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Resumo 

Introdução: A pesquisa de satisfação do cliente surgiu na década de 70 para avaliar a 
qualidade dos bens e serviços. Com o passar dos anos, a mudança de costumes, 
avanço das tecnologias de informação e a maior competitividade, tornou-se uma 
ferramenta a ser trabalhada não somente como busca da fidelização de clientes, mas 
como estratégia para manter-se no mercado. Objetivo: Apresentar as mudanças de 
foco na pesquisa de satisfação do cliente ao longo dos anos e seu uso em laboratórios 
de Análises Clínicas. Metodologia: Revisão de literatura sobre as pesquisas de 
satisfação do cliente em laboratórios de análises clínicas. Resultados/Considerações 
finais: A pesquisa de satisfação do cliente teve mudanças com o tempo, devido às 
exigências dos usuários e da competitividade cada dia maior. As tecnologias 
disponíveis auxiliam na coleta e manipulação dos dados, tornando cada vez mais 
eficientes as pesquisas.  

Descritores: satisfação, cliente, laboratório clínico, análises clínicas. 

 Abstract  
Introduction: The customer satisfaction survey came in the 70 to assess the quality of 
products and services. Over the years, the change in customs, advancement of 
information technology and more competitive, it has become a tool to be worked not 
only as pursuit of customer loyalty, but as a strategy to stay in the market. Objective: 
To present the focus shifts in customer satisfaction survey over the years and its use in 
clinical analysis laboratories. Methodology: literature review on customer satisfaction 
surveys in clinical laboratories. Results / Final Thoughts: The customer satisfaction 
survey had changes with time due to the demands of users and competitive each day 
higher. The technologies available help in the collection and manipulation of data, 
becoming increasingly efficient research. 
Key words: Satisfaction, client, clinical laboratory, clinical analysis. 
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Introdução 

As primeiras pesquisas de satisfação do cliente datam da década de 70 nos 

Estados Unidos. Com a queda dos preços, resultado da inflação, os produtos e 

serviços passaram a perder qualidade, gerando insatisfação geral. O foco da 

qualidade era o produto e representava a busca da satisfação da necessidade do 

comprador. Surgem então os primeiros modelos de planos de gestão da qualidade que 

conhecemos hoje¹. 

Kotler² define que satisfação é o sentimento de prazer ou de desapontamento 

resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto (ou resultado) em 

relação às expectativas da pessoa.  

Especialistas acreditam que a satisfação e a qualidade devem caminhar juntos, 

já que a satisfação leva o comprador a perceber a qualidade do serviço prestado. E 

essa qualidade permite levar o sucesso entre os concorrentes. Empresas que 

oferecem serviços muito parecidos, ou praticamente identicos, devem ver na qualidade 

a única maneira de se diferenciar¹. 

Com essa nova ordem, surge o termo fidelização. Fidelizar é fazer com que o 

cliente se torne fiel a marca, produto ou serviço. Mas infelizmente, fidelizar não é 

suficiente, já que um cliente satisfeito nem sempre será um cliente fiel, é preciso 

estabelecer um vínculo no qual ele se torne não apenas um elemento de compra, mas 

também um veículo de propaganda³. 

O lucro aumenta com o tempo, à medida que os usuários se tornam mais fiéis. 

Quando a empresa retém 5% de seus clientes de forma fidelizada, seu lucro tem um 

aumento de 100% ao ano. Além disso, um consumidor leal consome cada vez mais ao 

longo do tempo, sem necessidade de investimentos agressivos em comunicação 

mercadológica. Assim, do ponto de vista da lucratividade, a manutenção dos clientes é 

um item que não pode ser colocado em segundo plano4. 

 

O aumento crescente das exigências dos compradores e o acirramento da 

concorrência são duas importantes questões que determinam a necessidade das 

empresas de serviços a procurarem melhorar a qualidade dos serviços prestados. 

Oferecer um serviço de qualidade além de atender melhor ao usuário também 

contribui para a economia de outros custos, já que diminui as chances de refazer um 



trabalho , consertá-lo ou substituí-lo. Além do custo de administrar as queixas que não 

seriam feitas se a empresa praticasse a entrega do serviço de qualidade5.  

A pesquisa de satisfação do cliente está ligada a outros processos de qualidade, 

fortalecendo a competitividade das empresas e sustentando ações de marketing6. 

Entender as necessidades do consumidor e a forma como ele interage com o 

mundo é a base para a consolidação de estratégias de marketing efetivas ao negócio. 

Empresas que obtém informações como vontades, hábitos, possibilidades e 

expectativas do cliente em relação ao produto/serviço possuem um diferencial 

competitivo frente à concorrência7. 

Uma das ferramentas mais utilizadas em marketing de relacionamento é o one to 

one que busca as informações sobre os usuários e as distribui por meio de vários 

pontos de contato para equilibrar rendimentos e lucros com o máximo de satisfação do 

cliente. Os cinco passos do marketing one to one são: caracterização do cliente; 

diferenciação quanto a necessidade do produto/serviço fornecido; interação de forma 

barata e automatizada, com feedback interativo e por fim a customização da 

necessidade individual do mesmo. Respeitando sempre sua privacidade, sendo 

possível que a qualquer momento ele possa optar por não ser mais indagado8. A 

integração de novas tecnologias permite absorver maior volume de informações sobre 

a necessidade do usuário e maior agilidade nas ações de melhoria. A vantagem 

competitiva passa a ser a informação que o concorrente não tem sobre o consumidor9. 

Na saúde, qualidade significa um julgamento a respeito do quanto são bons o 

cuidado técnico, as relações interpessoais, as condições sob as quais este cuidado foi 

prestado10. Para a OMS (Organização Mundial de Saúde) qualidade está relacionada 

ao alto nível de excelência profissional, uso eficiente de recursos, mínimo risco para o 

usuário, alto grau de satisfação por parte do usuário e impacto final na saúde11. 

A partir do final da década de 80, a pesquisa de qualidade passa a ter foco no 

cliente. A satisfação passa a ser avaliada de duas formas: como um resultado e como 

um processo. Na pesquisa de satisfação com foco no resultado, avalia-se a 

experiência de consumo, enquanto que como um processo, avalia-se a percepção e 

os processos psicológicos que levam à satisfação. Ao responder a pesquisa de 

satisfação, o cliente se fundamenta em padrões subjetivos de ordem cognitiva e 

afetiva, comparando a experiência vivida e suas necessidades12. 

Zeithaml et al13 afirma que é mais barato manter um cliente do que atrair um 

novo. O novo foco deixou de ser compras/transações e passou a ser 



retenção/relações, com o objetivo de construir e manter consumidores rentáveis. Os 

clientes não querem trocar de fornecedores, mas manter um relacionamento 

continuado. 

 

O presente estudo tem como objetivo apresentar as mudanças de foco na 

pesquisa de satisfação do cliente ao longo dos anos e seu uso em laboratórios de 

Análises Clínicas.                                                                                           

Metodologia 

O estudo consiste em uma revisão de literatura sobre as pesquisas de 

satisfação do cliente em laboratórios de análises clínicas. Esta revisão foi conduzida 

por meio de informações obtidas na base de dados: GOOGLE. Os artigos 

selecionados foram escritos em português. Palavras-chaves utilizadas: satisfação, 

cliente, laboratório clínico, análises clínicas. O objetivo do estudo foi chegar a um 

artigo de revisão de literatura, que incluísse revisões sistemáticas e pesquisas de 

satisfação do cliente aplicadas em laboratórios clínicos para observar os resultados e 

pesquisas de satisfação em outras instituições da área da saúde, para observar se 

existem necessidades exclusivas deste usuário para o de outros serviços. Para tanto, 

buscou se padronizar, tanto a maneira como a revisão bibliográfica foi realizada, como 

a forma de apresentar seus resultados. Frente à necessidade de discussão sobre o 

tema, e a escassez de trabalhos publicados, foram inclusos quatro artigos com foco no 

tema devido a sua especificidade do assunto. Os outros artigos foram usados para a 

revisão bibliográfica e análises. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 

Os estudos encontrados durante o levantamento estão relacionados na tabela 

a seguir. 

ARTIGO OBJETIVO 
GERAL 

MÉTODO PALAVRAS-
CHAVE 

CONCLUSÕES 

Estudos 
exploratórios 
da Qualidade 
em serviços 
para 
laboratórios de 
analises 
clinicas 
 
Lopes et al 
UNISEPE 2015 

Demonstrar 
ferramentas 
práticas de 
gestão da 
qualidade para 
LAC e 
desenvolver o 
uso dos 
indicadores de 
qualidade 

Pesquisa de 
campo com 
entrevista, com 
finalidade de 
identificação do 
grau de 
importância de 
aspectos que 
compõe os 
serviços. 

Qualidade 
Consumidor 
Laboratório 
Analises 
clínicas 

Apresentou ideias para cada 
parâmetro avaliado a fim de 
dar um feedback ao 
laboratório que 
disponibilizou o espaço para 
pesquisa. 

Um estudo 
sobre a 
satisfação dos 
clientes do 
Laboratório de 
Análises 
Clínicas 
Barralab 
 
VieiraDE 
Itajaí SC 2008 

Analisar a 
satisfação dos 
clientes 
 
O que os leva a 
optar pelo 
laboratório 

Pesquisa 
descritiva com 
aplicação de 
questionário ao 
público-alvo 

Marketing de 
serviços 
Fidelização de 
clientes 
Satisfação  

A partir da pesquisa foi 
possível observar 
parâmetros que dificilmente 
seriam observados pela 
simples conversa diária com 
o cliente. E para a 
fidelização do mesmo é 
preciso que haja integração 
cliente-empresa, com 
pequenos gestos de 
atenção aos mesmos. 

Avaliação dos 
Parâmetros de 
satisfação do 
cliente para a 
gestão da 
Qualidade total 
 
Oliveira et al 
Gov. Valadares 
RJ 2008 

Avaliar a prática 
do uso da 
pesquisa de 
satisfação dos 
clientes em três 
laboratórios de 
Gov. Valadares 

Formulário de 
pesquisa de 
satisfação 
realizado 
diariamente por 
um período de 
três meses 

Satisfação 
Fidelização  
Cliente 
Indicadores de 
Satisfação 
Marketing 
Atendimento 

O uso da pesquisa de 
satisfação dos clientes tem 
importância no crescimento 
da qualidade no 
atendimento ao cliente 
demonstrando que os 
laboratórios com maiores 
índices de satisfação dos 
clientes possuem maiores 
vantagens competitivas. 

Gestão do 
relacionamento 
com o cliente 
em uma 
empresa de 
serviços da 
área da saúde 
 
Hemb F 
Porto Alegre 
RS, 2005 

Avaliar a 
eficácia do 
marketing de 
relacionamento 
como 
ferramenta de 
prospecção e 
fidelização de 
clientes, 
utilizando a 
filosofia de 
CRM em uma 
empresa de 
serviços de 
saúde 

Estudo de caso 
exploratório com 
entrevista a 
diretoria de 
marketing do 
laboratório e 
observação 
direta do banco 
de dados de 
clientes de 2003 
a 2004 
 

Cliente 
Marketing de 
serviços 
Marketing de 
relacionamento 
Satisfação 
One to one 
Costumer 
Relationship 
Management 
Tecnologia da 
informaçao 
 

A partir do uso da técnica do 
CRM, é possível apresentar 
um diferencial junto aos 
clientes fidelizados quanto 
aos novos clientes. 
É preciso que a empresa 
tenha uma cultura de 
atendimento ao cliente para 
que o hábito gere resultados 
de fidelização em longo 
prazo. 
Estratégias sofisticadas de 
análise da satisfação, 
alinhadas a TI, geram 
iniciativas que tem como 
resultado a melhoria 
continua da qualidade no 
atendimento, alem de 
promover ainda mais o 
marketing de 
relacionamento. 

 



Discussão 

O setor de prestação de serviços representa 50% do Produto Interno Bruto 

brasileiro e tende a crescer nos próximos anos devido ao aumento do número de 

prestadores e da concorrência. As exigências dos consumidores levam as empresas a 

buscarem estratégias de marketing que apresentem a opinião dos clientes sobre os 

mais diversos aspectos do laboratório clínico. A simples observação do consumidor, 

sem uma ferramenta própria de avaliação não é suficiente para a busca da melhoria 

do serviço ou produto14. 

Somente com uma pesquisa de satisfação coerente, que avalie parâmetros tanto 

os mais comuns, quanto os mais diferenciais do serviço, é possível delimitar as 

medidas a serem tomadas na gestão. A vantagem competitiva para a empresa que se 

preocupa com seu usuário está na otimização do serviço/produto oferecido3.  

Hemb9 apresenta ferramentas que avaliam a eficácia do marketing de 

relacionamento para prospecção e fidelização. A pesquisa de satisfação possibilita 

que a empresa trace um perfil de quem são os clientes e a melhor forma de manter um 

relacionamento com os mesmos, para equilibrar rendimentos e lucros com a 

satisfação.  

Várias são as ferramentas de gestão da qualidade utilizadas para aplicar um 

questionário de satisfação. Por meio dele, a empresa consegue criar indicadores a 

serem alcançados na busca pela sobrevivência no mercado, oferecendo um melhor 

serviço. Observando em qual aspecto a organização mantém menor desempenho é 

possível guiar novas perspectivas de melhoria15.  

Oliveira et al3 demonstraram que não basta o cliente estar satisfeito com o 

serviço prestado, pois não há garantia de que o mesmo repita o processo de compra. 

Sendo necessário avaliar critérios que realmente influenciem no processo de escolha 

da empresa para sua compra. A pesquisa deve destacar apenas aquilo que 

determinam essa escolha. 

A partir das conclusões dos trabalhos avaliados percebemos que a satisfação é 

o desempenho percebido e as expectativas supridas no processo de compra. O cliente 

bem atendido e que mantém relações com a empresa, tem maiores chances de atuar 

como cliente leal e propagandista da marca. Além disso, percebemos a escassez de 

trabalhos sobre o tema e a necessidade de aprofundar as pesquisas de satisfação do 

cliente tanto nos serviços de saúde, como de modo geral.  



Conclusão 

A pesquisa de satisfação do cliente não deve ser apenas simples forma de 

interação para buscar problemas pontuais, mas como busca de melhoria contínua em 

todas as fases, independente de resultados ruins ou não. Deve ser feita com o objetivo 

de buscar um diferencial. Obter sucesso, garantir a sobrevivência no mercado e 

oferecer o melhor serviço. A utilização de ferramentas avançadas de tecnologia de 

informação para manipulação de resultados e aplicação de ajustes auxilia não apenas 

na fidelização de clientes e lucratividade em longo prazo, mas toda a gestão da 

qualidade total. Esses recursos permitem um altíssimo nível de interatividade e 

conhecimento dos clientes. 

Independente dos parâmetros utilizados em cada uma das pesquisas 

apresentadas, podemos perceber que o cliente está cada vez mais atento a qualidade 

do serviço e o bem-estar que ele encontra durante sua estada na instituição. O cliente 

não quer apenas ser bem atendido e obter qualidade no produto que compra, tendo 

estes como pressupostos básicos para permanência da empresa no mercado. Ele 

busca a plena concretização de suas expectativas e espera que se estabeleçam laços 

de relacionamento. O cliente não quer ser bem atendido, quer ser amado!   

Com o passar dos anos a mudança das relações sociais, a agilidade na geração 

de informação e aumento do consumo, alterou visivelmente as exigências dos clientes. 

O advento da internet e as novas tecnologias trouxeram a procura de bens e serviços 

que consigam além da satisfação do usuário, a rápida e ágil forma de pesquisa.  
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