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RESUMO 
 
O marketing é acima de tudo uma conceituação de processos sociais uma vez que o processo 
de compra e venda se dá através de pessoas que satisfazem suas necessidades mutuamente, 
utilizando de negociações de produtos e serviços.  Este estudo teve como objetivo avaliar o 
nível de satisfação dos pacientes fisioterápicos atendidos em uma clínica de Fisioterapia na 
cidade de Patos de Minas. Para a realização da pesquisa, desenvolveu-se uma pesquisa de 
campo. Quanto à abordagem, a pesquisa foi quantitativa e descritiva. A amostra foi composta 
por usuários de uma determinada Clínica de Fisioterapia, que estiveram em tratamento nas 
dependências, bem como os respectivos acompanhantes em casos de crianças. A escolha dos 
usuários foi realizada de maneira aleatória. Foi utilizado um questionário composto por 
quatro variáveis denominadas Construtos (Atendimento, Serviços, Infraestrutura e Confiança) 
e perguntas de múltipla escolha em escala de Likert, Os resultados apontam que entre os 
usuários da clínica, há uma predominância de mulheres, com idade acima de 50 anos, casadas, 
que realizam fisioterapia ortopédica. Os pontos fortes da clínica relacionam-se com a 
estrutura física do local, equipamentos, manutenção da limpeza, aparência dos funcionários, 
credibilidade, postura ética e resultados alcançados nos tratamentos. Já os pontos fracos estão 
relacionados com a clareza nos atendimentos, repasse de informações e pontualidade.  De 
modo geral, a clínica de fisioterapia está sendo bem aceita pelos seus usuários, o que favorece 
o retorno dos mesmos aos atendimentos assim como a indicação da empresa para terceiros. 
Conclui-se que a pesquisa desenvolvida atendeu ao seu objetivo de avaliar o índice de 
satisfação dos seus usuários. 

 
Palavras-chave: Marketing. Satisfação. Marketing de Saúde.. 

 
 

ABSTRACT 
 
Marketing is above all a conceptualization of social processes since the process of buying and 
selling takes place through people who satisfy their needs mutually, using negotiation of 
products and services. The aim of this study was to evaluate the level of satisfaction of 
physiotherapeutic patients attended at a Physiotherapy clinic in the city of Patos de Minas. To 
carry out the research, a field research was developed. Regarding the approach, the research 
was quantitative and descriptive. The sample consisted of users of a specific Physiotherapy 
Clinic, who were undergoing treatment in the facilities, as well as the companions in cases of 
children. The users' choice was made randomly. We used a questionnaire composed of four 
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variables called Constructs (Attendance, Services, Infrastructure and Confidence) and 
questions of multiple choice on a Likert scale. The results indicate that among the users of the 
clinic, there is a predominance of women, aged over 50 years, married, who perform 
orthopedic physiotherapy. Clinic strengths relate to the physical structure of the site, 
equipment, maintenance of cleanliness, employee appearance, credibility, ethical posture and 
results achieved in treatments. On the other hand, the weaknesses are related to clarity in 
attendance, information transfer and punctuality. In general, the physiotherapy clinic is being 
well accepted by its users, which favors the return of the same to the appointments as well as 
the indication of the company to third parties. It is concluded that the research developed met 
its objective of evaluating the satisfaction index of its users. 

 

Keywords: Marketing. Satisfaction. Health Marketing.. 
 

 
1.  INTRODUÇÃO 

 
O marketing, como é conhecido dentro dos contextos atuais de mercado, nem sempre 

possui o esboço que hoje é utilizado, sendo sua atual definição iniciada a partir dos anos 50. A 
grande mudança se deu na maneira como as empresas passaram a encarar a decisão de seus 
clientes sobre determinado produto, dando maior ênfase na satisfação deste com a compra 
(LIMEIRA, 2004). Acima de tudo, o marketing é uma conceituação de processos sociais uma 
vez que o processo de compra e venda se dá através de pessoas que satisfazem suas 
necessidades de forma mútua, utilizando de negociações de produtos e serviços. Portanto, 
pode-se dizer que o cerne do marketing está na troca. Visto que clientes e empresas 
concretizam uma relação que acontece de maneira voluntária em busca de benefícios mútuos 
(KOTLER, 2000), 

Um dos conceitos centrais e básico do marketing está na satisfação das necessidades do 
indivíduo, independentemente do local de origem desta necessidade, podendo esta variar 
entre alimentação, abrigo, afeto entre outros. (KOTLER; ARMSTRONG, 2003).  Torna-se 
importante destacar que não é apenas no setor dos produtos que o marketing atua, ele 
também está presente em organizações que prestam serviços.  Os serviços possuem alguns 
benefícios importantes como envolvimento do cliente no processo, são perecíveis, não existem 
estoques, o tempo é relativamente importante, pode ser adquirido por meio de canal físico ou 
eletrônico, são intangíveis e as pessoas constituem parte do serviço. (LIMEIRA, 2004). Uma 
etapa importante do processo de marketing está relacionada com a administração de 
marketing, que segundo Churchill e Peter (2000), pode ser melhor compreendido como sendo 
o método de estabelecimento das metas que desejam ser alcançadas, organizando, 
implementando e planejando alternativas para se atingir os objetivos e metas. 

As estratégias que são adotadas dentro do marketing devem abranger alternativas que 
possam influenciar todas as prioridades dos consumidores não apenas no agora, mas visando 
uma expectativa futura com este cliente. (ISHIMOTO; NACIF, 2001).  É devido ao leque de 
opções que o marketing pode proporcionar é que este é utilizado em diferentes setores de 
atuação, como por exemplo, na área da saúde. Borba (1989) afirma que o marketing em saúde 
é utilizado como um orientador sobre a qualidade da assistência que está sendo cedida neste 
setor, buscando sempre o bem-estar do usuário. 

Diante do exposto justificou-se o desenvolvimento do trabalho devido ao fato de que é 
possível observar que dentro do contexto atual de mercado, os consumidores, clientes ou 
mesmo pacientes estão se tornando cada vez mais exigentes quanto à qualidade dos serviços 
que lhe são prestados. Sabe-se que para que um consumidor retorne à organização e continue 
utilizando os produtos ou serviços, ou mesmo faça a indicação da organização para terceiros, é 
necessário que este tenha suas necessidades supridas. Para tanto, é relevante que novos 
estudos sejam realizados para que haja uma maior compreensão da percepção dos usuários 
quanto ao que é cedido pela organização. 

O objetivo deste estudo foi avaliar o nível de satisfação dos pacientes fisioterápicos 
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atendidos em uma Clínica de Fisioterapia em Patos de Minas, doravsante denominada Clínica 
X 
 
 
2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 MARKETING 
 
 

O marketing não deve ser entendido no velho sentido de efetuar uma venda, mas no de 
satisfazer as necessidades dos clientes. Esta, por sua vez, ocorre somente depois que um 
produto é produzido. O marketing, por sua vez, inicia-se antes mesmo de a empresa ter 
determinado produto.  Ele é a lição de casa que os administradores devem fazer para avaliar 
as necessidades, qualificar a extensão e a intensidade delas e com isso determinar se há uma 
oportunidade lucrativa. Ele continua por toda a vida do produto, na tentativa de encontrar 
novos clientes e manter os clientes atuais mediante a melhoria do desempenho e do apelo do 
produto, do aprendizado a partir dos resultados de suas vendas e do gerenciamento contínuo 
de seu desempenho (KOTLER e ARMSTRONG, 2003). 

De acordo com Limeira (2004), o marketing, como é compreendido na atualidade, 
começou a ser moldado na década de 50, com o avanço da industrialização. As empresas 
passaram a reconhecer que a decisão final sobre a compra de um produto ou a utilização de 
um serviço era fruto da satisfação do cliente e assim passaram a adotar pesquisas e análises 
de mercado para evoluírem seus produtos e atraírem mais clientes. O marketing é um 
processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam 
e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com 
outros (KOTLER, 2000). O conceito de marketing pode ser definido como sendo o processo de 
executar e planejar a concepção, promoções e distribuições de ideias, estabelecimento de 
preços, com o intuito de constituir trocas que satisfaçam não apenas metas individuais, mas 
também metas organizacionais (CHURCHILL e PETER, 2000). 

A American Marketing Association (apud KOTLER, 2000) define marketing como uma 
função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a comunicação e a 
entrega de valor para os clientes, bem como a administração do relacionamento com eles, de 
modo que beneficie a organização e seu público interessado.  Assim, entende-se o marketing 
como sendo um processo administrativo e também social, no qual indivíduos e grupos 
atingem suas necessidades através da criação, troca e oferta de produtos e valor com terceiros 
(KOTLER e ARMSTRONG, 2003). 

A essência do marketing está diretamente ligada ao desenvolvimento de trocas onde 
clientes e organizações se envolveram de forma voluntária em transações que busquem 
ampliar benefícios para ambas as partes envolvidas (CHURCHILL e PETER, 2000). É 
importante salientar que o marketing não se limita ao estabelecimento de meios para a 
comunicação entre a oferta e o consumidor, ele também abrange sua atuação para o estudo de 
outros elementos que influenciem a decisão do consumidor ou usuário, como por exemplos 
aspectos visuais e olfativos (ISHIMOTO e NACIF, 2001). Segundo Borba (1989), o marketing 
pode ser entendido como sendo uma ferramenta de desenvolvimento social e diante disto, 
este pode ser empregado em várias áreas distintas, assumindo funções importantes dentro do 
processo de satisfação do cliente. 

Destaca-se que o marketing é utilizado não apenas em situações onde se almeja lucros, 
mas também onde o desenvolvimento de trocas não visa lucros diretos para os integrantes. 
Um exemplo de uma entidade que utilizada de marketing sem o objetivo de obter lucros 
financeiros são as ONGs, que possuem outras metas com doação de sangue, uso de 
embalagens recicláveis entre outros (CHURCHILL e PETER, 2000). Em realidade, o marketing 
possui várias aplicações, entre elas o marketing direto que é realizado quando a 
comercialização e a comunicação de produtos e serviços sem a utilização de terceiros, sendo 
feita diretamente com o cliente. No caso do marketing de relacionamento, este busca construir 
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e firmar uma relação duradoura entre clientes e empresa; marketing de fidelização ou de 
retenção, que através de ações integradas, contínuas e sistemáticas buscam reter ou fidelizar 
seus clientes; o marketing individualizado, onde cada cliente é tratado pela organização de 
forma personalizada e individualizada, entre outros. (LIMEIRA, 2004).  

Em relação a isso, Kotler e Armstrong (2003, p.3) afirmam que “[...] a função do 
marketing, mais do que qualquer outra nos negócios, é lidar com os clientes. Entender, criar, 
comunicar e proporcionar ao cliente valor e satisfação que constitui a essência do pensamento 
e da prática do marketing moderno. ”  

Neste sentido, o marketing é essencial para o sucesso de toda organização, tendo o 
papel de entender as necessidades e os desejos com o propósito de satisfazer os clientes 
conquistando liderança em um mercado cada vez mais competitivo. Para que haja uma maior 
compreensão sobre o real significado e amplitude do conceito marketing, é importante que se 
revisem os conceitos centrais. Entre eles alguns são de uso imprescindível e podemos 
destacar: necessidades e desejos, produtos e serviços, satisfação, entre outros, que fazem do 
marketing um processo de grande relevância dentro da organização (KOTLER, 2005). 

O conceito mais básico de marketing é o das necessidades humanas, que resultam de 
situações de privação. Entre essas necessidades estão: necessidades físicas básicas de 
alimentação, vestuário, abrigo e segurança, necessidades sociais, bens e afeto, e necessidades 
individuais de conhecimento e auto expressão (KOTLER e ARMSTRONG, 2003).  Entende-se 
que as necessidades inatas são aquelas relacionadas com questões genéticas e de natureza 
humana, enquanto que as necessidades adquiridas são provindas do ambiente social e 
cultural. Assim, em muitos casos as necessidades passam a acompanhar também os desejos 
dos indivíduos. 

Sandhusen (1998) salienta que os desejos assim como as necessidades, crescem com o 
desenvolvimento da sociedade. O autor também argumenta que uma das importantes funções 
do marketing é converter necessidades em desejos ao descartar os benefícios resultantes dos 
bens de consumo. Dentro deste contexto, Kotler (2000) afirma que os desejos são moldados 
pela sociedade em que se vive. Além disso, esta mesma sociedade também estabelece as 
demandas que são prioridades. 

Sandhusen (1998) enfatiza que as demandas são desejos que tem o apoio do 
poder de compra, concluindo que a compreensão da natureza e da extensão da demanda é um 
ponto importante para começar a desenvolver planos de marketing. Kotler e Armstrong 
(2003, p.4) asseguram que: 
 
 

[...] as empresas que se destacam por sua orientação de marketing 
procuram aprender e entender as necessidades, os desejos  e as  
demandas  de  seus clientes. Conduzem pesquisas que apontam o que 
seu consumidor gosta ou não gosta; analisam os dados sobre as 
perguntas e dúvidas do cliente, bem como do  serviço  a  ele  prestado,  
observam  os  clientes  utilizando  seus produtos  e  os  da  
concorrência,  e  treinam  seus  vendedores  para  ficarem atentos as 
necessidades não atendidas dos clientes. 

 
 

Diante do exposto é importante destacar que a essência fundamental do 
marketing está interligada com o desenvolvimento de trocas entre a empresa e o cliente, onde 
se torna possível que ambos participem de forma involuntária das transações, e sejam 
destinadas a trazer benefícios para todos (CHURCHILL e PETER, 2000). Entre estes, algo que 
deve estar sempre em destaque para os profissionais do marketing são as questões 
relacionadas aos produtos e serviços que são oferecidos pela organização. Assim, outro 
conceito central do marketing é a relação produtos e serviços. 

Para Sandhusen (1998), os produtos são como qualquer coisa tangível ou 
intangível oferecida para o uso ou consumo e que é capaz de satisfazer os desejos.  Os 
produtos vão dos altamente tangíveis, passam pelos serviços menos tangíveis até chegar às 
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ideias intangíveis.  Podem ser considerados como sendo atributos dos produtos as 
características funcionais, formais percebidas ou não pelo cliente, sendo os benefícios o 
resultado obtido com o uso ou consumo do produto (LIMEIRA, 2004). 

Kotler e Armstrong (2003) definem os serviços enquanto atividades ou benefícios 
oferecidos para venda, os quais são essencialmente intangíveis e não resulta posse de nada. 
Assim, serviço pode ser compreendido como  sendo  um  bem  intangível,  que adquiri  valor  
para  o  cliente  a  partir  de  mudanças  em  função  deste  ou  de  aquisição  de benefícios para 
os mesmos. As principais características dos serviços são: envolvimento do cliente no 
processo, são perecíveis, não existem estoques, o tempo é relativamente importante, pode ser 
adquirido por meio de canal físico ou eletrônico, são  intangíveis  e as  pessoas constituem 
parte do serviço (LIMEIRA, 2004). 

Os serviços não se limitam a produção de empresas de serviços, mas sim abrangem 
também aquilo que as organizações de bens manufaturados oferecem. Ou seja, um fabricante 
de carro quando oferece serviços de manutenção, além do bem que é adquirido também se 
adquire serviços (ZEITHAML e BITNER, 2003).  

A classificação de serviços pode ser realizada a partir de algumas características: 
tangibilidade do que é oferecido, receptor direto do benefício, customização do produto, 
relacionamento que é estabelecido com o cliente e a previsibilidade da demanda do serviço 
(LIMEIRA, 2004). Um terceiro conceito central que deve ser analisado dentro das práticas de 
marketing está envolvido com valor para o cliente, satisfação do cliente e qualidade dos 
produtos ou serviços. O valor que é percebido pelo cliente diante de determinada empresa 
contribuirá para que este volte a comprar o produto e o serviço ou mesmo o indique para 
outras pessoas. Descrevem-se três valores: o valor percebido pelo consumidor, que está 
relacionada com os benefícios e os custos da oferta; o valor total para o consumidor que é 
referente ao custo monetário; e o custo total para o consumidor que é o conjunto de custos 
que leva o cliente a aderir ou rejeitar um produto ou serviço (KOTLER, 2005). 

O marketing voltado para o valor irá dar ênfase em desenvolver alternativas para 
aumentar o valor para o seu cliente, ou seja, isto acontece quando a empresa adere a uma 
filosofia empresarial que foca em atingir os objetivos da organização a partir do aumento do 
valor para o cliente (CHURCHILL e PETER, 2000).  

Kotler (2005, p. 42) descreve que “[...] a satisfação consiste na sensação de prazer ou 
desapontamento de uma pessoa resultante da comparação entre o desempenho percebido de 
um produto e suas expectativas”. 

Vavra (1993, p. 286) defende que “[...] a qualidade de um produto depende da maneira 
que ele atende os padrões de preferência do cliente/consumidor”. Para que o marketing seja 
realizado de forma eficaz e todos estes conceitos sejam utilizados de forma satisfatória, e 
importante que a organização tenha uma administração de marketing. 

A administração de marketing é entendida como sendo o processo de estabelecimento 
de metas de marketing onde se organiza, planeja, implementa e também controla as 
estratégias que serão utilizadas para alcançar as metas estabelecidas (CHURCHILL e PETER, 
2000). O conceito de administração de marketing pode ser traduzido como sendo a função do 
próprio marketing, sendo compreendido como o processo que envolve planejamento, 
execução, controle das estratégias e também das táticas, com o objetivo de otimizar os 
resultados para os clientes e para a própria empresa (DIAS, 2004). 

Segundo Limeira (2004), a administração de marketing pode ser dividida em duas 
grandes áreas:  a responsabilidade estratégica que é definida como sendo o conjunto de 
decisões que são criadas pela organização e responsabilidade operacional que é composta 
pelas ações táticas e operacionais do marketing. 

Tal preceito também é apoiado por Dias (2004), ao definir que na responsabilidade 
estratégica inclui-se a análise e a segmentação de mercado, além de meios de comunicação, 
canais de distribuição, serviços a oferecer e o preço, enquanto que na responsabilidade 
operacional engloba-se o gerenciamento dos estoques, distribuição de amostra grátis, a 
execução das rendas e o controle dos canais de venda. 

A administração de marketing nada mais é que a análise, o planejamento, a 
implementação e o controle dos programas que são criados para construir e fortalecer as 
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trocas benéficas que são estabelecidas entre compradores e o serviço ou produto que é 
ofertado (KOTLER e ARMSTRONG, 2003). 

Churchill e Peter (2000), explicam que a administração de marketing acontece da 
seguinte forma:  a empresa desenvolve planos e estratégias buscando entender seus clientes e 
mercados, para posteriormente desenvolver compostos de marketing como preços, produtos, 
promoção e distribuição, finalizando o processo com a implementação e controle das 
atividades de marketing. Em outras, a administração de marketing é o processo de estabelecer 
metas para uma organização e planejar, implementar e controlar estratégias para alcançar os 
objetivos propostos.  Esta busca por melhorias dentro da organização não é realizada de 
forma improvisada, mas sim, devem ser pautadas em um planejamento estratégico que 
busque agregar alternativas positivas para enfrentar as adversidades empresariais. 

Albrecht (1994) descreve que o planejamento estratégico é uma alternativa impulsionar 
a empresa a crescer e progredir, uma vez que auxilia a mesma a ajustar-se à situação atual, 
seja esta financeira, de equipe, de administração entre outras. Assim, pode-se descrever o 
planejamento estratégico como sendo um instrumento flexível, que contribui com os 
administradores no sentido de estimular que estes pensem no que é importante ou adequado 
para o momento. O processo de planejamento estratégico é constituinte de uma excelente 
ferramenta organizacional, que será a base para diversas tomadas de decisões, além de 
propiciar interpretação do ambiente no qual a organização está inserida, sendo assim 
considerada como sendo uma ferramenta gerencial (KICH e PEREIRA, 2011). 

Neste sentido, o planejamento estratégico pode ser considerado como sendo 
fundamental para que a empresa obtenha os resultados esperados, sendo assim, um 
complemento para a eficácia do marketing.  

 
 

2.2 MARKETING DE SERVIÇOS 
 
 
O Marketing de serviços tem o objetivo de avaliar as questões culturais, visto que 

esta é transmitida de uma geração para outra e é multidimensional (ZEITHAML e BITNER, 
2003). 

Kotler e Keller (2006) afirmam que uma empresa que oferece serviços deve focar 
seu trabalho  na busca da  diferenciação  das  outras  organizações  que disponibilizam o 
mesmo serviço, utilizando de recursos primários e secundários, desenvolvendo, portanto 
estratégias e marcas apropriadas para atender a demanda de determinada localidade ou 
cultura. 

Conforme Churchill e Peter (2000), o marketing de serviços e o de bens possuem 
diversas semelhanças, uma vez que ambos se destinam a oferecer valor aos clientes. Algumas 
características são específicas do marketing de serviços. Entre elas podemos destacar a 
relação com os clientes, perecibilidade, intangibilidade, inseparabilidade, esforço do cliente e 
uniformidade.  

O marketing de serviços possui algumas especificidades que devem ser levadas 
em consideração, como é citado por Borba (1989, p.35): “[...] porém, o produto ou serviço, 
principalmente nos totalmente intangíveis, a relação se estabelece mais forte no que diz 
respeito à sensação de uso, pois o serviço é produzido e consumido imediatamente, daí a 
satisfação ou não ser direta e imediata”. 

De acordo com Sandhusen (1998), outra especificação dos serviços se dá na área 
de classificação dos mesmos, assim, os serviços podem ser classificados de acordo com as 
indústrias que as produzem, em termos de tipos de clientes que são servidos e também a 
partir da combinação entre bens tangíveis e intangíveis. 

Churchill e Peter (2000) descrevem que devido aos grandes avanços nas 
organizações e em seu modo de produção, aconteceram modificações na demanda de serviço e 
como consequência na sua oferta, ou seja, muitas empresas que tradicionalmente ofereciam 
apenas produtos tangíveis estão também acrescentando serviço a seu composto de produto. 
Assim, o marketing de serviço pode ser comparado com o marketing de produtos tangíveis ou 
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bens. 
Empresas de serviço que possuem êxito em seu trabalho alcançam tal patamar 

devido a determinadas atitudes como: concepção de estratégia, ênfase na satisfação do 
funcionário, criação de sistemas de monitoramento do desempenho do serviço, histórico de 
compromisso da alta gerência com a qualidade, tecnologias de autoatendimento, atendimento 
às reclamações do cliente, e padrões rigorosos (KOTLER e KELLER, 2006). 

Os profissionais de marketing de serviço devem procurar inovar e melhor de 
forma continuada, uma vez que a inovação pode ser a chave para o sucesso de uma empresa 
quando comparada com o desempenho de outra (CHURCHILL e PETER, 2000). 
 
 
2.2.1 Comportamento do Consumidor em Serviço 
 
 

É importante destacar que as estratégias do marketing irão incluir fatores que 
influenciam ou podem influenciar as prioridades dos consumidores, almejando assim, não 
apenas atingi-lo no agora, mas em uma expectativa futura (ISHIMOTO e NACIF, 2001). Esta 
questão é relevante visto que na compra de serviços uma grande maioria da avaliação do 
cliente será realizada após a aquisição e consumo do item. No entanto, o comportamento do 
consumidor em serviços segue de forma não linear algumas categorias básicas, incluindo aqui 
a busca de informação, a avaliação de alternativas, compra e consumo e avaliação pós-compra 
(ZEITHAML e BITNER, 2003). 

De acordo com Kotler e Keller (2006), as expectativas dos clientes nos serviços são 
fundamentais para que o mesmo volte a utilizar o produto ou mesmo o indique para terceiros, 
sendo essencial que os profissionais do marketing se atentem para os efeitos que resultam da 
prestação de seu serviço, e assim possam gerenciar a qualidade do serviço que é prestado. 
Churchill e Peter (2000) afirmam que, dentro do mercado de serviços, algo comum de 
acontecer é a participação do próprio cliente no serviço, visto que em alguns casos o cliente 
terá que se deslocar até a empresa. Tal peculiaridade proporciona uma relação mais pessoal 
do cliente com o próprio profissional do marketing. 

Diante disto, é possível afirmar que o serviço pode ser considerado como sendo uma 
experiência e que sua eficácia e qualidade estarão diretamente relacionadas com o 
desempenho do profissional que a executa. Assim, os riscos mais comuns que os clientes 
sofrem estão relacionados com: risco psicológico e físico, risco financeiro, mau desempenho 
do serviço entre outros (DIAS, 2004). 
 
 
2.3 VARIÁVEIS PARA ANÁLISE DE ESTUDO DO COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 
 

Os clientes, ao comprar algo, formam uma expectativa e agem conforme ela. Tais 
expectativas são geradas por vários fatores, tais como: pela experiência anterior de compra, 
pela recomendação de amigos e colegas, e informações das próprias empresas. Com a 
expectativa alcançada, os consumidores sentem-se satisfeitos, assim, proporcionando uma 
nova expectativa de consumir. Caso contrário o sentimento pode ser outro, (como assim me 
explique) assim como a atitude desse cliente. (ZEITHAML e BITNER, 2003). 

Assim sendo, para ser ter uma mensuração sobre o comportamento de compra do 
consumidor em serviços, foram criadas dez variáveis que possuem como objetivo determinar 
a qualidade percebida pelo cliente. Neste sentido, alguns fatores são determinantes na 
influência do comportamento do consumidor no ato da compra, são eles: confiabilidade, 
presteza, competência, acessibilidade, cortesia, comunicação, credibilidade, segurança, 
compreensão e aspectos tangíveis. 
 
 
2.4 MARKETING NA ÁREA DE SAÚDE 
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Uma ressalva importante que deve ser realizada é distinguir o conceito de marketing 
com o de propaganda, visto que o primeiro não se limita simplesmente a venda de algo, ele 
busca abranger questões bem mais complexas na relação entre consumidor ou usuário e 
mercado. E é devido a esta amplitude do marketing que ele pode ser utilizado em campos 
diferentes como, por exemplo, o da saúde. 

As interpretações sobre marketing em saúde não fogem às regras do mercado de 
compra e venda, afinal, as ações de saúde podem ser consideradas como uma mercadoria 
onerosa tanto para o setor público como para o privado. No setor saúde, os conceitos de 
marketing, por vezes também têm fugido aos princípios éticos, isso, quando serviços são 
impostos para uma comunidade sem a observação de suas expectativas e necessidades 
sentidas (COSTA et al., 2004, p. 498). 

Assim, entende-se que marketing em saúde não é utilizado como sendo um direcionador 
ou estimulador de uma demanda, mas sim, um orientador sobre a qualidade da assistência 
que está sendo cedida neste setor, aprimorando serviços e suprindo as necessidades da 
clientela, seja como restauração de saúde, prevenção de doenças entre outros. (BORBA, 1989). 

Os profissionais de saúde devem ficar atentos as demandas que são apresentadas pela 
população na qual estão atuando, buscando salientar as reais necessidades, para tanto é 
necessário que estes façam uso da tecnologia de sobrevivência profissional, do cuidado afetivo 
e do cuidado a partir dos conhecimentos científicos e da arte. Tais quesitos são fundamentais 
para um bom resultado dentro da área da saúde (COSTA et al., 2004). 

A área da saúde está inserida no setor de serviços, e como tal possui algumas distinções, 
em especial quando comparado com o comércio e a indústria. A principal distinção entre 
produtos e serviços na área da saúde está relacionada com a expectativa dos clientes que 
incluem aspectos mais subjetivos, uma vez que lida com sentimentos e sensibilidade dos 
usuários (HERCOS e BEREZOVSKY, 2006). 

Dentro deste contexto, Borba (1989) destaca que o marketing dentro da área da saúde 
deve visto como sendo um agente reformulador dos processos, buscando benefícios a níveis 
individuais e também coletivos, proporcionado que direito a vida seja não apenas respeitado 
como também alcançado. Os serviços oferecidos por instituições de saúde devem ter como 
premissa que o processo ali vivenciado se trata de um processo social que envolve diferentes 
pessoas e que possuem necessidades e desejos que também necessitam ser identificados para 
que serviço seja eficaz (LIMA; GONÇALVES e ACHÉ, 1999). 

Faz-se relevante estar atento para o comportamento do consumidor também na área da 
saúde, visto que sua percepção sobre o serviço que está sendo prestado influenciará  em  seu  
retorno  neste  estabelecimento  de  saúde.  Assim, os aspectos mais relevantes estão ligados 
com a reputação da instituição e de seus funcionários.  Os clientes de saúde, participam em 
certa medida da produção de muitos serviços, como por exemplo, quando a pessoa não se 
sente bem, ela terá que se deslocar até o consultório ou clínica (CHURCHILL e PETER, 2000). 
Pode-se dizer que o serviço é considerado como uma experiência, sendo que sua qualidade 
depende em grande parte do profissional que o desempenha (DIAS et al. 2004). 

A qualidade de muitos serviços, está relacionada com as informações que o cliente 
possui sobre a funcionalidade de determinado serviço. Por exemplo, para que um médico 
realize um bom diagnóstico, é necessário que o cliente realize um bom detalhamento sobre o 
que sente e quando sente. Assim, a insatisfação com o serviço, muitas vezes é interpretada 
pelo cliente como sendo em parte, sua responsabilidade (ZEITHAML e BITNER, 2003). 

Para Ludwing e Rodrigues (2005, p. 935), “[...] as percepções do usuário sobre o 
atendimento podem servir para diferenciar a oferta em serviços semelhantes”. 

Entende-se que realizar pesquisas de marketing para compreender a percepção dos 
usuários de serviços de saúde sobre o atendimento, a eficácia do atendimento entre outros 
fatores, é de extrema relevância para a manutenção da qualidade deste serviço. 
 
 
2.5 PESQUISA DE MARKETING 
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De acordo com Kotler e Keller (2006), a pesquisa de marketing pode ser compreendida 
como sendo a elaboração, a análise, a coleta e a edição de relatórios sistemáticos e dados e 
descobertas importantes que estão envolvidas em determinada situação de marketing que a 
organização pode estar vivenciando. 

A pesquisa de marketing é considerada como sendo a função que interliga compradores 
organizacionais, consumidores e o público aos profissionais da área de marketing. Segundo 
Churchill e Peter (2000), as informações que a pesquisa de marketing fornece, geram uma 
ferramenta vital para os profissionais da área que necessitam de informações úteis que lhes 
mostrem relações e tendências. 

Para que uma pesquisa de marketing seja considerada como sendo positiva, é 
necessário que ela envolva de forma efetiva algumas etapas: definição dos problemas, 
desenvolvimento do plano de pesquisa, coleta de informações, análise das informações 
coletadas, apresentação dos resultados obtidos e tomada de decisão (KOTLER e KELLER, 
2006).  
 
3 METODOLOGIA 
 
 

Para atingir os objetivos propostos, desenvolveu-se uma pesquisa de campo utilizando 
como base pressupostos teóricos sobre o tema abordado. Este método foi utilizado devido ao 
fato de que a pesquisa de campo é realizada como sendo a segunda fase de uma pesquisa, 
possibilitando uma maior compreensão sobre o tema abordado (MARCONI e LAKATOS, 1996). 
Neste sentido, entende-se que a pesquisa quantitativa envolve a coleta sistemática de 
informações numéricas, utilizando procedimentos estatísticos para sua análise, podendo estar 
mediante condições de controle (HAIR JR. et al., 2005). 

Quanto à abordagem, a pesquisa foi quantitativa e descritiva. Tal tipo de pesquisa é 
relevante neste estudo uma vez que pesquisas com abordagem quantitativa e com fim 
descritivo possibilita uma investigação empírica que possibilita conferir as hipóteses, delinear 
um problema e realizar a análise de um fato ou mesmo uma avaliação de programa (MARCONI 
e LAKATOS, 1996). 

Assim sendo, a pesquisa foi de campo, com análise quantitativa e descritiva. A escolha se 
deu devido ao fato de que este formato possibilita uma melhor investigação dos objetivos 
propostos, ampliando os conhecimentos adquiridos. A amostra foi composta por usuários de 
uma clínica de fisioterapia da cidade de Patos de Minas - MG, doravante denominada Clinica X 
que estiveram em tratamento nas dependências, bem como os respectivos acompanhantes em 
casos de crianças. No entanto não houve cálculos probabilísticos para determinar o número da 
amostra, por se tratar de amostra não probabilística por conveniência. 

Segundo Hair Jr e colaboradores (2005), em casos de amostra não probabilística, a 
seleção dos participantes da amostra não é realizada com o objetivo de ser estatisticamente 
representativa da população. A escolha dos usuários foi realizada de maneira aleatória 
respeitando os horários de atendimentos dos mesmos, bem como a decisão de adesão ao 
projeto. O processo de seleção da amostra foi realizado pela acadêmica participante do 
projeto. 

Em relação ao acesso à amostra, a acadêmica (aluna do curso de Administração) 
participante do projeto realizou um primeiro contato com os diretores da clínica de 
fisioterapia, onde explicitou os objetivos e processos da pesquisa. Após o consentimento dos 
responsáveis pela clínica, a acadêmica participante do projeto estipulou uma carga horária  
em  que  a  mesma  ficou  à  disposição  na  clínica  para  a  realização  da pesquisa. A carga 
horária variou entre 1 hora e 3 horas por dia. Quando um usuário da clínica chegava para o 
seu atendimento, a acadêmica o abordava, explicitando os objetivos da pesquisa.  Quando este 
aceitava a participação, ele respondia ao questionário. A abordagem também aconteceu na 
saída do usuário de seu atendimento. 

Critérios de inclusão: ser usuário dos serviços da Clínica X; ser acompanhante de uma 
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criança usuária da clínica; interesse em participar da pesquisa após tomar conhecimento do 
processo. 

Critério de exclusão: menores de 12 anos; não usuários dos serviços da Clínica X; recusa 
em participar da pesquisa. Quanto ao instrumento, foi utilizado um questionário elaborado 
pela pesquisadora, onde se buscou identificar o nível de satisfação dos usuários dos serviços 
disponibilizados na Clínica X, bem como possíveis insatisfações quanto ao serviço. 

O questionário foi composto por quatro variáveis, doravante denominadas de 
Construtos  (Atendimento,  Serviços,  Infraestrutura  e  Confiança)  e  perguntas  de  múltipla 
escolha em escala de Likert1, de 4 pontos com as opções: 1 – Totalmente Insatisfeito (TI); 2 - 
Insatisfeito (I); 3 - Não insatisfeito nem satisfeito (NINS); 4 - Satisfeito (S) e 5 - Totalmente 
Satisfeito (TS). Dentro deste contexto, para cada asseveração, correspondente pode apontar, 
entre os extremos, a classe que mais se aproximou de sua ideia sobre a variável referida 
(Apêndice 01). 

No questionário não houve espaço para nomes ou qualquer outra pergunta que poderia 
identificar o participante, sendo estes apenas identificados por números, na ordem de entrega 
dos questionários. É importante destacar que um questionário é um conjunto de perguntas, 
em que suas respostas são registradas pelos entrevistadores, como afirmado por Hair Jr. e 
colaboradores (2005). 
 
 
4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DE DADOS 
 
 

Logo após a aplicação foi feita a tabulação dos dados, que contou com o auxílio do 
software sistema Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Essa ferramenta 
possibilitou realizar análises estatísticas descritivas. Através de lançamento, no SPSS, dos 
dados obtidos com aplicação dos questionários, foi possível a análise e interpretação das 
informações acerca do assunto. A análise e interpretação de dados foram feitas mediante: 
análise de conteúdo quantitativa através de gráficos e tabelas observando sempre os objetivos 
propostos neste estudo e os principais conceitos de marketing, pesquisa de satisfação, 
administração de marketing e todos conceitos que englobam o marketing. 

A análise dos resultados alcançados foi desenvolvida por meio da avaliação do "índice 
de satisfação” (IS) das afirmativas que de acordo com Vergara (1997), é uma técnica utilizada 
para mensurar as respostas. Para a determinação de conceitos da análise do IS, foi respeitada 
uma escala de valores, distribuída da seguinte maneira: de 0 à 50 conceito péssimo, de 50,01 à 
62,5 ruim de 62,5 a 75 regular, de 75,1 a87,5 bom e de 87,5 a 100 ótimo, definidas com base 
na teoria exposta por Caixeta et al. (2006) citado por Verçosa (2007). 

A análise dos índices de satisfação foi estabelecida por meio da fórmula abaixo: 
 
IS = (%A x O) + (%E x 1) + (%I x 2) + (%O x 3) + (%U x 4) 
                                                    4 
 
Sendo, 
A = Totalmente Insatisfeito (TI);  
E = Insatisfeito (I); 
I= Não insatisfeito nem satisfeito (NINS);  
O = Satisfeito (S); 
U = Totalmente Satisfeito (TS). 
 

Inicialmente serão apresentados os dados demográficos dos entrevistados, 
seguidos pelas análises dos índices de concordância dos construtos, média e desvio padrão. 

                                                             
1 1 Escala de Likert: é uma escala de respostas gradativas. As escalas podem ser de 

vários tipos, ou seja, baseadas em diversos critérios, tais com: muito satisfeito, etc.  
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Em relação ao gênero dos  entrevistados,  teve-se  que  66%  eram  do  gênero 
feminino, enquanto que 34% eram do gênero masculino. É importante destacar que o gênero 
do participante é algo de extrema relevância, visto que este pode indicar qual o gênero está 
sendo mais atendido pela clínica e qual deste está mais satisfeito nos aspectos gerais da clínica 
X.  

Sobre o estado civil dos entrevistados, encontrou-se que 54% das pessoas que 
responderam à pesquisa são casadas, 31% são solteiras, 12% são viúvas ou separadas e 4% 
possuem outro estado civil. O estado civil dos participantes contribui para a elaboração do 
perfil dos pacientes atendidos. 

Na questão que objetivou investigar a idade dos participantes encontrou-se o 
seguinte resultado: 9% dos entrevistados possuem até 20 anos de idade; 16% possuem entre 
21 e 30 anos; 19% possuem entre 31 e 40 anos; 21% possuem entre 41 e 50 anos; e 35% 
possuem mais de 50 anos de idade. A idade dos participantes delimita quais são o público alvo 
dos atendimentos realizados pela clínica. 

Em relação à categoria em que estes entrevistados se encaixam, 86% declararam 
ser pacientes, enquanto que 14% responderam ser acompanhantes de pacientes. Como é 
possível observar, a grande maioria dos entrevistados foram os próprios pacientes da clínica. 

Sobre o tipo de serviço que o entrevistado estava utilizando durante sua 
permanência nos atendimentos da Clínica X, tem-se que: 91% dos entrevistados realizavam 
fisioterapia e 9% realizavam hidroterapia). É possível observar que o tipo de serviço utilizado 
é predominante de fisioterapia. 

No que se refere a área específica em que os entrevistados estão sendo atendidos 
na clínica, obteve-se o seguinte resultado: 21% estão sendo atendidos na área neurofuncional, 
36% na ortopedia, 10% na dermato funcional, 11% na área cardiorrespiratória, 15% na saúde 
da mulher e do homem e 8% na neuropediatria. 

As questões seguintes buscaram definir o grau de satisfação dos usuários da 
Clínica de Fisioterapia em diversos aspectos, que foram definidos como constructos. Para 
chegar a este fim, realizou-se a análise dos seguintes constructos: atendimento 
(telefone/recepção), profissionais (fisioterapeutas/estagiários), aspectos tangíveis e 
credibilidade (confiança). Para avaliação do IS (índice de satisfação ) utilizou-se conceitos de 
acordo com a tabela de valores proposta. Sendo: De 50,01 à 62,5 ruim;  de 62,6 a 75 regular; 
de 75,1 a 82,5 bom; de 82,6 a 100  ótimo. 

A Tabela 1 apresenta o IMS (Índice Médio de Satisfação) das variáveis que 
compõem o construto “Atendimento”:  

É importante salientar que a área de atuação que a clínica pesquisada se encontra 
está relacionada com o setor de serviços. Neste sentido, se faz de extrema importância que os 
profissionais atuantes neste setor estejam atentos para o fato de que a satisfação no setor de 
serviços está relacionada com aspectos subjetivos, ou seja, além da satisfação da demanda, é 
preciso estar atento a sentimentos e sensibilidades dos usuários (HERCOS e BEREZOVSKY, 
2006). 
 
Tabela 1- Atendimento (Telefone / Recepção) 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 
 

De acordo com os dados encontrados na Tabela 1, o IMS de 90,37 obteve o 
conceito Ótimo  em  relação  ao  construto  “Atendimento  (telefone/recepção)”,  supondo-se 
assim, que os atendimentos que são disponibilizados pelas recepcionistas estão em 
concordância com a necessidade que é apresentada pelos usuários que utilizam dos serviços 
oferecidos pela Clínica de Fisioterapia do UNIPAM. As questões que envolviam o construto 
atendimento, estavam relacionadas com o atendimento feito na recepção da clínica, sejam 
estes de feitos pessoalmente ou via telefone, bem como sobre a postura deste profissional 
diante do paciente atendido e sua eficácia na função. 

Costa e colaboradores (2004), destacam que dentro do setor da saúde  é  preciso  
redobrar  alguns  cuidados  no  atendimento  as  pessoas,  buscando  sempre salientar as 
demandas que são apresentadas sempre fazendo uso de cuidado afetivo. 
Assim, é relevante destacar que a recepção de uma clínica é a porta de entrada de seus 
usuários, se no momento do primeiro contato seja este através de telefone ou pessoalmente, o 
indivíduo não se sentir acolhido ou não salientar todas as suas dúvidas, a probabilidade de 
que este usuário volte a utilizar os serviços ali ofertados será menor. 

A Tabela 2 apresenta o IMS (Índice Médio de Satisfação) das variáveis que 
compõem o construto “Profissionais.” 

Segundo os dados encontrados na Tabela 2, o IMS obteve escore de 88,4 
enquadrando-se no quesito Ótimo em relação ao construto “profissionais 
(fisioterapeutas/estagiários)”. Tal quesito englobava o tratamento recebido, questões éticas, 
clareza na explicação de métodos e tratamentos, pontualidade do profissional e interesse do 
mesmo. Miguel e Salomi (2004), destacam que um item de extrema relevância no processo de 
satisfazer um usuário ou cliente está diretamente relacionado com o envolvimento do 
profissional e com uma postura de respeito, educação, amabilidade e consideração. 

Para Kotler (2005), a clareza no repasse de informações é um dos requisitos para 
que o índice de satisfação de uma empresa seja considerado pelos seus clientes ou usuários 
como sendo bom. Dentro da área da saúde tal preceito se torna ainda mais relevante. 
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Tabela 2- Profissionais (Fisioterapeutas / Estagiários) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 
 

Assim, quanto ao profissional da saúde explicita sobre o diagnóstico do paciente, 
os procedimentos que serão adotados e o resultado esperado, a qualidade do serviço prestado 
será pelos seus usuários classificados de forma positiva, como pode ser observado na Tabela 
2. Zeithaml e Bitner (2003) corroboram desta ideia quando descrevem que a qualidade de 
muitos serviços, está relacionada com as informações que o cliente possui sobre a 
funcionalidade do mesmo. 

A Tabela 3 apresenta a seguir o IMS (Índice Médio de Satisfação) das variáveis 
que compõem o construto “Aspectos tangíveis”: 
 
 
Tabela 3 - Aspectos Tangíveis 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

Em relação ao construto “aspectos tangíveis”, encontrou-se o resultado acima 
apresentado (Tabela 3). Além dos aspectos envolvidos com o atendimento, a estrutura física e 
equipamentos também são importantes para a satisfação do usuário. 

De acordo com os dados encontrados na Tabela 3, o IMS do construto “aspectos 
tangíveis” obteve escore de 90,69, enquadrando-se no quesito Ótimo. Tal quesito buscou 
avaliar questões relacionadas com a apresentação física da clínica, organização, higienização e 
limpeza do ambiente, decoração e equipamentos. Assim, o construto aspectos tangíveis 
estavam relacionados com a estrutura física que a clínica disponibiliza e se tal estrutura está 



Virtua34 – Revista Científica da Escola Superior de Negócios v.2, n.1, 2017 

70  

 

condizente com a demanda apresentada pelos usuários.  
Para Dias (2004), o serviço pode ser considerado como sendo uma experiência e 

sua eficácia e qualidade está diretamente relacionada com o desempenho do profissional que 
a executa e com o ambiente este que proporciona para seus clientes. Neste sentido, pode-se 
concluir que os aspectos tangíveis são essenciais para empresas que ofertam serviços. 
Diante do exposto, pode-se concluir que a estrutura física e de equipamentos da Clínica X, bem 
como sua organização e limpeza está satisfazendo seus usuários, motivando-os aderir os 
tratamentos, assim como a indicar a clínica para terceiros. 

A Tabela 4 apresenta a seguir o IMS (Índice Médio de Satisfação) das variáveis 
que compõem o construto “Credibilidade”: 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4 - Credibilidade (confiança) 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 
 

Em relação ao construto “credibilidade (confiança)”, encontrou-se o resultado 
apresentado na Tabela 4 acima descrita. É importante destacar que a credibilidade é um dos 
fatores mais relevantes para que o usuário retorne a utilizar serviços de uma empresa de 
saúde. 

De acordo com os dados encontrados na Tabela 4, o IMS do construto 
“credibilidade (confiança)” obteve escore de 91,58, enquadrando-se no quesito Ótimo. Tal 
quesito buscou identificar questões relacionadas com a credibilidade que foi transmitida pelos 
profissionais da clínica, em relação aos tratamentos realizados e um conceito geral da clínica. 

Para Miguel e Salomi (2004), a confiança e a credibilidade são itens 
importantíssimos para uma empresa, em especial para aqueles que ofertam serviços. Tais 
conceitos sugerem aos seus clientes que a empresa em questão está comprometida em 
atender as demandas e interesses que forem apresentadas pelos seus usuários, assim como 
está comprometida com a qualidade de seus produtos ou serviços. 

Tal fundamento dentro de uma organização que presta serviços de saúde como a 
clínica pesquisada, é fundamental para transmitir aos seus pacientes a confiança necessária 
para que os mesmos aceitem serem submetidos a tratamentos dentro deste local.  

O Gráfico 1 a  seguir  apresenta  os  dados  relacionados  a  indicação  dos 
entrevistados para a Clínica X: 
 
Gráfico 1 - Indicação dos entrevistados para a Clínica  X 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 
 
 

Na questão em que buscou indagar se o entrevistado indicaria a clínica para 
outras pessoas, teve-se que 100% dos participantes responderam que sim, como pode ser 
observado no Gráfico 1. A indicação do paciente sobre os serviços prestados na clínica é um 
demonstrativo da satisfação deste com o atendimento que é disponibilizado pela equipe. 

A Tabela 5 apresenta a seguir o IMSG (Índice Médio de Satisfação Geral) das 
variáveis que compõem todos os construtos. O IMSG é um apanhado sobre o resultado final da 
pesquisa. 
 
 
Tabela 5 - IMSG (Índice Médio de Satisfação Geral) dos Construtos 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 
 
Foi possível observar que todos os construtos averiguados na pesquisa, como 

credibilidade/confiança, aspectos tangíveis, atendimento e profissionais foram avaliados de 
forma positiva, atingindo o índice máximo de avaliação, que é ótimo. 

O Índice Médio de Concordância Geral (IMCG) relativo a todos os construtos, a 
média e o coeficiente variável. Assim, a Tabela 6 apresentada acima, descreve as variáveis   
que   estão   relacionadas   com   o   índice   de concordância. Neste sentido, se faz importante 
ressaltar que as variáveis em destaque na parte superior da tabela, ou seja, acima do índice 
médio de concordância geral (IMCG), têm o índice médio maior que o índice geral que foi de 
90,26% e os que estão na parte posterior, tem concordância menor que o referente índice. 

A avaliação do IMCG dos construtos se torna de extrema importância para a 
empresa que realiza uma pesquisa de Marketing. Tal relevância se dá a partir dos resultados 
encontrados, visto que a partir de tais resultados, a clínica escola pesquisada poderá reavaliar 
seu trabalho de forma ampla, abrangendo assim, serviços, funcionários, forma de atendimento 
entre outros quesitos, que juntos são constituintes para o sucesso.  

A pesquisa de marketing pode ser descrita como sendo a elaboração, a análise, a 
coleta e a edição de relatórios e dados e achados importantes sobre uma determinada situação 
de marketing que a empresa pode estar passando (KOTLER; KELLER, 2006). O resultado 
obtido na pesquisa demonstra que a clínica de fisioterapia do UNIPAM está realizando um 
excelente trabalho, visto que seu ISG foi avaliado como ótimo. 
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As variáveis que apresentam os IC acima dos IMSG, são pontos a serem 
considerados como forte da clinica e as variáveis abaixo do IMSG são considerados os pontos 
fracos. Vale ressaltar que a média do IMSG de 90,26 obteve o conceito ÓTIMO e somente duas 
das variáveis (à clareza da explicação do fisioterapeuta sobre os seus problemas e relacionado 
às informações passadas pelos estagiários sobre seu tratamento) obtiveram conceitos BOM, 
porém próximo a ÓTIMO. 
 
 
5 CONCLUSÃO  
 
 

Para a realização do presente estudo realizou-se inicialmente um levantamento 
bibliográfico sobre o tema principal do trabalho, que foi é marketing, suas características e o 
marketing na área da saúde. Após este primeiro passo, realizou-se a caracterização dos 
objetivos de estudo, ampliando assim os conhecimentos a cerca da organização pesquisada e 
sua realidade empresarial. 

A pesquisa desenvolvida e  aplicada  atendeu  ao  objetivo  principal  que estava 
relacionado com avaliar o nível de satisfação dos pacientes fisioterápicos atendidos na Clínica 
de X. 

Para tanto se desenvolveu  cinco  objetivos  específicos:  1)  elaborar referencial 
teórico sobre marketing e suas características, conceitos centrais, satisfação, marketing de 
serviços, marketing da saúde entre outros que se fizerem relevantes para a compreensão da 
temática; 2) identificar o perfil dos pacientes; 3) identificar a satisfação dos pacientes em 
relação ao atendimento, aos profissionais, aspectos tangíveis, à credibilidade/confiança, 
identificar o índice de satisfação geral; 4) identificar os pontos fortes e fracos; 5) propor, se 
necessário, plano de ação para correções ou intensificar a satisfação dos pacientes. Sendo que 
todos foram alcançados, contribuindo assim para uma maior clareza sobre os aspectos 
envolvidos na satisfação dos usuários com o atendimento da clínica. 

O primeiro objetivo foi atingido e apurou-se que as teorias de autores  como 
Churchill, Peter, Kotler, Sandhusen, Vavra, Zeithaml e demais utilizados neste estudo foram 
imprescindíveis para o bom andamento do trabalho, contribuindo assim para a interface entre 
teoria e prática aplicada. Em relação ao segundo objetivo pode-se concluir que entre os 
usuários da clínica, há uma predominância de mulheres, com idade acima de 50 anos, casadas 
que realizam fisioterapia ortopédica. Foi possível observar que os pontos fortes da clínica 
estão relacionados com a estrutura física do local, equipamentos, manutenção da limpeza, 
aparência dos funcionários, credibilidade, postura ética e resultados alcançados nos 
tratamentos. Já os pontos fracos estão relacionados com a clareza nos atendimento 
(fisioterápicos e informativos), repasse de informações e pontualidade.  Os demais objetivos 
foram detalhados na análise e discussão dos dados. 

Como resultado geral da pesquisa obteve-se que a clínica de fisioterapia está 
sendo bem aceita pelos seus usuários, o que favorece o retorno dos mesmos aos atendimentos 
assim como a indicação da empresa para terceiros.  

Assim,  é possível  afirmar que  os  usuários  da  clínica estão  satisfeitos  com  o 
atendimento que é ofertado na recepção da mesma, não sendo necessária a reformulação da 
política de atendimento e sim, a manutenção desta forma de atender seu público. 

Tal pressuposto sugere que a postura no geral dos profissionais da clínica 
pesquisada, sejam estes fisioterapeutas já formados ou estagiários, é dotada de total 
profissionalismo dentro dos atendimentos que são realizados, fazendo com que os usuários 
atendidos sintam-se confiantes diante do tratamento que será realizado. 

Em  relação  às  limitações  encontradas  para  a  realização  do  estudo,  pode-se 
destacar a disponibilidade dos usuários em responder aos questionários, visto que muitos já 
chegavam à clínica no horário do seu atendimento e nem sempre na saída podiam responder 
ao questionário. 

Sugere-se para trabalhos futuros, a aplicação de pesquisa para avaliação da clinica 
no mercado de Patos de Minas com a população geral. Destaca-se a necessidade de um 
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constante acompanhamento das atividades e aplicação semestralmente da pesquisa visando 
melhorar o padrão do atendimento. 

A realização deste trabalho foi de grande valia para a aplicação na prática dos 
conhecimentos adquiridos dentro da formação acadêmica, proporcionando, assim, 
desenvolvimento e sedimentação dos conhecimentos. Para a autora como profissional foi 
possível descobrir a capacidade na gestão dos conhecimentos adquiridos no decorrer dos 
anos do curso de Administração.  
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