de ação da atitude do modelo de Endomarketing aqui apresentado. 

Além disso, também pretendemos medir com que intensidade a satisfação do utente é 

importante, bem como o relacionamento com ele. Embora estes dois parâmetros sejam 

distintos, acreditamos que ambos são importantes, pois o relacionamento é o parâmetro que 

mais diretamente interfere na satisfação dos utentes, em situações de relacionamento direto 

entre eles e os funcionários da instituição prestadora de serviços de saúde. 

Note-se que, embora outros parâmetros pudessem ser aqui abordados, optamos por 

abordar somente estes, por entendermos que são os mais relevantes para este estudo. No 

entanto, uma ressalva para a questão. salarial39
, a qual, normalmente, é considerada em estudos 

que analisam a importância de determinadas condições para a atividade profissional e para a 

39 A questão salarial é considerada, por Bekin, como um dos fatores que influência as expectativas do 
funcionários (ver pág. 107 deste estudo). 
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motivação das pessoas. A este respeito, toma-se necessário referir que não faz grande sentido 

analisar o salário dentro de um sistema público, já que esse fator é definido pela lei e por 

questões que nada têm a ver com a performance profissional das pessoas, não estando, 

portanto, dependente de ações organizacionais internas. 

Por último, é importante referir que acreditamos que só possível conscientizar os 

funcionários acerca da pertinência de um serviço orientado para o utente, se eles se sentirem 

satisfeitos com a sua atividade profissional, satisfação que está diretamente relacionada com a 

concretização dos par?metros abordados, questão que é alvo da nossa análise na segunda parte 

do questionário. Porém, para isso, é necessário verificar qual o conceito que os funcionários 

possuem acerca de um serviço orientado para o utente, qual a importância que lhe atribuem e 

em que grau eles concordam que a orientação para esse tipo de serviço está diretamente 

relacionada com a concretização dos parâmetros que dizem respeito à linha de ação da atitude. 

Quanto ao tipo de questionário aplicado, a estrutura baseou-se numa escala de 

intensidade, pois o que se pretende aqui é quantificar um fenômeno social, isto é, a percepção 

dos respondentes em relação a determinados parâmetros e conceitos, medindo a intensidade 

dessa percepção da forma mais objetiva possível. Assim, entre as várias vantagens que são 

apontadas para escalas deste tipo, contamos com a vantagem da escala aqui adotada 

possibilitar boas comparações diretas entre as respostas, assumindo que os respondentes 

interpretam as questões da mesma maneira (AAKER, KUMAR e DAY, 2001). Além disso, 

tem a vantagem de ser bastante precisa, dado o número de respostas alternativas, vantagem 

essa mencionada por Selltiz (1959), citado por MATTAR (1996). Neste caso concreto, a 

escala foi elaborada a partir de oito graus de medição, a saber: 

• DT - Discordo Totalmente 

• D - Discordo 

139 



• DP - Discordo Parcialmente 

• CD - Não Concordo Nem Discordo 

• CP - Concordo Parcialmente 

• C - Concordo 

• CT - Concordo Totalmente 

• N - Não Se Aplica 

Por fim, gostaríamos de referir que não optamos por questões abertas (o que seria mais 

aconselhável para pesquisas exploratórias como esta), pelos seguintes motivos (MATT AR, 

1996): 

• A codificação toma-se pouco preCIsa devido à interpretação subjetiva de cada 

codificador; 

• As respostas tomam-se problemáticas para quem tem dificuldades de redação (o que, 

neste caso, poderia acontecer, pelo fato da amostra incluir pessoas de nível de 

instrução baixo); 

• A letra nem sempre é legível; 

• O questionário toma-se mais cansativo e a resistência ao seu preenchimento aumenta, 

o que não era aconselhável neste caso, uma vez que pretendíamos obter respostas em 

tomo de 5% do total do universo. 

Assim, embora o uso de perguntas abertas se] a recomendado para as pesqUIsas 

exploratórias, acreditamos que a abrangência da escala utilizada no nosso questionário, 

juntamente com a utilização do método fenomenológico e com o fato do pesquisador 

conhecer bem a realidade analisada, justificam a utilização de um questionário estruturado, 

como forma de ultrapassar os constrangimentos atrás mencionados. 
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5.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

Mediante' o problema em questão e dada a natureza exploratória deste estudo, 

entendemos que os dados deveriam ser tratados de forma não só quantitativa, mas também 

qualitativa. Assim, inicialmente, os dados foram tratados quantitativamente, tendo sido 

tabulados e sujeitos a uma análise estatística básica, assente em cálculos percentuais relativos 

às respostas dadas. Após esses cálculos, os dados foram analisados qualitativamente, tendo 

sido apresentados de fonna estruturada, baseada no grupo profissional dos respondentes. 

Após isso, foram apresentadas conclusões, de acordo com o grupo profissional e uma 

conclusão geral relativa à amostra como um todo. 

Os dados obtidos por intennédio dos questionários foram confrontados com o modelo 

de Endomarketing, mais precisamente, com a sua linha de ação da atitude, que serviu de base 

à fonnulação do problema apresentado no início deste trabalho. Assim, mediante os 

resultados obtidos com a análise quantitativa, procuramos dar uma resposta ao problema 

fonnulado, isto é, concluir quanto à necessidade ou não da aplicação da técnica estudada no 

seio da instituição-alvo. 

Para isso, utilizamos o método fenomenológico, o qual, apesar de não ser aconselhado 

quando os dados no campo são coletados por meio de questionários fechados (VERGARA, 

2000), consideramos importante para efetuar a análise das respostas dadas à luz do contexto 

dos respondentes. 

De fato, quando se pretende analisar um fenômeno em função das percepções que 

envolve e das expectativas que gera, é importante utilizar um método que leve em 

consideração a interpretação daqueles que vivem o problema em questão. É, pois, essencial, 

compreender o fenômeno em questão e interpretá-lo, por meio de uma visão hennenêutica, 

para se poder chegar a uma conclusão realista. Esta visão hennenêutica busca, aSSIm, 
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interpretar a realidade, de acordo com o contexto dentro do qual ela se insere. Podemos, 

mesmo, afirmar que todo o pensar é hermenêutico, já que tudo depende de como interpretar. 

Logo, para analisarmos os dados coletados, foi essencial interpretá-los dentro do respectivo 

contexto. 

Neste caso concreto, foi importante apurar e analisar as percepções dos funcionários 

do HGSA, para se conhecer a atual imagem que eles possuem dessa instituição e das funções 

que exercem, bem como a sua percepção no que diz respeito a um servIço de qualidade 

orientado para o utente, a fim de se analisar a pertinência da aplicação, junto desses 

funcionários, de uma estratégia de Endomarketing, baseada na linha e ação da atitude. 
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5.6. LIMITAÇÕES DO MÉTODO 

Tal como qualquer método tem possibilidades e limitações, a metodologia adotada 

para este estudo, embora pareça ser a mais adequada para alcançar os objetivos pretendidos 

dentro do presente contexto, apresenta algumas limitações, notadamente: 

• O universo escolhido, por si só, já é limitativo, pois o número de instituições públicas 

de saúde existentes em Portugal é de tal forma extenso que, tendo-se optado apenas 

por uma delas (opção essa que teve por base as razões apontadas no ponto 5.2.), 

corremos o risco de ter deixado ficar de fora instituições que poderiam constituir um 

campo de estudo mais enriquecedor. Porém, esse risco, inerente a qualquer processo 

de investigação, teve que ser corrido, dada a necessidade de se delimitar a pesquisa, 

para não se perder profundidade e para se poderem cumprir os prazos pré

estabelecidos. 

• A amostra e o critério de seleção também são fatores limitativos, o que produz as 

mesmas implicações atrás mencionadas, notadamente o fato dos elementos 

selecionados para responder ao inquérito poderem não ser os mais representativos do 

universo estudado; 

• A aplicação de questionários apresenta, também, algumas desvantagens (GIL, 1987), 

notadamente: 

• Exclusão de pessoas que não sabem ler nem escrever, o que, em certas 

circunstâncias, conduz a graves deformações nos resultados da investigação; 

• Falta de auxílio ao informante, quando este não entende corretamente as 

instruções ou perguntas; 

• Desconhecimento das circunstâncias em que o questionário foi respondido, o 

que pode ser importante na avaliação da qualidade das respostas; 
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• 

• 

Falta de garantia de que a malOna das pessoas devolvam o questionário 

devidamente preenchido, o que pode implicar a significativa diminuição da 

representatividade da amostra; 

Criação de resultados bastante críticos em relação à objetividade, pOIS o 

significado dos itens pode vanar de acordo com cada um dos sujeitos 

pesquisados. 

• Também não desconsideramos a hipótese dos respondentes poderem ter fornecido 

respostas falsas ou selecionadas ao acaso, por razões que estão relacionadas com falta 

de tempo, desmotivação e falta de interesse, entre outros motivos. 

• Outra limitação esteve na pesquisa documental, já que o Relatório de Gestão de 2002 

da instituição analisada ainda não estava disponível quando este estudo foi realizado. 

Porém, a Direção do HGSA informou que não houve alterações significativas em 

relação aos dados apurados entre 2001 e 2002, o que nos leva a crer que o fato da 

pesquisa de campo ter sido realizada em 2002 e a pesquisa documental ter como dados 

mais recentes o ano de 2001, não conduz a uma conclusão distorcida da realidade. 

• É, também, importante referir que as impressões do pesquisador podem refletir-se na 

interpretação dos dados obtidos, particularmente neste caso, onde é utilizado o método 

fenomenológico, mediante a prática da hermenêutica. 

• Por fim, acrescente-se que, sendo este um estudo de campo, não pode ser generalizado 

a outras instituições, embora possam ser tirados daqui alguns ensinamentos, 

particularmente no que se refere à implementação de uma estratégia de 

Endomarketing. 

Assim, exposta a metodologia, vejamos agora qUalS os resultados da pesquisa de 

campo. 
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5.7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

O fato de termos procedido a uma pesquisa bibliográfica e documental, permitiu-nos 

enquadrar o problema levantado, cuja pertinência face à realidade em que se insere o objeto 

do nosso estudo foi apurada com a pesquisa de campo. É, precisamente, essa pesquisa de 

campo que iremos analisar de seguida, com base nos resultados obtidos e com o apoio dos 

dados recolhidos por intermédio da pesquisa descritiva. 

Relativamente aos questionários, como já foi dito, foram distribuídos 200 

questionários e devolvidos 170. Logo, a percentagem de retorno foi bastante elevada, tendo 

rondado os 85%. Tal percentagem só foi possível devido ao empenho pessoal de um elemento 

da Direção do HGSA e ao posterior envolvimento das chefias dos grupos profissionais 

compreendidos na amostra, as quais selecionaram os respondentes de acordo com a facilidade 

de acesso aos mesmos, tornando mais fácil a devolução dos questionários devidamente 

preenchidos. 

Quanto às respostas em SI, Iremos começar por fazer uma análise geral para, 

posteriormente, analisannos cada grupo profissional isoladamente, com o intuito de 

verificarmos se há diferenças significativas entre eles. 

Relativamente aos resultados gerais, começando pelo grupo relativo à importância 

dos parâmetros (ver Anexos 3, 10 e 17), e tendo como base o grau que diz respeito aos que 

estão totalmente de acordo com a importância de determinado parâmetro, podemos verificar 

que, em primeiro lugar, vem a realização profissional (85% de respostas), sendo seguida logo 

pela competência (84%). A responsabilidade ocupa o terceiro lugar no ranking de importância 

dos respondentes, com 77% de respostas, e o ambiente de trabalho vem logo em seguida, com 

76%. A satisfação do utente surge em quinto lugar, com 73%, sendo seguida pelas condições 

e recursos de trabalho, que preocupam os respondentes em torno dos 72%. O relacionamento 
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com os utentes ocupa o sétimo lugar na lista de importância dos parâmetros, com 70% de 

respostas. A qualificação profissional está na oitava posição, com 64% de respostas e a 

imagem e credibilidade da instituição vem em nono lugar, com 60%. As últimas posições são 

ocupadas pelo comprometimento e envolvimento com a profissão (55%), pela liberdade para 

decidir (49%), pelo reconhecimento do valor profissional (47%) e, por fim, pelo 

comprometimento e envolvimento com a instituição (46%). Assim, ordenando por ordem 

decrescente de importância, temos a seguinte lista de parâmetros: 

1. Realiz9-ção profissional (85%) 

2. Competência (84%) 

3. Responsabilidade (77%) 

4. Ambiente de trabalho (76%) 

5. Satisfação do utente (73%) 

6. Condições e recursos de trabalho (72%) 

7. Relacionamento com os utentes (70%) 

8. Qualificação profissional (64%) 

9. Imagem e credibilidade da instituição (60%) 

10. Comprometimento e envolvimento com a profissão (55%) 

11. Liberdade para decidir (49%) 

12. Reconhecimento do valor profissional (47%) 

13. Comprometimento e envolvimento com a instituição (46%) 

Relativamente à satisfação e ao relacionamento com os utentes, uma vez que a análise 

destes parâmetros tem uma importância particular para este estudo, dado o objetivo final da 

estratégia de Endomarketing aqui desenvolvida, podemos observar que as suas posições não 

são as ideais, particularmente no caso de uma instituição prestadora de serviços de saúde, cujo 
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objetivo final deve ser satisfazer o utente. Porém, apenas 73% dos respondentes parecem 

concordar totalmente com a importância da satisfação do utente e 70% concorda totalmente 

com a pertinência do relacionamento com os utentes. Aqui parece haver congruência, na 

medida em que estamos perante valores muito próximos e trata-se de parâmetros bastante 

similares. 

Ainda a respeito da satisfação do utente e recorrendo ao grau "Concordo", 21 % 

concorda com a sua importância, valor que, juntamente com os 73% que concordam 

totalmente, faz com que 94% considerem importante esse parâmetro, embora com 

intensidades diferentes. Curiosamente, os valores totais para quem dá importância ao 

relacionamento com os utentes, também alcançam os 94%, uma vez que 70% concordam 

totalmente e 24% concordam que esse parâmetro é importante. Logo, parece haver de novo 

congruência nas respostas. 

Do mesmo modo, juntando as respostas de ambos os graus (C e CT), contando que 

estamos a medir o que é efetivamente importante, embora com diferentes graus de 

intensidade, podemos verificar que estes dois parâmetros ocupam praticamente a mesma 

posição. Senão vejamos: 

1. Responsabilidade (98%) e Competência (98%) 

2. Realização profissional (96%) 

3. Ambiente de trabalho (95%) 

4. Satisfação do utente (94%) e Relacionamento com os utentes (94%) 

5. Condições e recursos de trabalho (92%) 

6. Comprometimento e envolvimento com a instituição (89%) e 

Comprometimento e envolvimento com a profissão (89%) 

7. Reconhecimento do valor profissional (88%) 
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8. Imagem e credibilidade da instituição (87%) 

9. Qualificação profissional (85%) 

10. Liberdade para decidir (84%) 

N a verdade, os parâmetros que, na primeira análise, ocupavam as primeiras posições, 

continuam a ocupá-las. As maiores alterações verificam-se ao nível dos parâmetros que 

ocupam lugares de menor importância, particularmente no que diz respeito ao reconhecimento 

do valor profissional, ao comprometimento e envolvimento com a instituição e com a 

profissão, que sobem a sua posição, e à qualificação profissional, liberdade para decidir e 

imagem e credibilidade da instituição, que descem. 

Se a esta análise juntarmos a opinião dos que concordam com algumas restrições, 

teremos o seguinte ranking: 

1. Responsabilidade (99%) e Competência (99%) 

2. Realização profissional (98%) 

3. Ambiente de trabalho (97%) 

4. Condições e recursos de trabalho (96%) e Satisfação do utente (96%) 

5. Relacionamento com os utentes (95%), Comprometimento e envolvimento 

com a profissão (95%) e Imagem e credibilidade da instituição (95%) 

6. Reconhecimento do valor profissional (94%), Comprometimento e 

envolvimento com a instituição (94%) e Qualificação profissional (94%) 

7. Liberdade para decidir (93%) 

Verificamos, assim, que não há grandes alterações e que, com toda a certeza, os cinco 

parâmetros que maior importância têm para os respondentes são: responsabilidade, 

competência, realização profissional, ambiente de trabalho e satisfação do utente, sendo logo 

seguidos pelas condições e recursos de trabalho e pelo relacionamento com os utentes. 
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Embora fosse desejável que o relacionamento com os utentes e, mais concretamente, a 

satisfação do utente, ocupassem posições de maior importância, podemos afirmar que, num 

grupo de treze parâmetros, estar entre os cinco primeiros já é um antecedente de que os 

funcionários da instituição analisada se preocupam em satisfazer o utente. Contudo, é curioso 

notar que os parâmetros que aqui são apontados como aqueles cuja concretização conduz à 

adoção de comportamentos direcionados para a realização da satisfação do utente, ocupam 

aqui um lugar bastante modesto, na medida em que não parecem ser os parâmetros aos quais é 

dada uma maior importância, havendo mesmo quem considere alguns desses parâmetros nada 

importantes, embora essa percentagem seja bastante reduzida. Referimo-nos ao 

comprometimento e envolvimento com a profissão e com a instituição, ao reconhecimento do 

valor profissional e à qualificação profissional. 

Logo, nesta altura podemos perguntar: com que intensidade a concretização desses 

parâmetros conduz à adoção de comportamentos potenciadores da satisfação do utente? A 

resposta a essa questão será dada na última questão do questionário, que analisaremos mais à 

frente. Para já, uma vez que não pretendemos aqui fazer relações entre variáveis, resta-nos 

ficar com a idéia de que todos parecem concordar, de algum modo, com o fato da satisfação 

do utente ser importante. 

Passando, agora, ao grupo de respostas que diz respeito à concretização dos 

parâmetros em causa (ver Anexos 3, 10 e 18), podemos começar por observar que o 

parâmetro que mais parece se verificar é satisfação do utente, pois 64% dos respondentes 

afirma que concorda totalmente que essa satisfação é prioritária ao longo do seu dia-a-dia de 

trabalho. 

Vejamos, assim, por ordem decrescente, a concretização dos parâmetros abordados, no 

que diz respeito aos que concordam totalmente com essa concretização: 
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1. Satisfação dos utentes (64%) 

2. Responsabilidade (63%) 

3. Competência (61 %) 

4. Relacionamento com os utentes (59%) 

5. Comprometimento e envolvimento com a profissão (53%) 

6. Imagem e credibilidade da instituição (50%) 

7. Realização profissional (42%) 

8. Comprometimento e envolvimento com a instituição (34%) 

9. Qualificação profissional (25%) e Liberdade para decidir (25%) 

10. Ambiente de trabalho (14%) e Condições e recursos de trabalho (25%) 

11. Reconhecimento do valor profissional (12%) 

12. Circulação da informação (3%) 

Tal como fizemos para o grupo de questões anterior, vejamos se o ranking se mantém 

quando juntamos as respostas das categorias CT e C: 

1. Competência (96%) 

2. Comprometimento e envolvimento com a profissão (92%) e Relacionamento 

com os utentes (92%) 

3. Responsabilidade (88%) 

4. Satisfação do utente (87%) 

5. Imagem e credibilidade da instituição (85%) 

6. Realização profissional (73%) 

7. Comprometimento e envolvimento com a instituição (64%) 

8. Liberdade para decidir (63%) 
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9. Qualificação profissional (54%) 

10. Ambiente de trabalho (52%) 

11. Condições e recursos de trabalho (47%) 

12. Reconhecimento do valor profissional (43%) 

13. Circulação da informação (25%) 

De fato, quando juntamos os dois graus de maior concordância da escala, verificamos 

que a satisfação do utente deixa de ser o parâmetro mais aplicado, passando a competência a 

ocupar o pnmeIro lugar. Porém, não há grandes alterações em relação aos restantes 

parâmetros. 

Para tornarmos ainda mais efetiva a nossa conclusão a respeito dos que concordam 

(mesmo com algumas restrições) com a concretização dos parâmetros, vejamos se há grandes 

alterações se unirmos as respostas dos três parâmetros relativos à concordância: 

1. Competência (98%) 

2. Comprometimento e envolvimento com a profissão (97%) 

3. Responsabilidade (96%) 

4. Relacionamento com os utentes (94%) e Satisfação do utente (94%) 

5. Realização profissional (92%) 

6. Imagem e credibilidade da instituição (91 %) 

7. Comprometimento e envolvimento com a instituição (82%) 

8. Liberdade para decidir (78%) 

9. Ambiente de trabalho (76%) 

10. Reconhecimento do valor profissional (75%) 

11. Condições e recursos de trabalho (72%) 

12. Qualificação profissional (70%) 
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13. Circulação da infonnação (48%) 

Após esta exposição, baseada nos três graus de concordância da escala, parece não 

haver dúvidas, pelo menos, no que diz respeito aos parâmetros que menos se verificam. Com 

efeito, podemos constatar que, no HGSA, a infonnação não circula corretamente, as 

condições e recursos de trabalho não são os melhores, nem o ambiente agrada muito aos seus 

funcionários, os quais também não sentem ser reconhecidos pelo seu trabalho. Se 

observannos o respectivo gráfico (ver Anexo 18) podemos facilmente constatar que estes 

parâmetros são os que dividem mais as opiniões e que, no que diz particular respeito à 

circulação da infonnação, mais de metade dos respondentes não está satisfeita a esse nível. 

No que diz respeito aos parâmetros que mais se concretizam, podemos verificar que a 

satisfação do utente, embora tenha mudado de posição após a junção das respostas dos três 

graus de concordância da escala, parece não ter problemas de concretização, já que 94% dos 

respondentes concordam, de algum modo, que esse parâmetro é levado em consideração no 

âmbito da atividade profissional dos funcionários do HGSA. 

Mais uma vez parece haver congruência nas respostas, se verificannos que a 

percentagem de concordância, no que diz respeito à concretização da satisfação do utente e ao 

bom relacionamento com os utentes, é igual (94%). 

Quanto aos parâmetros que dizem respeito à linha de ação da atitude 

(comprometimento, envolvimento, qualificação e valorização), podemos verificar que aquele 

que mais se concretiza é o comprometimento e envolvimento com a profissão. Com efeito, é 

curiosa a distância que ocorre entre o envolvimento e o comprometimento no que diz respeito 

à profissão e à instituição. De fato, já havíamos constatado no ponto 2.3. deste trabalho que os 

profissionais de saúde tendem a ser mais leais à profissão do que à instituição onde trabalham, 

o que parece que também se verifica no âmbito do HGSA, já que 97% dos respondentes 

152 



sentem-se comprometidos e envolvidos com a profissão e só 82% é que têm esse sentimento 

em relação à instituição. Embora ambos os valores sejam elevados, a diferença entre eles deve 

ser realçada, principalmente porque 8% dos respondentes diz não se sentir comprometido nem 

envolvido com a instituição. 

No que diz respeito à valorização e à qualificação, ambos os parâmetros aparecem 

como os que menos se concretizam, embora a percentagem com que ocorram não seja baixa. 

Contudo, 18% dos respondentes discordam (em diferentes graus) com o fato da aposta na 

qualificação profissi<?nal fazer parte da rotina do HGSA. Quanto à valorização profissional, 

16% discorda da sua existência. 

Assim, podemos concluir que, apesar de tudo, estes itens têm altas percentagens de 

concretização, já que aquele que ocorre em menor percentagem, mesmo assim tem uma 

concretização na ordem dos 70 % (qualificação profissional). Contudo, existem alguns 

elementos no HGSA que parecem não se sentir satisfeitos a respeito desses parâmetros e isso 

deve ser ultrapassado, até porque não sabemos se são situações pontuais ou se é uma 

tendência que se começa a verificar dentro dessa instituição. Por isso, é importante que seja 

considerada a hipótese de se implantar um programa de Endomarketing no HGSA, pois o 

próprio diagnóstico do programa pode chegar a conclusões pertinentes que este estudo não 

conseguiu alcançar. 

Ainda antes de terminarmos a análise relativa a este grupo de questões, sena 

interessante comparar os resultados da importância dos parâmetros com os resultados 

relativos à concretização daqueles. 

Relembrando os resultados do primeiro grupo de respostas, vimos que os parâmetros 

que maior importância parecem ter para os respondentes são: a responsabilidade, a 

competência, a realização profissional, o ambiente de trabalho e a satisfação do utente. 
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Porém, comparando esse ideal com a realidade, verificamos que a responsabilidade, a 

competência, a satisfação do utente e até mesmo a realização profissional parecem ser 

concretizados a um grande nível, já não se podendo dizer o mesmo do ambiente de trabalho. 

Aliás, 12% dos respondentes demonstram, de alguma forma, insatisfação no que diz respeito 

ao ambiente de trabalho. A este nível, também acreditamos que o Endomarketing possa 

intervir, na medida em que, fazendo com que todos partilhem os mesmos objetivos, esse 

desajuste pode diminuir. Além disso, o sentimento de grupo também pode colmatar essa 

dificuldade, o que também pode ser proporcionado mediante a aplicação de um programa de 

Endomarketing. 

Vej amos, agora, os resultados da pesquisa no que se refere ao conceito de satisfação 

do utente e às percepções relativas à sua definição, importância e pré-requisitos (ver Anexos 

3,10,19,20 e 21). 

Começando pela análise do conceito em si, parece não haver dúvidas que a grande 

maioria (94%) concorda que um serviço orientado para o utente deve encarar este ator como 

um cidadão e como um cliente. Por outro lado, a definição que vê o utente simplesmente sob 

a ótica de alguém a quem é prestado um serviço de saúde, não importa como, é aquela que 

maior percentagem de discordância possui. 

Logo, podemos considerar que ao nível da definição do conceito, os funcionários do 

HGSA parecem compreender bem o que significa um serviço orientado para o utente, o que é 

facilmente constatado mediante a observação do Anexo 19. 

Passando à questão relativa à importância do conceito (ver Anexo 20), podemos 

concluir que a grande maioria dos respondentes (94%) concorda, de alguma forma, com a 

importância de um serviço orientado para o utente. Portanto, conscientizar os funcionários no 

que diz respeito à importância dessa questão parece não ser necessário. 
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Por fim, no que se refere às pré-condições (ver Anexo 21) para desenvolver com maior 

motivação uma atitude de orientação para o utente, a grande maioria (95%) também parece 

estar, de alguma forma, de acordo com o fato de por detrás dessa orientação estar a linha de 

ação de atitude, com a concretização do comprometimento, do envolvimento, da qualificação 

e da valorização. 

Assim, podemos verificar que os resultados deste estudo de campo parecem indicar 

que a linha de ação da atitude, por intermédio dos quatro parâmetros atrás mencionados, 

poderá contribuir para aumentar a motivação dos funcionários do HGSA no que diz respeito à 

adoção de uma cultura de serviço orientada para a satisfação do utente. 

Porém, apesar dessa conclusão, é curioso observar que os parâmetros que servem de 

base à linha de ação da atitude parecem não ser os mais importantes para os funcionários do 

HGSA, nem os que mais se concretizam, à exceção do comprometimento e envolvimento 

com a profissão. Com efeito, recorrendo aos Anexos 3, 10 e- 17, podemos observar que 

existem outros parâmetros mais importantes para os funcionários do HGSA do que aqueles 

que estão relacionados com alinha de ação da atitude. 

Contudo, o que este estudo pretende, com a última questão formulada, não é abordar 

quais os parâmetros mais importantes para o universo em questão, mas sim se aqueles que 

estão mais diretamente relacionados com a linha de ação da atitude conduzem ou não à 

satisfação do utente, o que tudo indica que sim. 

Ora, uma vez que o foco de ação deste estudo é a linha de ação da atitude, enquanto 

forma de concretização da satisfação do utente, não nos quisemos centrar na relação de outros 

parâmetros com essa satisfação, o que podemos sugerir para estudos futuros. Com efeito, este 

estudo já abre pistas para esse tipo de análise, uma vez que parecem existir outras questões 
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que satisfazem mais os funcionários do HGSA do que as da linha de ação da atitude, tais 

como a realização profissional, a competência, a responsabilidade e o ambiente de trabalho. 

Porém, mais uma vez referimos que não é nosso objetivo medir o que mais satisfaz os 

funcionários dos HGSA nem a relação de outros parâmetros com a concretização de um 

serviço orientado para o utente, mas apenas verificar se o Endomarketing, por intermédio da 

sua linha de ação da atitude, pode conduzir a um ambiente favorável à concretização da 

satisfação do utente. 

Mas, vejamos agora, os resultados ao nível de cada um dos grupos profissionais, para 

verificarmos se existem grandes diferenças de opiniões de uns grupos para os outros. Importa 

referir que, a este nível, não interessa fazer uma análise tão pormenorizada como a anterior, 

pois o mais importante são os resultados gerais, já que se pretende a aplicação de um 

programa de Endomarketing em toda a instituição. Por isso, interessa-nos conhecer a 

realidade de um modo geral, razão pela qual as análises que se seguem deverão ser I)1ais 

superficiais, objetivando levantar eventuais diferenças significativas entre os vários grupos 

profissionais ou eventuais desvios em relação ao panorama geral. 

Além disso, gostaríamos de referir que, o critério básico para a exposição dos 

resultados será o de unificar num mesmo resultado as respostas relativas aos três graus de 

concordância e/ou discordância, fazendo apenas alusão ao grau de concordância ou 

discordância quando for oportuno para explicar ou realçar uma percepção em particular. 

Comecemos, assim, pelo grupo profissional dos Médicos, no que diz respeito à 

importância dos parâmetros (ver Anexos 4, 11 e 22). 

Observando a primeira parte do Anexo 11 e fazendo uma análise muito geral, 

podemos observar que todos os parâmetros abordados são importantes para os médicos, sendo 

que apenas a realização profissional levanta uma certa discordância (em tomo dos 4%). 
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Contudo, esse é o parâmetro com cuja importância a maioria concorda totalmente (92%), 

valor que só é alcançado pela competência. 

Se analisarmos os parâmetros no que diz respeito aos três graus de concordância, 

verificamos que a sua importância é muito semelhante para os médicos, já que a realização 

profissional, o reconhecimento do valor profissional e a qualificação profissional são 

importantes para os médicos em tomo dos 92% e todos os outros parâmetros assumem-se 

importantes em termos dos 96%. 

Relativamente à concretização dos parâmetros (ver Anexos 4, 11 e 23), podemos 

afirmar que 100% dos médicos afirma que o comprometimento e envolvimento com a 

profissão, o relacionamento com os utentes, a competência e a imagem e credibilidade da 

instituição efetivamente se concretizam ao longo do seu dia-a-dia de trabalho. 

Quanto à satisfação dos utentes, segundo os médicos, esta só não ocorre na totalidade, 

porque 4% discordam dessa concretização. 

Relativamente aos parâmetros da linha de ação da atitude, já VImos que o 

comprometimento e envolvimento com a profissão ocorre na totalidade e mesmo com a 

instituição ocorre 92%, embora 4% discordem disso. A qualificação e o reconhecimento do 

valor profissional, também ao nível deste grupo profissional ocorre em menor escala, e há 

mesmo quem discorde da sua ocorrência em tomo dos 8 e 7%, respectivamente. 

Quanto aos parâmetros com menor grau de ocorrência, temos a circulação da 

informação e as condições e recursos de trabalho, o que poderia ser colmatado mediante uma 

estratégia de Endomarkeing, particularmente no e diz respeito à questão da informação. 

Também aqui os resultados vão ao encontro da análise geral. 

Observando, agora, os resultados relativos ao conceito em si (ver Anexos 4, 11, 24, 25 

e 26) e começando pela definição que os médicos têm de um serviço orientado para o utente, 
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a grande maioria concorda com a definição de serviço orientado para o utente que mais vai ao 

encontro da cultura do Endomarketing (ver Anexo 24), não havendo assim grandes diferenças 

em relação ao panorama geral. 

Em relação à importância do conceito (ver Anexo 25), a totalidade dos médicos 

concorda com essa importância. 

Quanto às pré-condições do conceito (ver Anexo 26), a totalidade dos respondentes 

parece concordar com elas. 

Assim, podemos verificar que os resultados relativos a este grupo profissional não se 

afastam dos resultados gerais, podendo transpor para este grupo as mesmas conclusões que já 

foram feitas a um nível geral. 

Apenas gostaríamos de fazer aqui uma observação, que se prende com o fato dos 

médicos t,erem sido o grupo profissional com um menor índice de retomo dos questionários, o 

que pode sugerir que as respostas deste grupo possam não ser representativas da totalidade 

desses profissionais. 

Passemos, agora, ao grupo profissional dos Enfermeiros, começando pelo grupo de 

questões relativas à importância dos parâmetros (ver Anexos 5, 12 e 27). Seguindo o critério 

de analisar conjuntamente as respostas relativas à concordância, podemos verificar que os 

parâmetros mais importantes para este grupo de profissionais são realização profissional, a 

responsabilidade e a competência, o que vai ao encontro das respostas em geral. No entanto, 

apesar de todos os parâmetros parecerem ser importantes para o grupo profissional dos 

enfermeiros, os que se situam com menor importância são os que dizem respeito à instituição 

em si, ou seja, ao comprometimento e envolvimento com a instituição (91 %) e à imagem e 

credibilidade da instituição (88%). Aliás, em ambos os casos, 2% dos respondentes discorda, 

de alguma forma, com a importância desses parânietros, 6 que nos leva a crer que seria 
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importante uma estratégia de Endomarketing cnar, junto deste grupo, sentimentos de 

pertencimento em relação ao HGSA. 

No que diz respeito às questões relacionadas com os utentes, 98% considera 

importante a relação com esses utentes e 95% dá importância à sua satisfação. Porém, 2% 

discorda parcialmente com a importância de se proporcionar um bom relacionamento com os 

utentes. Ora, uma estratégia de Endomarketing também poderia ultrapassar este pequeno 

desvio. 

Passando, agora, ao grupo de questões relativas à concretização dos parâmetros (ver 

Anexos 5, 12 e 28), podemos observar que os parâmetros que parecem reunir concordância 

em tomo da sua concretização, são o comprometimento e o envolvimento com a profissão e a 

qualificação profissional, que são dois dos traços típicos da linha de ação da atitude do 

modelo de Endomarketing aqui descrito. Quanto ao reconhecimento do valor profissional 

embora 82% concorde com a sua concretização, 16% discorda. A este nível, seria 

aconselhável a aplicação de uma estratégia de Endomarketing mais focalizada nas chefias 

intermédias, com o intuito destas passarem a valorizar mais a equipe de funcionários que 

coordenam. 

Relativamente aos fatores com menor grau de concretização, maIS uma vez 

observamos que são as condições e recursos de trabalho e a circulação da informação. De 

fato, a circulação da informação continua a ser o parâmetro com maior dificuldade de 

concretização, o que é atestado por mais de 50% dos enfermeiros inquiridos. 

No que conceme ao conceito em si (ver Anexos 5, 12,29,30 e 31), mais uma vez aqui 

a grande maioria concorda com a terceira afirmação de um serviço orientado para o utente, 

sendo a primeira afirmação a que obtém maior resistência. A segunda afirmação que, 

percentualmente, se situa entre as outras duas, é uma espécie de estádio anterior à passagem 
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para a definição mais apropriada de um serviço orientado para o utente, razão pela qual vai 

reunindo algum consenso em torno de si (ver Anexo 29). 

No que toca à importância do conceito (ver Anexo 30), a concordância em torno da 

importância é geral, assim como o é a concordância em torno das pré-condições do conceito 

(ver Anexo 31). 

Assim, podemos concluir que também ao nível deste grupo de profissionais parece não 

haver grandes desvios em relação aos resultados gerais, a não ser no que diz respeito à 

concretização da qua~ificação profissional que os enfermeiros consideram mais elevada do 

que os médicos, estando mesmo acima dos níveis gerais. Talvez isto ocorra porque, apesar de 

ambos os grupos profissionais (enfermeiros e médicos) necessitarem de reciclagem constante, 

é provável que os enfermeiros freqüentem mais ações de qualificação pelo fato de existirem 

em maior número, o que lhes permite ausentarem-se mais do local de trabalho para esse 

efeito, por serem mais facilmente substituídos. 

De resto, os resultados são semelhantes em ambos os grupos e também no caso dos 

enfermeiros parece não haver dificuldade em perceber o que é um serviço orientado para o 

utente, assim como todos parecem dar-lhe a devida importância e concordar com o fato da 

linha de ação da atitude, quando desenvolvida, fomentar esse tipo de serviço. 

Passando, agora, aos Administrativos, podemos começar pelo grupo de questões 

relativas à importância dos parâmetros (ver Anexos 6, 13 e 32) e verificar que, em menor ou 

maior escala, os parâmetros mais importantes para os administrativos são a realização 

profissional, a responsabilidade, a competência, o ambiente de trabalho e o comprometimento 

e envolvimento com a instituição e com a profissão. É curioso notar que, neste grupo 

profissional, a importância dada à instituição já é maior, pois estes profissionais não são tão 
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dados a associações corporativistas como são os médicos e os enfermeiros, razão pela qual 

valorizam de igual modo a profissão e a instituição onde trabalham. 

Em relação aos restantes parâmetros da linha de ação da atitude (reconhecimento do 

valor profissional e qualificação profissional), embora ambos tenham um elevado grau de 

importância para os respondentes (na ordem dos 92%), encontram-se no final da lista, 

juntamente com os parâmetros relativos aos utentes, como veremos de seguida. 

Quanto aos restantes parâmetros, todos eles parecem ter uma elevada importância para 

este grupo de profissionais, mas é necessário salientar que, no que diz respeito aos parâmetros 

relativos aos utentes, embora ambos façam sentir a sua importância em torno dos 92%, em 

ambos os casos, cerca de 8% dos respondentes considera que essa avaliação não se aplica no 

seu caso. Deduzimos, aqui, que isso ocorra pelo menor contato direto (ou quase inexistente) 

que esse grupo de profissionais tem com os utentes. A este nível, uma estratégia de 

Endomarketing torna-se eficaz, na medida em que propaga por toda a instituição a 

importância de um serviço orientado para o utente, independentemente do contato mais ou 

menos direto que os funcionários têm com os utentes. 

Focando, agora, a concretização dos parâmetros (ver Anexos 6, 13 e 33), podemos 

observar que os administrativos consideram que os parâmetros que, de alguma forma, màis se 

verificam são o comprometimento e envolvimento com a profissão, a competência e a 

imagem e credibilidade da instituição. 

Mais uma vez aqui, a comunicação apresenta índices de concretização abaixo da 

média, sendo só superada pela aposta na qualificação profissional, ou melhor, pela falta de 

aposta. 

Os parâmetros relacionados com os utentes apresentam bons índices de concretização, 

embora não assumam um lugar de destaque. 
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Até aqUI parece haver maIS semelhanças do que diferenças entre os grupos 

profissionais analisados, sendo que, para já, o parâmetro que parece apresentar maIOres 

diferenças é o relativo à aposta na qualificação profissional, particularmente entre os 

enfermeiros e os administrativos, já que naqueles se encontra com um elevado índice de 

concretização e nestes com um reduzido valor percentual. Isto pode dever-se ao fato das 

chefias dos administrativos não considerarem importante a aposta na qualificação profissional 

desse grupo, por entenderem que os seus elementos não necessitam de reciclagem contínua 

devido ao caráter mais rotineiro das suas funções. Mais uma vez aqui o Endomarketing pode 

intervir, convencendo as chefias das necessidades de apostarem na qualificação profissional 

dos administrativos e criando um programa nesse sentido. 

Por fim, reportando ao conceito em si (ver Anexos 6, 13,34,35 e 36), mais uma vez o 

consenso em tomo da terceira afirmação parece ser o maior, assim como a discordância em 

tomo da primeira, o que vai ao encontro de uma cultura de Endomarketing (ver Anexo 34). 

Em relação à importância (ver Anexo 35) dada ao conceito, a concordância também é 

geral e no que se refere às pré- condições, embora 92% concorde com elas, 4% discorda, o 

que nos leva a acreditar que são casos pontuais, uma vez que a generalidade das respostas 

aponta no sentido inverso, isto é, no sentido da confirmação dessas pré-condições. 

Passando, agora, aos Serviços Gerais, no que diz respeito à importância dos 

parâmetros (ver Anexos 7, 14 e 37), mais uma vez aqui a realização profissional, a 

responsabilidade e a competência apresentam-se como os parâmetros mais importantes para 

os respondentes. Todos os outros parâmetros apresentam um elevado grau de importância, 

embora com intensidades diferentes, e só os parâmetros relativos ao comprometimento e 

envolvimento com a profissão e com a instituição e à liberdade para decidir é que apresentam 

algum grau de resistência, embora reduzido. No que diz respeito ao comprometimento e 
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envolvimento com a profissão e com a instituição, uma palavra apenas para esclarecer que os 

valores de resistência devem dever-se ao fato de grande parte desses profissionais ser pessoal 

terceirizado, nomeadamente no que toca ao pessoal de apoio e vigilância, de limpeza e da 

portaria. Neste caso, incutir sentimentos de pertencimento toma-se mais complicado, embora 

acreditamos que um programa de Endomarketing bem dirigido pode ultrapassar esta questão, 

tomando essas pessoas mais comprometidas ao longo da sua jornada de trabalho. Afinal de 

contas, se a instituição onde elas prestam serviço as valorizar enquanto fornecedoras de um 

determinado tipo de serviço e lhes fizer sentir que o que elas fazem é importante para o 

HGSA, será mais fácil essas pessoas sentirem-se integradas e, assim, mais comprometidas e 

envolvidas. 

Quanto à liberdade para decidir, a importância desse parâmetro talvez apresente algum 

grau de resistência dado o baixo caráter hierárquico desses profissionais. Ora, também aqui o 

Endomarketing deve atuar, convencendo essas pessoas de que é importante elas tom~rem 

decisões, por muito pequenas que sejam, em vez de seguirem sempre os procedimentos 

burocráticos que, muitas vezes, causam constrangimentos no seio da atividade hospitalar. 

No que diz respeito aos parâmetros relativos ao utente, estes apresentam-se bastante 

importantes para estes profissionais, embora não encabecem a lista de preferências. 

Observando as questões relativas à concretização dos parâmetros (ver Anexos 7, 14 e 

38), podemos verificar que só a competência parece reunir total consenso em tomo da sua 

concretização, ainda que com graus de concordância diferentes. 

Os parâmetros que se verificam com menor intensidade ou, se preferirmos, que 

envolvem maior discordância em tomo da sua concretização são a qualificação profissional e, 

mais uma vez, a circulação da informação. Quanto à qualificação profissional, talvez os 

superiores desses profissionais entendam que o tipo de profissão que eles desempenham não 
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necessita da aposta na qualificação, o que, se assim for, está errado, pois todos necessitam de 

freqüentar ações de qualificação profissional, já que isso não só faz sentir as pessoas mais 

importantes e valorizadas, como lhes vai atribuindo certas aptidões já esquecidas ou até 

mesmo nunca aprendidas. Assim, por exemplo, uma telefonista pode ser eficiente, mas isso 

nào invalida que, de vez em quando, ela deva freqüentar cursos de formação, nomeadamente 

no que diz respeito a técnicas de atendimento. E a este nível o Endomarketing também pode 

intervir, criando programas de formação e incutindo nos dirigentes a consciência da 

necessidade de todos freqüentarem programas de qualificação, de acordo com a profissão e 

cargo que ocupam. 

Porém, para esta situação também pode contribuir a questão da terceirizaçào, o que faz 

com que o HGSA assuma que não é responsabilidade sua apostar na qualificação desses 

profissionais, já que isso deve ser alvo de preocupação da empresa que os fornece. 

Quanto aos parâmetros relativos aos utentes, estes parecem ocorrer em grande 

percentagem. 

No que se refere aos parâmetros relativos à linha de ação da atitude, já vimos que o 

comprometimento e envolvimento com a profissão se verifica em larga escala, o mesmo não 

se passando com a qualificação profissional, tendência que parece ser seguida, embora a um 

nível menos reduzido, pelo comprometimento e envolvimento com a instituição e pelo 

reconhecimento do valor profissional. Mais uma vez o Endomarketing pode e deve atuar para 

contrariar esta situação e conduzir a uma concretização mais efetiva desses parâmetros. 

Quanto ao conceito em si (ver Anexos 7, 14, 39, 40 e 41), desta vez a segunda 

afirmação reúne um maior consenso, embora a terceira esteja a pouca distância. Porém, a 

primeira afirmação continua a ser aquela que maior discordância causa. Ora, sendo a natureza 

do relacionamento destes profissionais com o utente diferente da dos restantes grupos, é 
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compreensível que eles não tenham bem presente o que significa um serviço orientado para o 

utente, muito embora caminhem no sentido da definição mais adequada. Assim sendo, uma 

estratégia de Endomarketing pode ajudar esses profissionais a definir mais claramente o 

verdadeiro conceito de um serviço orientado para o utente. 

Em relação à importância do conceito (ver Anexo 40), é natural que esta tenha sido 

avaliada em função do entendimento que estes profissionais possuem a seu respeito. Porém, 

de uma forma ou de outra, praticamente todos estão de acordo quanto à importância desse 

conceito, apenas 2% discordando. 

Por último, as pré-condições do conceito também são aceitas pela grande maioria dos 

respondentes, embora 2% esteja em desacordo. 

Assim, podemos verificar que, também no caso deste grupo profissional, não houve 

grandes desvios em relação aos resultados gerais, tendo sido a maior diferença a definição do 

conceito. 

Passando, agora, aos Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica (TDT), no que conceme 

ao grupo de questões relativas à importância dos parâmetros (ver Anexos 8, 15 e 42), 

podemos observar que, em maior ou menor grau, quase todos os parâmetros têm total 

importância para este grupo de profissionais, sendo os menos importantes, embora com 

valores igualmente altos, a liberdade para decidir e o comprometimento e envolvimento com a 

instituição. Aliás, este último parâmetro é o único que apresenta uma pequena percentagem de 

discordância em tomo da sua importância, na ordem dos 5%. 

Relativamente à concretização dos parâmetros (ver Anexos 8, 15 e 43), podemos 

observar, desde logo, que este é o grupo de profissionais que parece concretizar em maior 

escala a satisfação do utente (e o bom relacionamento com ele), a qual ocorre com a totalidade 
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dos respondentes, juntamente com a responsabilidade, a competência, a realização 

profissional e o comprometimento e envolvimento com a profissão. 

Mais uma vez a circulação da informação assume-se como o parâmetro que menos se 

concretiza, seguindo-se as condições e recursos de trabalho e a liberdade para decidir. 

Os restantes parâmetros parecem concretizar-se a um nível bastante acima do razoável. 

Focando, agora, a questão do conceito de um serviço orientado para o utente (ver 

Anexos 8, 15,44,45 e 46), praticamente todos os TDT inquiridos vão ao encontro da terceira 

afirmação e contra a primeira (ver Anexo 44), demonstrando que têm uma boa definição do 

conceito em questão. Por isso, a este nível o Endomarketing não necessita de atuar. 

No que se refere à importância do conceito (ver Anexo 45), a totalidade dos inquiridos 

está de acordo com essa importância e no que respeita às pré-condições do conceito (ver 

Anexo 46), quase todos parecem concordar com elas, exceto 5% que, maiS uma vez, 

acreditamos serem casos pontuais e não uma tendência em crescimento, dado o fato da 

generalidade das respostas apontar para a concordância em relação a essas pré-condições. 

Assim, a análise deste grupo profissional também não trouxe grandes desvios em 

relação à análise geral, sendo a maior diferença o fato da totalidade destes profissionais 

afirmarem que dão ao utente um atendimento de qualidade e o valorizam, o que não 

aconteceu em mais nenhum dos grupos profissionais analisados até agora, sendo o grupo dos 

serviços gerais o que mais se aproxima desse resultado. 

Por fim, analisemos os resultados relativos aos Técnicos Superiores, começando pela 

importância dos parâmetros (ver Anexos 9, 16 e 47). Para este grupo de profissionais todos os 

parâmetros são importantes, embora 20% se mostre indiferente em relação à imagem e 

credibilidade da instituição. 
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Quanto à concretização dos parâmetros (ver Anexos 9, 16 e 48), os que parecem 

ocorrer totalmente são o comprometimento e envolvimento com a profissão, o relacionamento 

com os utentes, a competência, a responsabilidade, a liberdade para decidir, a imagem e 

credibilidade da instituição e a satisfação do utente. Logo, podemos observar que também este 

grupo profissional proporciona totalmente a satisfação ao utente, tal como acontece em 

relação aos TDT e quase em relação aos Serviços Gerais. 

Os parâmetros que menor grau de concretização apresentam são a circulação da 

informação (mais uma vez) e as condições e recursos de trabalho, sendo que este último 

parece nem sequer chegar a ocorrer. 

Contudo, a amostra deste grupo profissional é bastante reduzida, pelo que as 

conclusões daqui retiradas podem não ser representativas da totalidade dos Técnicos 

Superiores. 

Por fim, analisando o grupo de questões relativas ao conceito (ver Anexos 9, 16, 49, 

50 e 51), podemos concluir que o consenso volta a estar reunido em tomo da preferência pela 

terceira afirmação e a primeira afirmação volta a ser aquela que mais opositores encontra (ver 

Anexo 49). 

Em relação à importância do conceito (ver Anexo 50), 80% concorda com a 

importância de um serviço orientado para o utente, embora 20% pareça não ter opinião 

formada a esse respeito. Resultados exatamente iguais verificaram-se em tomo da questão 

relativa às pré-condições do conceito (ver Anexo 51). 

Assim, uma vez apresentados os resultados gerais e relativos a cada grupo 

profissional, podemos concluir que nenhum desses grupos diverge o suficiente da análise 

geral para merecer uma atenção especial. Com efeito, todos parecem ter uma boa noção de um 
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serviço orientado para o utente, à exceção dos servIços geraIs, os quais dão preferência à 

afirmação que encara o utente como um cidadão, mas não como um cliente. Daí, podemos 

concluir que todas as questões respondidas por este grupo profissional em tomo dessa 

temática estão relacionadas com a definição que esse grupo possui do conceito. 

Uma outra observação que devemos fazer, prende-se com o fato de terem sido 

constatados problemas em termos da circulação da informação e, em menor escala, das 

condições e recursos de trabalho. 

De fato, no que diz respeito à informação, é de extrema importância que esta se 

concretize efetivamente pois, como afirma BEKIN (1995: 52) " a linha de comunicação deve 

estabelecer um amplo sistema de informações capaz de dar subsídios para que todos possam 

cumprir suas tarefas com eficiência". 

BEKIN (2002) afirma, ainda que a comunicação, por intermédio de uma estratégia de 

Endomarketing, conduz à compreensão da missão da organização e ao comprometimento dos 

seus recursos humanos. 

Assim, podemos verificar que se toma essencial que as organizações possuam um bom 

sistema de comunicação interna, pois só assim poderão fazer chegar a todos os seus objetivos 

e implantar as suas estratégias com maior facilidade. 

A este nível, podemos afirmar que o Endomarketing pode atuar no HGSA, invertendo 

esta realidade caracterizada por um processo de comunicação deficiente, mediante a 

promoção da interação entre todos, por meio de reuniões periódicas e de outras ações 

potenciadoras da troca de informações. 

Contudo, para que a linha da comunicação se venha a verificar, é preciso que a linha 

da atitude se concretize e acompanhe todo o processo de troca de informação. Ou seja, para 
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que a comunicação interna ocorra com sucesso, é essencial existir uma cultura organizacional 

favorável a esse processo e que passa pela linha de ação da atitude. 

Ora, já vimos aqui que os parâmetros da linha de ação da atitude parecem não ser os 

maIS valorizados e nem sempre são concretizados dentro do nível que seria desejável. 

Contudo, a nossa amostra parece concordar com o fato desses parâmetros contribuírem para a 

motivação de se concretizar um serviço orientado para o utente. Além disso, a satisfação do 

utente parece ter um alto grau de concretização no seio do HGSA. Porém, entendemos que 

não podemos medir essa satisfação apenas a partir do ponto de vista dos funcionários, mas 

também e sobretudo a partir do ponto de vista do próprio utente, o que, aliás, seria 

interessante analisar em estudos futuros. 

Por outro lado, embora possamos verificar que se a satisfação do utente ocupa, em 

média, a quinta posição no ranking da importância dos parâmetros, a cultura do 

Endomarketing não está impregnada como seria desejável, pois o ide;:tl seria que ninguém 

colocasse em causa a concretização dessa satisfação. 

Porém, podemos argumentar que, embora a satisfação do utente não seja o parâmetro 

mais importante para a amostra deste estudo, ela pode não ser posta em causa, principalmente 

se os parâmetros mais importantes se concretizarem, como é caso da realização profissional, 

por exemplo. Contudo, esta questão permite-nos perguntar: e se um desses parâmetros, tido 

como um dos preferidos, falha? Isto é, e se um funcionário não se sente realizado 

profissionalmente? Até que ponto isso não irá interferir com a sua pré-disposição para 

satisfazer os utentes? Porém, como já mencionamos, não é nosso objetivo medir a relação de 

outros parâmetros, que não aqueles da linha de ação da atitude, com um serviço orientado 

para o utente. 
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Por outro lado, embora tenhamos tentado medir em que grau a linha de ação da atitude 

está relacionada com a motivação para satisfazer o utente, é complicado medir a intensidade 

dessa motivação, pois uma pessoa pode estar motivada para algo, mas não o suficiente para 

agir da forma ideal e desejada. Ora, esta questão seria minimizada se a satisfação do utente 

fosse o parâmetro mais importante para os funcionários do universo aqui estudado. 

Porém, podemos concluir que tudo aponta para que muitos dos profissionais do HGSA 

já compreendem a necessidade de se desenvolver um serviço orientado para o utente. 

Contudo, não podemos afirmar se esse tipo de servIço é realmente prestado, sem antes 

auscultarmos os utentes. Além disso, também não podemos garantir que aquela situação se 

deve à concretização dos parâmetros da linha de ação da atitude, pois além deles não serem os 

mais importantes para os respondentes, a sua concretização também não é a ideal. Talvez 

possamos concluir que outros fatores influenciam mais a orientação para um serviço ao utente 

do que a linha de ação da atitude, nomeadamente aqueles que são considerados mais 

importantes para os respondentes e que efetivamente ocorrem, como a responsabilidade, a 

competência e a realização profissional. 

No entanto, não obstante tudo isto, uma vez que a linha de ação da atitude parece não 

estar propagada por todos os funcionários do HGSA (embora exista concordância em tomo do 

fato dela conduzir a um serviço orientado para o utente) e dado que a linha da comunicação 

apresenta grandes falhas ao nível da instituição analisada, entendemos ser importante a 

aplicação de uma estratégia de Endomarketing por parte do HGSA. 

Assim, os resultados aqui apresentados respondem ao problema formulado de uma 

forma positiva, ou seja, uma estratégia de Endomarketing, por meio da linha de ação da 

atitude, poderá contribuir para o aumento da motivação dos funcionários do HGSA 

concretizarem um serviço orientado para o utente. 
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Assim, neste capítulo foi exposta e justificada a metodologia utilizada e concluímos 

com a apresentação dos resultados do estudo de campo. A este nível, tudo indica que a adoção 

de uma estratégia de Endomarketing, por parte do HGSA pode ser útil, não só no que diz 

respeito a uma maior efetivação da linha de ação da atitude, mas também no que se refere ao 

desenvolvimento da linha de ação da comunicação, já que este parâmetro encontra grandes 

falhas dentro da instituição analisada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, fazendo uma retrospectiva do que foi abordado ao longo deste estudo, 

comecemos por relembrar o problema aqui formulado: Até que ponto o modelo de 

Endomarketing de Saul Bekin, mediante a sua linha de ação da atitude, poderá ser útil para a 

formulação de uma estratégia no HGSA, que vise aumentar a motivação dos funcionários 

hospitalares para a prestação de um serviço orientado para os Lttentes? 

Na busca de uma resposta para esse problema, vários temas foram tratados, tendo por 

base o modelo de Endomarketing traçado por Saul Bekin, mais concretamente, no que diz 

respeito à linha de ação da atitude. Assim, discutimos o enquadramento do Endomarketing no 

âmbito do setor público de saúde português e tentamos fazer a ponte entre essa estratégia, o 

Marketing Social e a Responsabilidade Social. A este respeito, entendemos que seria 

interessante que outros estudos fossem elaborados com maior profundidade. 

Uma vez apresentada a instituição-alvo deste estudo e contextualizada dentro do setor 

público de saúde português, demonstramos como é que o estudo foi conduzido e quais as 

conclusões a que chegamos. 

Quanto ao estudo de campo, que foi levado a cabo durante 2002, este realizou-se num 

momento particularmente conturbado para a instituição-alvo, tendo decorrido daí alguns 

obstáculos para a sua concretização, obstáculos esses que só foram ultrapassados com a 

intervenção direta de um elemento da Direção do HGSA, numa fase em que o prazo-limite 

para a conclusão deste trabalho já estava muito próximo. 

Essa situação foi desencadeada pelo fato do contexto interno e externo do HGSA estar 

a passar por algumas mudanças. 

Em termos externos, Portugal encontrava-se em plena mudança de Governo, o que 

implicou algumas alterações ao nível dos recursos humanos das instituições públicas, 



particulannente em tennos de cargos supenores. Logo, essa nova conjuntura política em 

Portugal, conduziu a um novo contexto no interior do HGSA, materializado pela mudança de 

seus dirigentes. Mas, se essa situação, por um lado, interferiu com a realização do estudo de 

campo, na medida em que se vivia um clima de mudança e a receptividade a uma pesquisa 

deste tipo era bastante reduzida, por outro lado, fez com que a pesquisa fosse possibilitada, de 

uma vez por todas, pela tomada de posse, no Conselho de Administração do HGSA, da pessoa 

que viabilizou este estudo - o Senhor Enfenneiro Diretor Eduardo Alves. 

Uma outra alteração que o novo Governo provocou no âmbito das instituições 

hospitalares públicas prende-se com os preparativos para a passagem de uma gestão pública 

para uma gestão privada, como já foi mencionado no capítulo relativo à caracterização do 

HGSA. Essa situação, obviamente, causou alguma instabilidade, a qual se tomou ainda mais 

evidente perante outras diretrizes governamentais, diretrizes essas relacionadas com vários 

despedimentos no setor público, particulannente no caso dos funcionários que se encontravam 

em situação precária. 

Com efeito, o fato deste estudo de campo ter ocorrido num ambiente muito 

particular4o, caracterizado por um clima de instabilidade e mudança, poderia ter conduzido a 

respostas desviadas da realidade, isto é, alguns respondentes poderiam ter evitado responder 

de uma fonna mais honesta às questões, por recearem eventuais represálias, caso as questões 

tivessem sido aplicadas por meio de entrevistas. Porém, acreditamos que o anonimato 

garantido pelos questionários foi suficiente para conduzir à honestidade das respostas. 

Contudo, não descuramos a hipótese da falta de motivação ou interesse na pesquisa 

por parte dos respondentes, fatores que podem ter conduzido a algumas respostas desajustadas 

com a realidade. 

40 Quando este cenário se implantou, já o estudo de campo, no HGSA, estava em andamento. 
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Porém, partindo do princípio que as respostas têm urna base honesta, podemos fazer 

algumas considerações finais acerca dos resultados obtidos com esta pesquisa. 

Assim, podemos afirmar que o Endomarketing poder vir a ser urna ferramenta útil, 

dentro do HGSA, tanto no que diz respeito à linha de ação da atitude, corno no que diz 

respeito à linha de ação da comunicação. No que toca à atitude, o que nos leva a crer que urna 

estratégia de Endomarketing seria pertinente a esse nível, é o fato dos parâmetros respeitantes 

a essa linha de ação não serem os mais valorizados e/ou concretizados no âmbito da atividade 

dos profissionais do. HGSA. Logo, seria pertinente a aplicação de urna estratégia de 

Endomarketing que, não só conscientizasse os funcionários do HGSA sobre a importância 

daqueles parâmetros, corno os concretizasse efetivamente. 

Em relação à linha de ação da comunicação, corno vimos, há grandes falhas a este 

nível, pois a maioria parece concordar que a comunicação não circula bem dentro do HGSA. 

Logo, o Endomarketing deveria atuar ao nível desta linha de ação, propagando um bom 

sistema de comunicação pelo HGSA. 

Com efeito, os funcionários do HGSA parecem ter já uma perfeita noção do que deve 

ser um serviço orientado para o utente, o que nos leva a crer essa instituição é um terreno 

fértil para a aplicação de urna estratégia de Endomarketing. 

Porém, o fato dos funcionários do HGSA terem consciência do que é um servIço 

orientado para o utente, valorizarem esse serviço e afirmarem que o encaram corno urna das 

suas maiores preocupações ao longo do seu dia-a-dia de trabalho, não é suficiente para 

concluirmos que essa situação se verifica da forma que seria desejável. Em primeiro lugar, 

porque a prática de um serviço orientado para o utente, não encabeça a lista da importância, 

nem da concretização dos parâmetros, no âmbito das percepções dos funcionários. Em 
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segundo lugar, porque só podemos ter certezas quanto a essa concretização, se captarmos as 

percepções daqueles a quem o serviço se destina: os utentes. 

De resto, podemos afirmar que, embora o quadro geral do HGSA não seja negativo, no 

que diz respeito à forma como os funcionários são tratados e se sentem, esta pesquisa indica 

que muitas melhorias podem ser feitas nesse sentido, particularmente no que se refere ao 

envolvimento, comprometimento, valorização e qualificação desses funcionários. 

Assim, generalizando um pouco esta questão, entendemos ser interessante afirmar que 

se achamos que o Endomarketing é uma ferramenta de gestão bastante pertinente, é-o ainda 

mais no caso do setor público, exatamente porque este setm não é movido pelo lucro, razão 

pela qual dá pouca importância a questões relacionadas com a satisfação do cidadão, não 

vendo este ator como um cliente, como deveria ver. Logo, é natural que a falta de uso de 

ferramentas do Marketing por parte da Administração Pública crie uma distância considerável 

entre as expectativas dos cidadãos-clientes e aquilo que o Estado realmente oferece. 

Ora, o setor público deve ver no Marketing, não só uma hipótese de maximizar a 

satisfação dos cidadãos-clientes, mas também uma forma de aumentar a eficiência e a eficácia 

na prestação dos serviços públicos, o que é bastante importante, se considerarmos os 

problemas de controle (ou descontrole) orçamental com que muitos Governos se deparam. E 

isto ganha particular relevância na área da saúde, área tão delicada para qualquer sociedade 

por lidar com o direito mais importante de todos nós: o direito à vida! 

Assim, podemos considerar que qualquer estratégia oriunda do Marketing é oportuna e 

útil, pelo que um Governo deve ser empreendedor e inspirar-se na administração privada para 

atender à satisfação do cidadão-cliente. O ideal seria, assim, que as organizações públicas 

possuíssem administradores que as gerissem como se fossem donos de um negócio, 

procurando estimulá-lo, assim como aos seus funcionários. E este ideal surge como 
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decorrência dos desafios ambientais que são cada vez mais evidentes e que passam por uma 

democratização cada vez mais presente e por uma maior conscientização dos direitos dos 

cidadãos enquanto consumidores dos serviços públicos, razão pela qual se toma urgente que o 

Estado compreenda a necessidade de passar a assimilar ferramentas de Marketing ao seu 

cotidiano. 

De fato, o Marketing já não pode ser visto com tabus no setor público e os próprios 

cidadãos não se opõem à sua utilização por parte desse setor, desde que aquela ferramenta 

seja bem gerida e contribua para o aumento do bem-estar da sociedade. 

E no caso do setor público de saúde português a emergência do Marketing também se 

verifica, se pensarmos nas mudanças tecnológicas, econômicas, demográficas e sociais (em 

relação a comportamentos) que a sociedade tem vindo a encarar. Além disso, a abertura à 

iniciativa privada na saúde toma imprescindível que as instituições de saúde públicas 

assumam característica que as distingam dos concorrentes, pelo· que a sua imagem toma-se 

fundamental. 

Contudo, verificamos ao longo deste estudo que a imagem de uma instituição está 

fortemente dependente de quem trabalha nela, assim como a satisfação dos clientes está 

diretamente ligada à satisfação de quem presta o serviço. Esse aspecto, juntamente com o fato 

de ser oportuno e aconselhável que se desenvolvam estratégias de Marketing ao nível público, 

faz com o Endomarketing tenha todo o sentido no âmbito da instituição analisada. 

Além disso, os resultados do próprio estudo de campo demonstram a necessidade de se 

aplicar uma estratégia de Endomarketing no HGSA, até porque parece que o ambiente é 

receptivo a isso, já que a grande maioria dos funcionários tem consciência da importância de 

um serviço orientado para o utente. 
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Quanto ao fato das instituições públicas, particularmente as de saúde, possuírem certas 

especificidades, acreditamos que os maiores constrangimentos à aplicação de uma estratégia 

de Endomarketing podem ser ultrapassados se houver apetência para a adoção de um modelo 

de administração gerencial inspirado na administração privada, o que parece que se verifica 

neste caso, já que, em Portugal, a tendência é passar a gestão dos hospitais públicos para a 

iniciativa privada, com o objetivo de obter ganhos de eficiência. Ora, se já existe essa 

predisposição é importante que exista também uma consciência em torno da pertinência da 

satisfação do utente, a qual passa, antes de tudo, pela satisfação do prestador de serviços. Daí 

o fato de considerarmos que uma estratégia de Endomarketing, não só é pertinente no âmbito 

do HGSA, como é possível de implantar. 

Por fim, antes de terminarmos, gostaríamos de levantar algumas questões que 

entendemos poderem ser interessantes ao nível de estudos futuros. 

Assim, podemos começar por referir que seria importante que pesquisas futuras se 

centrassem na auscultação dos cidadãos-clientes e não só dos funcionários, pois medir as 

percepções daqueles é da maior importância, exatamente pelos motivos que já foram aqui 

apontados. 

Por outro lado, entendemos que sena interessante e oportuno fazer uma pesqUIsa 

análoga a esta, porém considerando a linha de ação da comunicação, em vez da atitude, já 

que aquela também assume a maior importância no âmbito da realidade organizacional. 

Chamamos, ainda, a atenção para o fato de considerarmos importante analisar que 

outros fatores contribuem para a satisfação do utente e em que grau. Isto porque os fatores 

que estão por detrás da linha de ação da atitude (comprometimento, envolvimento, 

qualificação e valorização) podem não ser os que mais intensamente conduzem à 

conscientização da importância de um serviço orientado para o utente. 
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Por fim, achamos que seria também pertinente pesquisar com maior profundidade a 

relação existente entre o Endomarketing, o Marketing Social e a Responsabilidade Social, não 

só devido à importância que esses fatores têm hoje em dia, mas também porque existe de fato 

urna relação entre eles. 

Assim, esperamos que este estudo se tenha revelado de alguma forma útil e, mesmo 

não podendo ser generalizado a outras instituições, entendemos que poderá ser adaptado à 

realidade de cada organização, pois os ensinamentos que aqui pretendemos transmitir são 

generalistas e utilizáveis por qualquer organização que, centrada em modelos de gestão mais 

emotivos, se preocupe com o bem-estar do seu público interno e externo. Afinal de contas, 

corno um dia disse Nostradarnus: "A virada dos anos 1000 para os anos 2000 será a virada da 

emoção e não da razão!". 

178 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AAKER, David A., KUMAR, V., DAY, George S. Pesquisa de Marketing. São Paulo: 

Atlas: 2001. 

ABREU, Romeu Carlos Lopes de. CCQ - Círculos de Controle de Qualidade. 2a ed. 

Rio de Janeiro: Qualitymark, 1991. 

AIDAR, Marcelo Marinho. Qualidade Humana: as pessoas em primeiro lugar. São 

Paulo: Maltese, 1994. 

ANDREASEN, Alan R. Consumer Behavior in Loose Monopolies: The Case of 

MedicaI Care. Marketing Theory: Philosophy of Science Perspectives. 

Chicago: American Marketing Association, 1982. 

AQUINO, Cleber P. Administração de Recursos Humanos em Hospitais. Revista 

Paulista de Hospitais, São Paulo, v. 27, n. 12, p. 378-382, dez. 1979. 

ARAÚJO, Luís César. Tecnologias de Gestão Organizacional. São Paulo: Atlas, 

2001. 

BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico. In.: HÜHNE, L. M. (org.). 

Metodologia Científica: cadernos de textos e técnicas. Rio de Janeiro: Agir, 1999. 



BARÇANTE, Luiz Cesar, CASTRO, Guilhenne Caldas de. Ouvindo a Voz do Cliente 

Interno: transforme seu funcionário num parceiro. 3a ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

1999. 

BARSKY, A. J. The Paradox of Health. The New England Journal of Medicine, 318, 

p.414-417,1998. 

BECKHAM, J. Daniel. Expect the Unexpected in Health Case Marketing Future. The 

Academy Bulletin, p. 3-1, July 1992. 

BEKIN, Saul Faingaus. Conversando Sobre Endomarketing. São Paulo: Makron Books, 

1995. 

BEKIN, Saul Faingaus. Endomarketing: um estudo de caso da comunicação interna de 

objetivos empresariais dirigida aos gerentes de agências de uma instituição 

financeira. 2002. Dissertação - Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 

Centro Universitário Álvares Penteado, São Paulo. 

BENETT, Peter D. (Org.). Dictionary of Marketing Terms.2a ed. Chicago: American 

Marketing Association, 1995. 

BEN-SIRA, Z. The Function ofthe Professional's Affective Behavior in Client Satisfaction: 

a revised approach to social interaction theory. Journal of Health and Social 

Behavior. 17 (3), p. 3-11, 1976. 

180 



BENÍCIO, Sérgio. Marketing nos Serviços de Saúde: Um Estudo das Atribuições e 

Gerências. Marketing, 8, p.155-168, 1993. 

BERRY, L. L. The Employee as Costumer. Services Marketing. JournaI of Retail 

Banking,3 (1), 1981. 

BERRY, L. L., PARASURAMAN, A. Serviços de Marketing. São Paulo: Maltese

Norma, 1992. 

BERWICK, Donald. M, GODFREY, A. Blanton, MOESSNER, Jane. Melhorando a 

Qualidade dos Serviços Médicos, Hospitalares e da Saúde. São Paulo: Makron 

Books, 1994. 

BOYÉ, Michel, ROPERT, Gérard. Gérer les Compétences dans les Services 

Publiques. Paris: Les Éditions d'Organisation, 1994. 

BORBA, Valdir Ribeiro. Marketing Hospitalar. Rio de Janeiro: Cultura Médica, 1989. 

BOSS, Jean - François. Pourquoi la Satisfaction des Clients? Revue Française du 

Marketing, 144, p. 5-28, 1994. 

BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reforma do Estado para a Cidadania: a reforma 

gerencial brasileira na perspectiva internacional. Brasília: ENAP, 1998. 

181 



BRUM, Analisa de Medeiros. Endomarketing: estratégias de comunicação interna 

para empresas que buscam a qualidade e a competitividade. 2a ed. São Paulo: 

Atlas, 1996. 

BRUM, Analisa de Medeiros. Um Olhar sobre o Marketing Interno. Porto Alegre: 

L&PM,2000. 

BRUM, Analisa. Endomarketing como Estratégia de Gestão. Porto Alegre: L&PM, 

1998. 

CAMPOS, Celso. A Organização Inconformista. Rio de Janeiro: FGV, 2001. 

CARROL, N. V., GAGON, J. P. Identifying Consumers Segments in Health 

Services Markets: An Application ofConjoint and Cluster Analyses o the Ambulatory 

Care Pharmacy Market. Journal ofHealth Care Marketing, 3 (3), p. 22-34,1983. 

CASTRO, Claudio de Moura. A Prática da Pesquisa. São Paulo: McGraw-Hill, 1977. 

CERQUEIRA, Wilson. Endomarketing: Educação e Cultura para a Qualidade. Rio 

de Janeiro: Qualitymark, 1994. 

CHAVES, Mario R. Saúde: uma estratégia de mudança. Rio de Janeiro: Guanabara 

Dois, 1982. 

182 



CHEBAT, Jean-Claude. Famille, Classe Sociale et Prise de Décision. Revue Française 

du Marketing, Novémbre/Décembre 1977. 

CHIA VENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 

CHURCHILL, Glibert A.; PETER, J. Paul. Marketing - criando valor para os 

clientes. São Paulo: Saraiva, 2000. 

COBRA, Henrique Nogueira, ZW ARG, Flávio Arnaldo. Marketing de 

Serviços. São Paulo: McGraw Hill, 1987. 

COOPER, Philip, KEHOE, William J., MURPHY, Patrick E. Marketing and 

Preventive Health Care: Interdisciplinary and . Interorganizational 

Perspectives. Chicago: American Marketing Association, 1978. 

COSTA, Maria Carolina Sanchez da. A Questão da Deterioração da Qualidade de Vida 

no Trabalho na Visão dos "Bem - Sucedidos". 2001. Dissertação - Escola de 

Administação de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo. 

COUTINHO, Marcelo James Vasconcelos. Administração Pública Voltada para o Cidadão: 

Quadro teórico - conceitual. Revista do Serviço Público, 51 (3), p. 41 - 73, 

jul. I set. 2000. 

183 



CUNHA, Cláudio Ramos Carneiro de. Marketing Hospitalar: Uma Visão Gerencial. 

1994. Dissertação - Escola de Administração de Empresas de São Paulo, Fundação 

Getulio Vargas, São Paulo. 

DAMASCENO, Isabel. Cidadania Empresarial. Porto: Vida Económica, 2001. 

DEEPROSE, Donna. Como Valorizar e Recompensar seus Funcionários. Rio de 

Janeiro: Campus 1995. 

DELIGNY, Jean-Louis. L'Administration du Futur. Paris: Eyrolles, 1990. 

DERESKY, Helen. International Management: managing across borders and 

cultures. New York: Harper Publishers, 1994. 

DI NALLO, Egeria. Meeting Points. São Paulo: Marcos Cobra, 1999. 

DONABEDIAN, A. The Quality ofMedical Care: how can it be assessed? Journal of 

the Academy of Marketing Science. 260, p. 1743-1748, 1988. 

DONABEDIAN, A. The Seven Pillars of Quality. Arch Pathol Lab. Med., v. 114, 

1990, p. 1115-1118. 

184 



DONABEDIAN, A. Reflections on the Effectiveness of Quality Assurance. In: 

P ALMER R. H. et aI. Striving for Quality Health Care: an inquiry into police 

and practice. Ann Harbor (MI), Hea1th Administration Press, 1991, p. 59-129. 

DRUCKER, Peter. O Melhor de Peter Drucker: a Administração. São Paulo: Nobel, 

200l. 

ECO, Umberto. Como se Faz uma Tese em Ciências Humanas. 5a ed. Lisboa: 

Presença, 1991. 

EDW ARDS, G. c., SHARKENSKY, L Les Politiques Publiques - Élaboration et 

Mise en Oeuvre. Paris: Les Éditions d'Organisation, 1981. 

EIGLIER, Pierre e LANGEARD, Eric. A Gestão Marketing de Empresas de 

Serviços. Paris: McGraw - HiU, 1991. 

FERNANDES, Eda. Qualidade de Vida de Trabalho. 2a ed. Salvador: Casa da 

Qualidade, 1996. 

FERREIRA, Pedro Lopes e SECO, Olga Maia. Algumas Estratégias para a 

Melhoria da Qualidade dos Serviços de Saúde. Revista Crítica de Ciências Sociais, 

37, p. 159-173, 1993. 

185 



FERREIRA, Sérgio, SGANZERLLA, Silvana. Conquistando o Consumidor: o 

Marketing de relacionamento como vantagem competitiva das empresas. São 

Paulo: Gente, 2000. 

FINURAS, Paulo. Gestão Internacional e Recursos Humanos. Lisboa: Sílabo, 1999. 

FITZP ATRICK, Ray. Surveys of Patient Satisfaction: important general considerations, 

British Medicai Journal, 302, p. 887-1131, 1991. 

FREITAS, Henrique M. R.; BECKER, João Luiz; CARA V ANTES, Geraldo Ronchetti. 

Marketing Interno: A Força do Gerente. Revista de Administração Púbica, 28 (2), 

p. 15-19, abr. / jun. 1994. 

GARVIN, David A. Managing Quality. New York: The Free Press, 1988. 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. São Paulo: Atlas, 1987. 

GOMES, Débora Dias. Fator K - Conscientização & Comprometimento: criando 

qualidade no ambiente da organização. Rio de Janeiro: Grifo Enterprises, 1994. 

GONÇALVES, Ernesto Lima (coord.). O Hospital e a Visão Administrativa 

Contemporânea. São Paulo: Pioneira, 1983. 

186 



GONÇALVES, Ernesto Lima. Administração de Recursos Humanos nas 

Instituições de Saúde. São Paulo: Pioneira, 1987. 

GOODMAN, J. The Nature ofCostumer Satisfaction. Quality Progress, 22 (2), p. 37-

40, 1989. 

GRAÇA, Luís. Para uma Teoria da Satisfação dos Utentes de Serviços de Saúde. 

Cadeira de Ciências Sociais e Humanas. Nota de Leitura n. 119, Lisboa: 

Escola Nacional de Saúde Pública, 1994. 

GRONROOS, Christian. An Service Quality Model an its Marketing Implications. 

European Journal of Marketing, 18, p. 34 - 44, 1984. 

GRONROOS, Christian. Marketing: gerenciamento e serviços. Rio de Janeiro: Campus, 

1995. 

BARRIS, Jim, BRANNICK, Joan. Como Encontrar e Manter Bons Funcionários. 

São Paulo: Makron Books, 2001. 

BARRIS, Philip R., MORAN, Robert. T. Managing Cultural Differences. Texas: Gulf 

Publishing Company, 1996. 

187 



HERMEL, Laurent e ROMAGNI, Patrick. Le Marketing Publico Une Introduction au 

Marketing des Administrations et des Organisations Publiques. Paris: Economica, 

1990. 

HOSPITAL GERAL DE SANTO ANTÓNIO. Relatório de Gestão de 2000. Porto: 

HGSA, 2001. 

______ . R~latório de Gestão de 2001. Porto: HGSA, 2002. 

JAEGER, B. Jon. Marketing the Hospital. Department of Health Administration of 

Duke University, 1977. 

JOYCE, M. L., CRONIN, 1. J. An Application of Institutional Change Theories in the 

Health Care Industry: Implications for Planning. Journalof Health Care Marketing, 

5, p. 9-18, 1985. 

KOTLER, Philip. Marketing for Nonprofit Organizations. New Jersey: 

Englewood Cliffs, Prentice - Hall, 1975. 

_______ . Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 1982. 

KOTLER, Philip, BLOOM, Paul. Marketing Professional Services. New Jersey: 

Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1984. 

188 



KOTLER, Philip, CLARKE, Roberta N. Marketing for Healtb Care Organizations. 

New Jersey: Englewood Cliffs, Prentice Hall, 1987 

KOTLER, Philip, ROBERTO, Eduardo L. Marketing Social: estratégias para alterar 

o comportamento público. Rio de Janeiro: Cmpus, 1992. 

KOTLER, Philip e DUBOIS, Bernard. Satisfaire la Clientele à travers la Qualité, le Service 

et la Valem. Revue Française du Marketing, 144, p. 35-51, 1994. 

KOTLER, Philip e ARMOSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. Rio de Janeiro: 

Prentice Hall do Brasil,1998. 

LAS CASAS, Alexandre L. Marketing de Serviços. São Paulo: Atlas, 1991. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Qualidade Total em Serviços. São Paulo: Atlas, 1994. 

LAUBADERE, André de, VENEZIA, Jean - Claude, GAUDEMET, Yves. Traité de 

Droit Administratif. lIa ed. Paris: L. G. D. J., 1980. 

LAUFER, Romain, BURLAUD, Alain. Les Paradoxes du Management Publique. 

Revue Française d' Administration Publique, 1982. 

LENDREVIE, Jacques et aI. Mercator. Lisboa: D. Quixote, 1996. 

189 



LEWIS, Barbara R, LITTER, Dale (org.). Dicionário Enciclopédico de Marketing. São 

Paulo: Atlas, 2001. 

LIMA, Manuela Abreu (coord.). A Arte na Medicina. Porto: Árvore, 1998. 

LINDER-PELZ, S. Toward a Theory ofPatient Satisfaction. Social Science & Medicine. 

16 (5), p. 577-582, 1982. 

LOBOS, Julio. Qualidade Através das Pessoas. São Paulo: J. Lobos, 1991. 

LLOYD, W. Moseley. Customer Service: The Road to Greater Profits. New York: Chain 

Store Publishing, 1979. 

LOCKMAN, J. E. Factors Related to Patients Satisfaction with their MedicaI Care. 

Journal of Community Health, 9 (2), p. 91-109,1983. 

LOUP, Philippe. L'Apport du Mareting des Services vers un Marketing de la Valeur? 

Revue Française du Marketing, 144, p. 29-34, 1994. 

LOVELOCK, Christopher H., WEINBERG, Charles B. Readings in Public and 

Nonprofit Marketing. Califomia: Scientific Press, 1978. 

MAHFOOD, Philip E. Transformando um Cliente Insatisfeito em um Cliente 

Para Sempre. São Paulo: Makron Books, 1994. 

190 



MALHüTRA, N. K. Health Care Marketing Warfare. Journal of Health Care 

Marketing, 8, p. 17-29, 1988. 

MAS, Florence. Gestion Privée pour Services Publiques. Paris: Inter-Éditions, 1990. 

MATTAR, Fauze N. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 1996. 

MAXIM IANO , António César Amaro. 2a ed. Teoria Geral da Administração. São 

Paulo: Atlas, 2000. 

MILLER, L. C. Consciousness of Body: Private and Publico Journal of Personality 

and Social Psychology. 41, p. 397 - 401, 1981. 

MINC, Alain. La Machine Égalitaire. Paris: Grasset, 1987. 

MINTZBERG, H. Structure et Dinamique des Organizations. Paris: Les Éditions 

d'organization, 1982 . 

-------. Mintzberg on Management: inside our strange world of 

organizations. New York: Free Press, 1989. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde XXI. Lisboa: MS, 2000. 

MüLLER, Claus. O Lado Humano da Qualidade. lOa ed. São Paulo: Pioneia, 1996. 

191 



MOREIRA, José Manuel. A Contas com a Ética Empresarial. Cascais: Principia, 1999. 

MORAES, Anna Maris Pereira de. Iniciação ao Estudo da Administração. São Paulo: 

Makron Books, 2000. 

MOTTA, Fernando C. Prestes. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Enio 

Matheus Guazzelli e Cia, Lda: 1976. 

NETO, Franciso Paulo Melo, FROES, César. Responsabilidade Social e Cidadania: a 

administração do terceiro setor. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 

Gestão da Responsabilidade Social Corporativa: o caso 

brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2001 

NEVES, José Gonçalves das. Clima Organizacional, Cultura Organizacional e 

Gestão de Recursos Humanos. Lisboa: RH, 2000. 

NOGUEIRA, Maria Angélica. Gerenciando com os Profissionais de Saúde: um 

processo de inovação nas instituições de saúde. 2000. MBA - EPGE, Fundação 

Getulio Vargas, Rio de Janeiro. 

OBSERVATÓRIO PORTUGUÊS DE SISTEMAS DE SAÚDE. O Estado da Saúde e a 

Saúde do Estado. Lisboa: Escola Nacional de Saúde Publica, 2002. 

192 



OLIVEIRA, Lúcia Maria Barbosa, MORAES, Walter Fernando Araújo. Coleta de Dados 

Realizada por Questionários Enviados pelo Correio: Método Eficaz? Revista de 

Administração de Empresas, 34 (4), p. 85-92, jul./ago. 1994. 

OLIVEIRA, Jorge. Cidadania Empresarial. Porto: Vida Económica, 2001. 

OLIVEIRA, Luís Valente de. Ética nas Estratégias e Fonnas Organizativas. In: Ética 

Empresarial. Porto: Vida Económica, 2001. 

PENNEBAKER, J. W. Tbe Psycbology of Pbysical Symptoms. New York: Springer 

-Verlag, 1982. 

PFISTER, Thierry. La République des Fonctionnaires. Paris: Albin Michel, 1988. 

PINTO, A. Magalhães. A Ética nas Relações entre o Estado e o Cidadão. In: Ética 

Empresarial. Porto: Vida Económica, 2001. 

POPCORN, Faith. Marketing Faz Aldeia Global Virar "Empório". Folba de São Paulo, 

Caderno Word Media - Especial B, p. 103, dez. 1998. 

PORTER, Michael. L 'Avantage Concurrenciel. Paris: Inter-Éditions, 1986. 

PORTUGAL. Lei n° 48 de 24 de Agosto de 1990. Lei de Bases da Saúde. Lisboa: MS, 

1990. 

193 



QUINHÕES, Trajano Augusto Tavares. Uma Experiência Inovadora na Gestão Pública: 

o caso do Hospital Geral de Fortaleza. 1997. Dissertação - Escola Brasileira de 

Administração Pública, Fundação Getulio Vargas, Rio de Janeiro. 

QUINN, J. B. e DORLE, T. L. Key Policy Issues Posed by Services. 

Technological Forecasting and Social Change, 34, p. 405-423, dec. 1988. 

ROCHA, Angela da; CHRISTENSEN, Carl. Marketing: Teoria e Prática no Brasil. 

São Paulo: Atlas, 1999. 

ROCHA, Dimitri. Marketing de Serviços. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 

RODRIGUES, Marcus Vinicius Carvalho. Qualidade de Vida no Trabalho. 2a ed. 

Petrópolis: Vozes, 1994. 

RODRIGUEZ, Maria Magdalena Erica M. Mercadeo de Servicios Públicos. 

Revista Mercadeo Global, p. 50 - 58, mai. / jun. 1983. 

SARAIV A, Luis Alex Silva, CAPELÃO, Luiz Gonzaga Ferreira. A Nova Administração 

Pública e o Foco no Cidadão: burocracia X marketing? Revista de Administração 

Pública, 34 (2), p. 59-79, mar. / abr. 2000. 

194 



SAVAGE, Richard, ARMSTRONG, David. Effect of a General Practitioner's Consulting 

Style on Patient's Satisfaction: a controlled study. British Medicai Journal, 301, 

p. 968-970, 1990. 

SHORTELL, S. M., & KALUZY, A. D. Health Care Management Organization: 

organization, design and behavior. New York: Delmar Publishers Inc., 1993. 

SILV A, José Roberto .Gomes da, et a!. Preparação das Pessoas para a Mudança: Marketing 

Interno e Desenvolvimento do Foco na Integração em uma Organização de Serviços. 

In: ENCONTRO DA ANPAD, 25, 2001, Campinas, Anais ... Rio de Janeiro: FGV, 2001. 

SILVEIRA, José Agenor Mei. Um Estudo Exploratório Acerca do Papel do 

Marketing em Instituições Hospitalares. 1995. Dissertação - Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo, Fundação Getulio Vargas, São Paulo. 

SILVEIRA, P., TRINDADE, N. A Gestão na Administração Pública. Lisboa: 

Presença, 1992. 

SINA, Amalia, SOUZA, Paulo Sérgio Baptista de. Marketing Social: uma oportunidade 

para atuar e contribuir socialmente no terceiro setor. São Paulo: Crescente 

Editorial, 1999. 

SITZIA, l, & WOOD, N. Patient Satisfaction: a review of issues and concepts. Social 

Science & Medicine, 45 (12), p. 1829-1843. 

195 



SROUR, Robert Hemy. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 

1998. 

T A V ARES, Maria das Graças de Pinho. Cultura Organizacional: uma abordagem 

antropológica de mudança. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1991. 

TYSON, S. Human Resource Strategy. London: Pitman Publishing, 1995. 

VALLEMONT, Serge. Moderniser r Administration. Paris: Nathan, 1991. 

VAN MAANEN, John, BARLEY, Stephen R. (org.). Cultural Organization: fragments 

of a theory. London: Sage, 1985. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração. 3a 

ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

VIERA, Andréa Lílian Marques F. Marketing Hospitalar. 2001. MBA - EPGE, Fundação 

Getulio Vargas, Rio de Janeiro. 

WALTON, Richard E. Do Controle ao Comprometimento no Local de Trabalho. In: 

Gestão de Pessoas, Não de Pessoal. Rio e Janeiro: Campus, 1997. 

W ARE, 1. E., SYNDER, M. K. Dimensions of Patients Attitudes Regarding Doctors and 

MedicaI Care Services. Medicai Care, 13 (8), p. 669-682, 1975. 

196 



WEBSTER Jr., Frederick C. Aspetos Sociais do Marketing. São Paulo: Atlas, 1975. 

Y ANAGISA W A, Kiyoshi. Marketing ao Estilo Japonês: os nove passos da 

simplicidade. Rio de Janeiro: Imagem, 1995. 

YIN, Robert K. Estudo de Caso: planejamento e métodos. 2a ed. Porto Alegre: Bookman, 

2001. 

197 



ANEXOS 
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Anexo 1 - Recursos Humanos do HGSA 

Grupo Profissional 2001 

Médicos 787 

Enfenneiros 911 

Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 216 

Técnicos Superiores 25 

Administrativos 310 

Serviços Gerais 850 

Outros 138 

Total 3.237 

Fonte: HGSA, Relatório de Gestão de 2001. 

Nota: Esta contagem de efetivos refere-se ao grupo de profissionais que responderam ao questionário, 

estando os restantes grupos inseridos na categoria "outros". 
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A 2 Q t
· ,. < 41 

nexo - ues IOnarIO 

Este questionário tem como propósito obter as suas percepções acerca de importantes 

aspectos da instituição onde trabalha. Deriva de um estudo que está ser desenvolvido 

numa instituição académica brasileira (Fundação Getúlio Vargas) e que tem por base o 

Marketing Interno Hospitalar. 

A sua contribuição e honestidade são muito importantes para o desenvolvimento deste 

estudo, o qual em nada irá comprometer o Hospital Geral de Santo António (HGSA) ou 

os seus funcionários, mas somente recolher opiniões que irão servir de base a uma 

pesquisa que pretende demonstrar que é essencial os funcionários de uma instituição, 

como o HGSA, terem consciência da importância de um serviço orientado para o utente, 

sendo que essa consciência terá maiores hipóteses de ser desenvolvida, quanto mais 

forem valorizados os funcionários que prestam o serviço. 

Uma vez que este estudo escolheu como universo o HGSA, a sua colaboração, enquanto 

funcionário dessa instituição, é muito importante para que se possa chegar a uma 

conclusão justa e realista, conclusão essa que poderá servir de exemplo a outras 

instituições hospitalares do país. 

A seriedade e importância desta pesquisa são asseguradas pelo apoio da maior 

instituição de pesquisa do Brasil- o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

Os resultados deste estudo serão enviados para o HGSA, para que todos os inquiridos e 

restantes funcionários possam ter conhecimento das conclusões retiradas da análise dos 

inquéritos. 

Os resultados deste estudo serão, também, tratados de forma agregada, não havendo 

necessidade, portanto, de identificação individual das respostas, solicitando-se, apenas, o 

preenchimento dos campos relativos aos seguintes .aspectQs: 

41 O questionário foi redigido em português de Portugal. 
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Idade: __________________________________________________________ __ 

Sexo: -------------------------------------------------------------------
Profissào: ----------------------------------------------------------------
Categoria: ______________________________________________________________ __ 

Tempo de serviço, no Hospital Geral de Santo António: ___________________________ _ 

Instruções de preenchimento: 

Cada questão é uma afirmação positiva, pelo que a sua resposta significará o grau em 

que está de acordo com cada afirmação. Assim, em cada questão assinale com uma cruz 

a resposta desejada. Existem oito alternativas de resposta: 

Discordo Totalmente (DT) 

Discordo (D) 

Discordo Parcialmente (DP) 

Não Concordo Nem Discordo (CD) 

Concordo Parcialmente (CP) 

Concordo (C) 

Concordo Totalmente (CT) 

Não Se Aplica (N) 

Por exemplo, se concordar totalmente com uma afirmação, coloque uma cruz no 

quadrado apropriado (que, no caso de estar totalmente de acordo, seria debaixo do 

espaço reservado a "concordo totalmente", ou seja, CT); se a sua opinião reflecte um 

meio termo, ou seja, se não concorda nem discorda, assinale com uma cruz o respectivo 

espaço, ou seja, CD; caso ache que não sabe avaliar a importância de alguma(s) 

afirmação(ões) proposta(s), coloque uma cruz debaixo do quadrado relativo à letra N. 
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, 
QUESTIONA RIO 

Este pnmeIro grupo de questões, pretende analisar em que grau, os parâmetros que se 

seguem, são importantes no seu dia-a-dia de trabalho. 

Parâmetros DT D DP CD CP C CT 
A realização profissional, isto é, gostar daquilo que 
faço, é um factor muito importante no meu dia-a-dia 
de trabalho. 
A liberdade para tomar decisões, sempre que é 
necessário, é um factor muito importante no meu dia-
a-dia de trabalho. 

r A responsabilidade, isto é; a capacidade de responder 
, pelos meus actos, é um factor muito importante no 
I meu dia-a-dia de trabalho. 
I A capacidade de executar bem as minhas funções, é 

um factor muito importante no meu dia-a-dia de 
trabalho. 
Um ambiente agradável e de camaradagem entre 
todos os funcionários, é um facto r muito importante 
no meu dia-a-dia de trabalho. 
Um bom relacionamento com os utentes, é um factor 
muito importante no meu dia-a-dia de trabalho. 
O reconhecimento do meu valor profissional, por 
parte dos outros funcionários, é um factor muito 
importante no meu dia-a-dia de trabalho. 
O comprometimento e envolvimento com a 
instituição onde exerço funções, é um factor muito 
importante no meu dia-a-dia de trabalho. 
O comprometimento e envolvimento com a minha 
profissão, é um factor muito importante no meu dia-
a-dia de trabalho. 
A aposta na qualificação profissional, nomeadamente 
pela frequência de acções de formação, é um facto r 
muito importante no meu dia-a-dia de trabalho. 
As condições ' . e recursos necessarlOS para o 
desenvolvimento das minhas funções, são um factor 
muito importante no meu dia-a-dia de trabalho. 
A boa imagem e credibilidade da instituição onde 

! exerço funções, é um factor muito importante no meu 
dia-a-dia de trabalho. 
Dar ao utente um atendimento de qualidade e 
valorizá-lo, é um· factor muito importante no meu 
dia-a-dia de trabalho. 
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Este segundo grupo de questões, pretende analisar em que grau, os parâmetros que se seguem 

são, de facto, concretizados ao longo da sua actividade profissional. 

Parâmetros DT D DP CD CP C CT 
Sinto-me realizado (a) profissionalmente, isto é, faço 
aquilo que gosto. 
Sinto-me envolvido (a) e comprometido (a) com as 
minhas funções. 
Sinto-me envolvido (a) e comprometido (a) com os 
objectivos do HGSA. 
Sinto que o meu trabalho é valorizado e reconhecido 

1 pelos outros funcionários, incluindo superiores. 
Tenho um ambiente de trabalho agradável, que i 

funciona como uma grande equipa. 
Tenho um bom relacionamento com os utentes, 
sempre que interajo com eles. 
Sinto-me competente o suficiente para as funções que 
exerço. 
Frequento cursos de formação profissiopal com 
alguma regularidade. 
Sinto-me capaz de responder pelos meus actos, 
independentemente das consequências. 
E habitual tomar decisões importantes ao longo do 
meu dia-a-dia de trabalho. 
As informações circulam bem no interior do HGSA, 
isto é, chegam até mim rapidamente. 
Possuo as condições e os recursos necessários para o 
desempenho do meu trabalho. 
Tenho uma preocupação constante em zelar pela boa 
imagem do HGSA. 
Ao longo da minha actiyidade profissional, a minha 
prioridade é a satisfação dos utentes. 
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Este terceiro grupo de questões, pretende analisar a sua opinião acerca de um servIço 

orientado para o utente. 

Definição (pretende analisar o que entende por um serviço orientado para o utente): 

Afirmações DT D DP CD CP C CT 
Um serviço orientado para o utente é um serviço que 
trata um utente como alguém cujo problema de saúde 
deve ser resolvido, não importa como. 

Um serviço orientado para o utente é um serviço que ! 
trata o utente como um cidadão, que tem o direito a I 

I 

um atendimento qualificado e cujos direitos devem 
ser respeitados. 
Um serviço orientado para o utente é um serviço que 
trata o utente como um cidadão e um cliente, a quem 
deve ser sempre dado um atendimento qualificado, 

i justo, afável e, sempre que possível, personalizado, 
i fazendo-o sentir-se bem e especial, com a ideia de 
I que o hospital não só atende como respeita e valoriza 

os utentes. 

Importância (pretende analisar a importância que tem para si um serviço orientado 

para o utente): 

Afirmação DT D DP CD CP C CT 
Um servIço orientado para o utente é muito 
importante. 

Pré-condições (pretende analisar em que grau acha que o comprometimento, 

envolvimento, valorização e qualificação são pré-condições para uma atitude centrada 

num serviço orientado para o utente): 

Afirmação DT D DP CD CP C CT 
I Se eu estiver envolvido (a) e comprometido (a) com 

as minhas funções e com a instituição e se o meu 
trabalho for valorizado e qualificado, terei maior 
motivação para prestar ao utente um serviço baseado 
na qualidade. 

Muito Obrigada Pela Sua Colaboração! 
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RESULTADOS DA PESQUISA 
DE CAMPO: 

I - Tabulação das Respostas 



Anexo 3 - Número de Respostas: Geral 
Total de inquiridos: 200 
Total de respostas: 170 

GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pl decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cl utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cl instituição 

Comprometimento e envolvimento cl profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cl profissão 

Comprometimento e envolvimento cl instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cl utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pl decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

Utente/Cidadão 

Utente/Cidadão/Cliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pl utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pl utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CD - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

OT 

1 

1 
1 

1 

OT 
2 

1 

1 
4 

6 

2 
13 
7 

OT 
22 
1 

OT 
1 

OT 
1 

O OP 
1 

2 

1 

3 
1 

1 

2 

O OP 
7 1 
1 

6 4 
16 10 
10 6 

1 
13 11 

6 6 
30 23 
15 21 

2 
1 

O OP 
37 11 

1 
2 
O OP 

O OP 
2 

CO CP C CT N NR 
4 18 146 1 

3 16 59 85 3 1 
2 36 131 1 
1 24 144 1 

1 3 32 131 1 2 
1 2 41 121 3 1 
6 11 69 82 1 1 
3 8 74 80 1 
1 10 58 96 1 2 
3 15 35 111 2 3 

6 35 124 1 3 
4 14 45 101 2 2 

4 35 125 5 1 
CO CP C CT N NR 

1 33 53 72 1 
9 66 91 2 

7 31 52 60 5 5 
10 54 53 21 3 2 
15 41 66 23 2 3 
2 4 56 102 5 1 
1 3 59 106 
5 28 50 41 12 4 
3 13 42 109 2 1 
9 26 64 43 12 2 
14 39 38 7 3 3 
3 42 56 25 1 
10 10 60 85 2 1 
3 12 39 110 5 

CO CP C CT N NR 
6 18 26 24 5 21 

26 43 78 21 
3 18 139 1 7 

CO CP C CT N NR 
1 38 124 1 5 

CO CP C CT N NR 
1 3 23 135 4 



An~xo 4 - Número de Respostas: Médicos 
Total de inquiridos: 50 
Total de respostas: 28 

GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de infonmação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CD - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT D 

DT D 
1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 3 

1 

DT D 
4 4 

DT D 

DT D 

DP CD 
1 

1 

1 

DP CD 

1 

2 5 

1 1 

1 3 

1 

1 

6 3 

8 1 

DP CD 
1 

DP CD 

DP CD 

CP C CT N NR 
26 1 

2 4 21 1 

1 2 24 1 

1 26 1 

5 22 1 

3 24 1 

2 5 19 1 

5 22 1 

1 3 23 1 

2 5 19 1 

1 1 25 1 

1 2 24 1 

5 22 1 

CP C CT N NR 
8 8 11 

1 10 17 

5 4 17 

8 6 6 1 

7 12 5 

1 7 20 

1 9 18 

2 8 12 1 

3 24 

2 6 18 

9 6 1 

11 4 

1 7 20 

1 7 19 

CP C CT N NR 
2 6 3 1 7 

7 4 10 7 

3 24 1 

CP C CT N NR 
6 22 

CP C CT N NR 
4 24 



Anexo 5 . Número de Respostas: Enfermeiros 
Total de inquiridos: 50 
Total de respostas: 43 

GRUPO 1 • Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 • Concretização dos parãmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 • Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 • Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 • Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT· Discordo Totalmente 

D· Discordo 

DP ·Discordo Parcialmente 

CD . Não Concordo Nem Discordo 

CP • Concordo Parcialmente 

C· Concordo 

CT • Concordo Totalmente 

N • Não se Aplica 

NR • Não Respondeu 

DT D DP 

1 

1 

1 

DT D DP 
2 
1 
3 
6 1 
5 

1 
1 

1 

5 8 4 
2 5 5 

DT D DP 
7 10 3 

DT D DP 

DT D DP 

CD 

1 

3 
3 

2 

CD 
1 

2 
1 
5 
2 
1 

1 
1 
4 

4 
2 

CD 
3 

CD 

CD 

CP C CT N NR 
1 5 37 
2 18 22 1 

8 35 
7 36 
10 32 
13 29 

2 19 19 

2 25 12 
1 16 25 1 

6 12 24 1 
7 35 1 

4 17 17 2 
2 7 32 2 

CP C CT N NR 
1 14 25 
3 17 22 
13 15 6 3 1 
19 15 1 
8 23 2 

19 22 
1 17 23 
6 17 19 
3 14 23 2 
7 18 14 2 

11 10 1 
14 16 1 
4 23 10 2 
3 9 28 1 

CP C CT N NR 
8 4 5 1 2 
7 9 24 3 
1 3 37 2 

CP C CT N NR 
9 32 1 1 

CP C CT N NR 
1 8 33 1 



Anexo 6 - Número de Respostas: Administrativos 
Total de inquiridos: 25 
Total de respostas: 25 

GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

O - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CO - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT D DP 

1 

1 

1 

1 

DT D DP 
2 

5 

1 1 

2 4 4 

1 1 1 

1 5 4 

1 1 

DT D DP 
3 8 1 

1 

DT D DP 

DT D DP 
1 

CD 

1 

CD 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

CD 

CD 

CD 

CP C CT N NR 
2 2 21 

4 11 9 

5 20 

3 22 

1 2 22 

1 4 18 2 

3 10 10 1 

1 13 11 

5 11 9 

1 1 21 1 

2 7 15 

2 4 18 

3 20 2 

CP C CT N NR 
7 5 11 

1 12 12 

4 10 9 2 

6 8 3 2 

2 10 8 

1 7 14 3 

6 19 

7 3 1 3 1 

2 4 18 

4 11 3 3 

6 5 1 2 

6 11 6 

4 21 

2 2 17 3 

CP C CT N NR 
5 1 3 4 

4 6 9 5 

3 20 2 

CP C CT N NR 
6 18 1 

CP C CT N NR 
2 21 1 



Anexo 7: Número de Respostas: Serviços Gerais (Auxiliares de Ação Médica, Auxiliares 
de Apoio e Vigilância, Telefonistas, Costureiras, Técnicos de Higiene e Limpeza e Porteiros) 
Total de inquiridos: 50 
Total de respostas: 50 

GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

O - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CO - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

OT 

1 

1 

OT 
2 

1 

1 

3 

3 

1 

OT 
2 

OT 
1 

OT 
1 

O OP CO 

2 2 

1 

1 

1 

1 1 

2 

1 

O OP CO 
2 

2 4 3 

4 6 2 

4 3 4 

8 3 2 

::, 4 4 

9 4 5 

2 2 1 

2 3 

O OP CO 
9 5 2 

2 

O OP CO 

O OP CO 

CP C CT N NR 
1 10 39 

7 20 17 2 

1 16 33 

1 12 37 

2 11 35 1 1 

16 32 1 

4 24 21 

4 20 24 

2 24 20 1 

6 10 30 2 

3 15 30 2 

2 17 29 1 

2 12 35 1 

CP C CT N NR 
11 20 14 1 

3 21 23 2 

7 16 14 4 

11 14 10 2 

14 13 7 2 3 

1 15 31 2 1 

1 15 34 

9 10 4 8 3 

5 16' 28 1 

8 20 4 6 1 

8 14 5 1 1 

7 18 18 1 

3 16 25 1 

1 15 33 1 

CP C CT N NR 
1 12 11 3 5 

3 18 26 3 

8 38 2 

CP C CT N NR 
12 35 2 

CP C CT N NR 
1 8 38 2 



Anexo 8 - Número de Respostas - Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 
Total de inquiridos: 20 
Total de respostas: 19 

GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CD - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT D 

1 

DT D 

1 

1 1 

1 

1 1 

2 5 

4 

DT D 
3 6 

1 

DT D 

DT D 
1 

DP CD CP C CT 
1 18 

1 1 5 12 

4 15 

1 18 

3 16 

1 4 14 

7 12 

1 8 9 

1 3 15 

6 13 

5 14 

1 5 13 

3 16 

DP CD CP C CT 
6 4 9 

1 5 13 

1 7 6 4 

1 10 6 1 

1 1 9 5 1 

1 7 11 

9 10 

1 4 8 5 

3 4 12 

2 4 6 3 

3 1 5 2 

4 4 7 

3 1 8 7 

5 5 9 

DP CD CP C CT 
1 1 1 2 2 

4 5 6 

2 16 

DP CD CP C CT 
4 14 

DP CD CP C CT 
1 16 

N NR 

N NR 

1 

1 1 

1 

N NR 
3 

3 

1 

N NR 
1 

N NR 
1 



Anexo 9 - Número de Respostas: Técnicos Superiores 
Total de inquiridos: 5 
Total de respostas: 5 

GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CD - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT D DP CD 

1 

DT D DP CD 
1 

1 

1 

1 

1 

2 2 

3 1 1 

DT D DP CD 
3 

DT D DP CD 
1 

DT D DP CD 
1 

CP C CT N NR 
5 

1 4 

1 4 

5 

1 4 

1 4 

4 1 

3 2 

1 4 

1 4 

5 

4 

5 

CP C CT N NR 
2 2 

1 4 

1 2 1 

4 

1 3 

1 4 

3 2 

4 

1 4 

1 3 1 

1 

1 2 2 

1 4 

CP C CT N NR 
1 1 

1 1 3 

1 4 

CP C CT N NR 
1 3 

CP C CT N NR 
1 3 



· 11- Percentual das Respostas 



Anexo 10 - Pecentagem de Respostas: Geral 
Total de inquiridos: 200 
Percentagem de respostas: 85% 
GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CD - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

OT O OP 
1% 

1% 1% 

1% 

1% 2% 

1% 1% 
1% 

1% 
1% 

OT O OP 
1% 4% 1% 
1% 1% 

4% 4% 
1% 9% 6% 
2% 6% 4% 

1% 
1% 

4% 8% 6% 

1% 4% 4% 
8% 18% 14% 
4% 9% 12% 

1% 
1% 

OT O OP 
13% 22% 6% 
1% 1% 

1% 
OT O OP 
1% 
OT O OP 
1% 1% 

CO CP C CT N 
2% 11% 85% 

2% 9% 35% 49% 2% 
1% 21% 77% 
1% 14% 84% 

1% 2% 19% 76% 1% 
1% 1% 24% 70% 2% 
4% 6% 41% 47% 1% 
2% 5% 43% 46% 
1% 6% 34% 55% 1% 
2% 9% 21% 64% 1% 

4% 20% 72% 1% 
2% 8% 27% 60% 1% 

2% 21% 73% 3% 
CO CP C CT N 
1% 19% 31% 42% 

5% 39°(0 53% 
4% 18% 30% 34% 3% 
6% 32% 31% 12% 2% 
9% 24% 38% 14% 1% 
1% 2% 33% 59% 3% 
1% 2% 35% 61% 
3% 16% 29% 25% 7% 
2% 8% 25% 63% 1% 
5% 15% 38% 25% 7% 
8% 23% 22% 3% 2% 
2% 25% 33% 14% 
6% 6% 35% 50% 1% 
2% 7% 23% 64% 3% 
CO CP C CT N 
4% 11% 15% 14% 3% 

15% 25% 46% 
2% 11% 81% 1% 

CO CP C CT N 
1% 22% 72% 1% 
CO CP C CT N 
1% 2% 14% 79% 

Nota: Os valores foram arredondados, sem casas decimais, de modo a que o resultado da soma em cada item fosse, exatamente, 100%. 

NR 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
1% 
2% 
2% 
1% 
1% 
NR 
1% 
1% 
3% 
1% 
2% 
1% 

2% 
1% 
1% 
2% 
1% 
1% 

NR 
12% 
12% 
4% 
NR 
3% 
NR 
2% 



Anexo 11 . Percentagem de Respostas: Médicos 
Total de inquiridos: 50 
Percentagem de respostas: 56% 
GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

Utente/CidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado p/ utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CD - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT D DP 
4% 

DT D OP 
4% 

4% 

7% 

7% 4% 

4% 4% 

4% 

11% 21% 

4% 11% 29% 

4% 

DT D OP 
14% 14% 4% 

DT D OP 

DT D OP 

CD CP C CT N 
92% 

7% 14% 75% 

4% 7% 85% 

4% 92% 

18% 78% 

11% 85% 

4% 7% 18% 67% 

18% 78% 

4% 11% 81% 

4% 7% 18% 67% 

4% 4% 88% 

4% 7% 85% 

18% 78% 

CD CP C CT N 
29% 29% 38% 

4% 36% 60% 

4% 18% 14% 60% 

18% 29% 21% 21% 4% 

4% 25% 42% 18% 

4% 25% 71% 

4% 32% 64% 

11% 7% 28% 42% 4% 

4% 11% 85% 

4% 7% 21% 64% 

11% 32% 21% 4% 

4% 38% 14% 

4% 25% 71% 

4% 25% 67% 

CD CP C CT N 
7% 21% 11% 4% 

25% 14% 36% 

11% 85% 4% 

CO CP C CT N 
21% 79% 

CD CP C CT N 
14% 86% 

Nota: Os valores foram arredondados. sem casas decimais, de modo a que o resultado da soma em cada item fosse, exatamente. 100%. 

NR 
4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

NR 

NR 
25% 

25% 

NR 

NR 



Anexo 12 - Percentagem de Respostas: Enfermeiros 
Total de inquiridos: 50 
Percentagem de resp'ostas: 86% 
GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

O - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CO - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

OT O OP CO 

2% 

2% 

7% 

2% 7% 

2% 5% 

OT O OP CO 
5% 2% 

2% 

7% 5% 

14% 2% 2% 

12% 12% 

5% 

2% 2% 

2% 

2% 

2% 2% 

12% 19% 9% 9% 

5% 12% 12% 

9% 

5% 

OT O OP CO 
16% 23% 7% 7% 

OT O OP CO 

OT O OP CO 

CP C CT N 
2% 12% 86% 

5% 42% 51% 2% 

19% 81% 

16% 84% 

23% 75% 

30% 68% 

5% 44% 44% 

5% 58% 28% 

2% 37% 59% 2% 

14% 28% 56% 2% 

16% 82% 2% 

8% 40% 40% 5% 

5% 16% 74% 5% 

CP C CT N 
2% 33% 58% 

7% 40% 51% 

30% 35% 14% 7% 

45% 35% 2% 

19% 52% 5% 

44% 51% 

2% 40% 54% 

14% 40% 44% 

7% 33% 53% 5% 

16% 42% 33% 5% 

26% 23% 

33% 36% 2% 

9% 54% 23% 5% 

7% 21% 65% 2% 

CP C CT N 
19% 9% 12% 2% 

16% 21% 56% 

2% 7% 86% 

CP C CT N 
21% 75% 2% 

CP C CT N 
2% 19% 77% 

Nota: Os valores foram arredondados, sem casas decimais, de modo a que o resultado da soma em cada item fosse, exatamente, 100%. 

NR 

NR 

2% 

2% 

NR 
5% 

7% 

5% 

NR 
2% 

NR 
2% 



Anexo 13 - Percentagem de Respostas: Administrativos 
Total de inquiridos: 25 
Percentagem de respostas: 100% 
GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

O - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CO - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT 

4% 

4% 

DT 

4% 

8% 

4% 

4% 

DT 
12% 

DT 

DT 

D DP CD CP 
8% 

16% 

4% 

4% 

4% 12% 

4% 

20% 

4% 4% 

8% 

4% 8% 

D DP CD CP 
8% 28% 

4% 

16% 

20% 4% 24% 

4% 12% 8% 

4% 

16% 16% 28% 

4% 8% 

4% 4% 4% 16% 

20% 16% 4% 24% 

4% 4% 24% 

4% 8% 

D DP CD CP 
32% 4% 20% 

4% 16% 

D DP CD CP 

D DP CD CP 
4% 

C CT N 
8% 84% 

44% 36% 

20% 80% 

12% 88% 

8% 88% 

16% 72% 8% 

40% 40% 4% 

52% 44% 

44% 36% 

4% 84% 4% 

28% 60% 

16% 72% 

12% 80% 8% 

C CT N 
20% 44% 

48% 48% 

40% 36% 8% 

32% 12% 8% 

40% 32% 

28% 56% 12% 

24% 76% 

12% 4% 12% 

16% 72% 

44% 12% 12% 

20% 4% 8% 

44% 24% 

16% 84% 

8% 68% 12% 

C CT N 
4% 12% 

24% 36% 

12% 80% 

C CT N 
24% 72% 

C CT N 
8% 84% 

Nota: Os valores foram arredondados. sem casas decimais. de modo a que o resultado da soma em cada item fosse. exatamente, 100%. 

NR 

NR 

4% 

NR 
16% 

20% 

8% 

NR 
4% 

NR 
4% 



Anexo 14 - Percentagem de Respostas: Serviços Gerais (Auxiliares Ação Médica, Aux. 
de Apoio e Vigilância, Telefonistas, Costureiras, Técnicos de Higiene e Limpeza e Porteiros) 
Total de inquiridos: 50 
Percentagem de respostas' 100% 
GRUPO 1 -Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

O - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CO - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT D DP 

4% 

2% 2% 

2% 2% 

DT D DP 
4% 4% 

2% 

4% 8% 

2% 8% 12% 

8% 6% 

6% 16% 6% 

6% 8% 

6% 18% 8% 

2% 4% 4% 

4% 

DT D DP 
4% 18% 10% 

4% 

DT D DP 
2% 

DT D DP 
2% 

CD CP C CT N 
2% 20% 78% 

4% 14% 40% 34% 4% 

2% 32% 66% 

2% 24% 74% 

4% 22% 70% 2% 

2% 32% 64% 2% 

2% 8% 48% 42% 

8% 40% 48% 

2% 4% 48% 40% 

4% 12% 20% 60% 

6% 30% 60% 

2% 4% 34% 58% 

4% 24% 70% 2% 

CD CP C CT N 
22% 40% 28% 

6% 42% 46% 

6% 14% 32% 28% 

4% 22% 28% 20% 

8% 28% 26% 14% 4% 

2% 30% 62% 4% 

2% 30% 68% 

4% 18% 20% 8% 16% 

10% 32% 56% 

8% 16% 40% 8% 12% 

10% 16% 28% 10% 2% 

2% 14% 36% 36% 

6% 6% 32% 50% 

2% 30% 66% 2% 

CD CP C CT N 
4% 2% 24% 22% 6% 

6% 36% 52% 

16% 76% 

CD CP C CT N 
24% 70% 

CD CP C CT N 
2% 16% 76% 

Nota: Os valores foram arredondados, sem casas decimais, de modo a que o resultado da soma em cada item fosse, exatamente, 100%. 

NR 

2% 

2% 

4% 

4% 

2% 

NR 
2% 

4% 

8% 

4% 

6% 

2% 

6% 

2% 

.2% 

2% 

2% 

2% 

NR 
10% 

6% 

4% 

NR 
4% 

NR 
4% 



Anexo 15 - Percentagem de Respostas: Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 
Total de inquiridos: 20 
Percentagem de respostas: 95% 
GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CD - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT D DP 

5% 

DT D DP 

5% 5% 

5% 5% 5% 

5% 5% 

5% 5% 

11% 26% 16% 

21% 21% 

DT D DP 
16% 31% 5% 

5% 

DT D DP 

DT D DP 
5% 

CD CP C CT N 
5% 95% 

5% 5% 26% 64% 

21% 79% 

5% 95% 

16% 84% 

5% 21% 74% 

37% 63% 

5% 42% 48% 

5% 16% 79% 

32% 68% 

26% 74% 

5% 26% 69% 

16% 84% 

CD CP C CT N 
32% 21% 47% 

5% 26% 69% 

5% 37% 32% 21% 5% 

53% 32% 5% 

5% 48% 27% 5% 

5% 37% 58% 

47% 53% 

21% 42% 27% 

16% 21% 63% 

11% 21% 32% 16% 5% 

5% 26% 11% 

21% 37% 

16% 5% 42% 37% 

26% 26% 48% 

CD CP C CT N 
5% 5% 11% 11% 

21% 26% 32% 

11% 84% 

CD CP C CT N 
21% 74% 

CD CP C CT N 
5% 85% 

Nota: Os valores foram arredondados, sem casas decimais, de modo a que o resultado da soma em cada item fosse, exatamente, 100%. 

NR 

NR 

5% 

5% 

NR 
16% 

16% 

5% 

NR 
5% 

NR 
5% 



Ane,xo16 - Percentagem de Respostas: Técnicos Superiores 
Total de inquiridos: 5 
Percetagem de respostas: 100% 
GRUPO 1 - Importância dos parâmetros 

Realização profissional 

Liberdade pf decidir 

Responsabilidade 

Competência 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Qualificação profissional 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 2 - Concretização dos parâmetros 

Realização profissional 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Ambiente de trabalho 

Relacionamento cf utentes 

Competência 

Qualificação profissional 

Responsabilidade 

Liberdade pf decidir 

Circulação de informação 

Condições e recursos de trabalho 

Imagem e credibilidade da instituição 

Satisfação do utente 

GRUPO 3.1 - Definição do conceito 

Utente 

UtentefCidadão 

UtentefCidadãofCliente 

GRUPO 3.2 - Importância do conceito 

Serviço orientado pf utente 

GRUPO 3.3 - Pré-condições do conceito 

Serviço orientado pf utente 

Escala: 

DT - Discordo Totalmente 

D - Discordo 

DP -Discordo Parcialmente 

CD - Não Concordo Nem Discordo 

CP - Concordo Parcialmente 

C - Concordo 

CT - Concordo Totalmente 

N - Não se Aplica 

NR - Não Respondeu 

DT D DP CD CP 

20% 

DT D DP CD CP 
20% 

20% 20% 

20% 

20% 20% 

20% 

20% 

40% 40% 

60% 20% 20% 

20% 

DT D DP CD CP 
60% 20% 

20% 

DT D DP CD CP 
20% 

DT D DP CD CP 
20% 

C CT N 
100% 

20% 80% 

20% 80% 

100% 

20% 80% 

20% 80% 

80% 20% 

60% 40% 

20% 80% 

20% 80% 

100% 

80% 

100% 

C CT N 
40% 40% 

20% 80% 

40% 20% 

80% 

60% 

20% 80% 

60% 40% 

80% 

20% 80% 

60% 20% 

20% 

40% 40% 

20% 80% 

C CT N 
20% 

20% 60% 

20% 80% 

C CT N 
20% 60% 

C CT N 
20% 60% 

Nota: Os valores foram arredondados. sem casas decimais. de modo a que o resultado da soma em cada item fosse. exatamente. 100%, 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 
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Concretização dos Parâmetros 
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Anexo 19 - GERAL 
Definição do Conceito 
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Serviço orientado pl utente 

Anexo 20 - GERAL 
Importância do Conceito 
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Anexo 21 - GERAL 
Pré-Condições do Conceito 

-------------------------

IJ OT . 0 II OP l!I CD . CP DC Eil CT D N . NR 



Satisfação do utente 

Imagem e credibilidade da instituição 

Condições e recursos de trabalho 

Qualificação profissional 

Comprometimento e envolvimento cI profissão 

Comprometimento e envolvimento cI instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Relacionamento cI utentes 

Ambiente de trabalho 

Competência 

Responsabilidade 

Liberdade pl decidir 

Realização profissional 

Anexo 22 - MÉDICOS 
Importância dos Parâmetros 
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Anexo 23 - MÉDICOS 
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Anexo 24 - MÉDICOS 
Definição do Conceito 



Serviço orientado pl utente 

Anexo 25 - MÉDICOS 
Importância do Conceito 
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Anexo 27 - ENFERMEIROS 
Importância dos Parâmetros 
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Satisfação do utente 

Imagem e credibilidade da instituição 

Condições e recursos de trabalho 

Circulação de informação 

Liberdade pl decidir 

Responsabilidade 

Qualificação profissional 

Competência 

Relacionamento c/ utentes 

Ambiente de trabalho 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento c/ instituição 

Comprometimento e envolvimento c/ profissão 

Realização profissional 
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Anexo 28 - ENFERMEIROS 
Concretização dos Parâmetros 
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Utente/Cidadão/Cliente 
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Utente 
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Serviço orientado pl utente 

Anexo 30 - ENFERMEIROS 
Importância do Conceito 



Serviço orientado p/ utente 

Anexo 31 - ENFERMEIROS 
Pré-Condições do Conceito 



Satisfação do utente 

Imagem e credibilidade da instituição 

Condições e recursos de trabalho 

Qualificação profissional 

Comprometimento e envolvimento c/ profissão 

Comprometimento e envolvimento c/ instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Relacionamento c/ utentes 

Ambiente de trabalho 

Competência 

Responsabilidade 

Liberdade pl decidir 

Realização profissional 
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Anexo 32 - ADMINISTRATIVOS 
Importância dos Parâmetros 
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Satisfação do utente 

Imagem e credibilidade da instituição 

Condições e recursos de trabalho 

Circulação de informação 

Liberdade pl decidir 

Responsabilidade 

Qualificação profissional 

Competência 

Relacionamento cf utentes 

Ambiente de trabalho 

Reconhecimento do valor profisSional 

Comprometimento e envolvimento cf instituição 

Comprometimento e envolvimento cf profissão 

Realização profissional 

-.. '.0 

" -. " I ' y r -
I 

-- I " I 

-.: I' ~ 1 -., I I 

-. - .. '. , .. I I ' 

-. ~~:',:~:. I ~ I -- .. " " I - I .i. .r 
I .... _,-~. -. ~'," . - " I I _. 

-11 ,. .. -L I .,' ~ ,I'· .. ' I 

-- ~ < I I 

-a . I I --. " - . I I 

Anexo 33 - ADMINISTRATIVOS 
Concretização dos Parâmetros 
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Utente/Cidadão/Cliente 

Utente/Cidadão 

Utente 

Anexo 34 - ADMINISTRATIVOS 
Definição do Conceito 

[ [J DT • D • DP lJ CD • CP o C C CT u---[iN---. -N-R -, 



Serviço orientado p/ utente 

Anexo 35 - ADMINISTRATIVOS 
Importância do Conceito 



Serviço orientado p/ utente 

Anexo 36 - ADMINISTRATIVOS 
Pré-Condições do Conceito 



Satisfação do utente 

Imagem e credibilidade da instituição 

Condições e recursos de trabalho 

Qualificação profissional 

Comprometimento e envolvimento c/ profissão 

Comprometimento e envolvimento c/ instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Relacionamento c/ utentes 

Ambiente de trabalho 

Competência 

Responsabilidade 

Liberdade pl decidir 

Realização profissional 

Anexo 37 - SERViÇOS GERAIS 
Importância dos Parâmetros 



Satisfação do utente 

Imagem e credibilidade da instituição 

Condições e recursos de trabalho 

Circulação de informação 

Liberdade pl decidir 

Responsabilidade 

Qualificação profissional 

Competência 

Relacionamento c/ utentes 

Ambiente de trabalho 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento c/Instituição 

Comprometimento e envolvimento c/ profissão 

Realização profissional 
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Concretização dos Parâmetros 
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Serviço orientado p/ utente 

Anexo 40 - SERViÇOS GERAIS 
Importância do Conceito 



Serviço orientado p/ utente 

Anexo 41 - SERViÇOS GERAIS 
Pré-Condições do Conceito 



Satisfação do utente 

Imagem e credibilidade da instituição 

Condições e recursos de trabalho 

Qualificação profissional 

Comprometimento e envolvimento c/ profissêo 

Comprometimento e envolvimento cI instituição 

Reconhecimento do valor profissional 

Relacionamento c/ utentes 

Ambiente de trabalho 

Competência 

Responsabilidade 

Liberdade pl decidir 

Realização profissional 
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Anexo 42 - TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 
Importância dos Parâmetros 
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Satisfação do utente 

Imagem e credibilidade da instituição 

CondiçOes e recursos de trabalho 

Circulação de informação 

Liberdade pl decidir 

Responsabilidade 

Qualificação profissional 

Competência 

Relacionamento c/ utentes 

Ambiente de trabalho 

Reconhecimento do valor profissional 

Comprometimento e envolvimento c/ instituição 

Comprometimento e envolvimento c/ profissão 

Realização profissional 

Anexo 43 - TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 
Concretização dos Parâmetros 
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Utente/Cidadão/Cliente 

Utente/Cidadão 

Utente 

Anexo 44 - TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 
Definição do Conceito 



Serviço orientado pl utente 

Anexo 45 - TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 
Importância do Conceito 
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Serviço orientado pl utente 

Anexo 46 - TÉCNICOS DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA 
Pré-Condições do Conceito 
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Anexo 47 - TÉCNICOS SUPERIORES 
Importância dos Parâmetros 
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Anexo 48 - TÉCNICOS SUPERIORES 
Concretização dos Parâmetros 
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Utente/Cidadão/Cliente 

Utente/Cidadão 

Utente 

Anexo 49 - TÉCNICOS SUPERIORES 
Definição do Conceito 
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Serviço orientado pl utente 

Anexo 51 - TÉCNICOS SUPERIORES 
Pré-Condições do Conceito 

- ---- --------- -- ---

D OT . 0 . OP e co 11 CP DC iil CT D N . NR 


