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RESUMO 

 

Hoje em dia, o conceito de marketing concentra-se na satisfação das necessidades e 

desejos dos indivíduos e organizações, ou seja, a sociedade como um todo. A sua ênfase 

apoia a ideia de troca, passando a transação do relacionamento como uma maneira de 

entender essa troca. 

No contexto atual dos serviços de saúde há uma preocupação com os aspetos que 

afetam a satisfação e fidelização dos usuários. 

A qualidade é a pedra angular de qualquer setor de negócios e é um aspeto que 

contribui para manter a relação entre o usuário e a instituição de saúde. Neste sentido, no 

setor da saúde, a qualidade não é mais um fator opcional, mas sim uma prioridade e uma 

exigência de enorme importância na gestão das instituições de saúde, o que representa a sua 

responsabilidade, ética e respeito pelos cidadãos que a eles recorrem, levando à satisfação e 

fidelização dos mesmos. 

O crescente interesse em questões de marketing de relacionamento tem seguido, ao 

longo das últimas décadas, uma tendência mundial nos sistemas de saúde, sendo um dos 

problemas mais comuns em estratégias de saúde em todo o mundo. 

Neste contexto, o objetivo deste estudo é baseado na análise de variáveis de 

marketing de relacionamento, ou seja, perceber o grau de satisfação e fidelização dos 

clientes no setor público da saúde na região do Alentejo. 

O objetivo deste estudo, compreende os utentes que utilizam os serviços da 

consulta externa, na Unidade Local de Saúde local do Baixo Alentejo. A amostra é 

constituída por 375 indivíduos que recorrem aos serviços desta instituição, com base na 

questão de pesquisa "Como é que o Marketing de Relacionamento influência a satisfação, 

fidelização dos utentes no setor público da saúde, na região do Alentejo?" 

Em suma, esta questão que diz respeito a uma necessidade detetada, é uma 

perceção sentida pelo pesquisador e, uma vez que representa uma lacuna no conhecimento, 

merece ser trabalhada, analisada e avaliada. 

 

Palavras-Chave: Marketing de relacionamento, satisfação, fidelização, qualidade, 

marketing na saúde e saúde. 
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RESUMEN 

 

Hoy en día, el concepto de marketing se centra en la satisfacción de las necesidades 

y deseos de los individuos y de las organizaciones, es decir, de la sociedad en su conjunto. 

Su énfasis es compatible con la idea de cambio, pasando la transacción de la relación como 

una forma de entender ese cambio. 

 En el contexto atual de los servicios de salud hay una preocupación con los aspetos 

que inciden en la satisfacción y fidelización de los usuarios. 

La calidad es la piedra angular de cualquier sector empresarial y es un aspeto que 

contribuye a mantener la relación entre el usuario y la institución de salud.  

En este sentido, en el sector de la salud, la calidad ya no es un fator opcional, se 

convierte en una prioridad, una exigencia y un requisito de enorme importancia en la 

gestión de las organizaciones sanitarias, en representación de su responsabilidad, la ética y 

el respeto a los ciudadanos que a ellos recurren, y que conduce a la satisfacción y a la lealtad 

incluso. 

El creciente interés en temas de marketing relacional sigue, en las últimas décadas, 

una tendencia mundial en los sistemas de salud, siendo uno de los problemas más comunes 

en las estrategias de salud en todo el mundo. 

En este contexto, la investigación se basa en la revisión de las variables de 

marketing relacional para conocer el grado de satisfacción y lealtad del cliente en el setor de 

la salud pública en la región de Alentejo. 

El público objetivo de estudio comprende los usuarios que utilizan el servicio de la 

Unidad Local de Salud de consultas externas del Bajo Alentejo. La muestra está formada 

por 375 personas que acuden a los servicios a esta institución. Y se basa en la pregunta de 

investigación " Cómo es que el Marketing Relacional influye en la satisfacción y la lealtad 

de los usuarios en el sector público de la salud, en la región de Alentejo? 

En resumen, esta cuestión se refiere a una necesidad detetada, es una percepción 

sentida por el investigador y, ya que representa una brecha en el conocimiento, merece ser 

diseñada, analizada y evaluada. 

 

Palabras-Clave: Marketing relacional, satisfacción, fidelidad, calidad, sector público salud. 
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SUMMARY 

 

Nowadays, the marketing concept focuses on satisfying the needs and desires of 

individuals and organizations, that is, society as a whole. Their emphasis supports the idea 

of exchange, passing the transaction of the relationship as a way of understanding this 

exchange. 

In the current context of health services there is a concern with aspects that affect 

the satisfaction and loyalty of users. 

Quality is a cornerstone of any business setor and is an aspect that contributes to 

maintaining the relationship between the user and the health institution. In this sense, in 

the health setor, the quality is no longer an optional fator and becomes a priority and a 

requirement of enormous importance in the management of healthcare organizations, 

representing its responsibility, ethics and respect for citizens that they resort, to and leading 

to satisfaction and loyalty even. 

The growing interest in issues of relationship marketing follows, over the past 

decades, a worldwide trend in healthcare systems, being one of the most common issues in 

health strategies all over the world. 

In this context, the aim of this study is based on a review of the relationship 

marketing variables, ie, to realize the degree of customer satisfaction and loyalty in the 

public health setor in the Alentejo region. 

The aim of this study population comprises users who use the service of the Local 

Health Unit of the Lower Alentejo external consultations. The sample consists of 375 

individuals users of this institution, and it is based on the research question “How 

Relationship Marketing influence on satisfaction, loyalty of users in the Public Health 

Setor, in the Alentejo region?” 

In short, this question relates to a detected need, it is a perception felt by the 

researcher and, since it represents a gap in knowledge, deserves to be crafted, analyzed and 

evaluated. 

 

Key Words: Marketing relationship, satisfaction, fidelity, quality, marketing in health, 

health. 
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Apresentação do tema 

 

 Na atualidade, observa-se a existência de um ritmo acelerado de mudanças 

económicas, científicas, comportamentais e um aumento árduo da concorrência, o que faz 

com que muitas instituições necessitem constantemente de desenvolver fórmulas que 

gerem valor para os seus clientes. 

 Em Portugal, o setor da saúde, é o maior da economia portuguesa apresentando 

elevadas despesas. Pela sua importância específica como pela sua dimensão, é crucial que 

uma boa gestão dos recursos, conduza à eficiência na sua utilização e à criação de valor e de 

mais saúde para os portugueses.  

 Os serviços de saúde são descritos como altamente complexos, ambíguos e 

heterogéneos. São complexos porque envolvem um conhecimento técnico que não está 

acessível aos utentes; é ambíguo porque a dimensão biológica dos seres humanos não é 

facilmente compreendida pelos stakeholders e são heterogéneos porque estão divididos num 

grande número de especialidades médicas e tipos de serviços (Eiriz, Barbosa & Figueiredo, 

2010). 

 A evolução histórica dos serviços de saúde, especialmente os hospitalares, 

caracteriza-se por uma mudança profunda e acelerada dos modelos de gestão. O uso 

crescente das tecnologias de informação e comunicação na saúde é incontornável. Tal facto 

deve-se à inovação tecnológica e às mudanças políticas e sociais. Daqui resultam dois 

efeitos imediatos: por um lado, maior facilidade organizacional e por outro, maior 

competência aos intervenientes do processo, devido ao seu grau de complexidade, 

intangibilidade, ambiguidade e heterogeneidade dos serviços de saúde. 

 Os autores France & Grover (1992) referem que os serviços de saúde são mais 

complexos do que outro tipo de serviços ao consumidor, por quatro razões: são 

provavelmente os mais intangíveis de todos os serviços; o desencontro entre as 

expectativas do cliente e a entrega efetiva pode ser maior para os serviços de saúde; a 

procura por serviços de saúde pode ser menos previsível; e a distinção entre o tomador de 

decisão e o cliente é mais confusa nos serviços de saúde. É importante referir, que a 

natureza intangível destes serviços torna difícil, para os clientes, avaliar a prestação do 

serviço prestado antes da compra, e a heterogeneidade dos mesmos, incentiva a fidelidade 

dos clientes, quando o serviço se torna uma excelente experiência. Berry (1995) refere ainda 

que a maioria dos serviços são difíceis de avaliar antes de comprar e vivê-los, e outros 
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continuam a ser difíceis de avaliar, mesmo após terem sido realizados, nos quais se incluem 

os serviços de saúde. 

 Outros autores, Eiriz et al. (2010), alertam para o facto de que a realidade dos 

serviços de saúde tem sofrido enormes alterações devido à crescente preocupação da 

população relativamente à saúde, exigindo serviços cada vez mais eficientes. 

 Com as mudanças surgidas no Serviço Nacional de Saúde (SNS), destacam-se: a 

transformação dos Hospitais em Sociedades Anónimas (SA); a criação dos Hospitais 

Empresa (EPE); a Unidades Locais de Saúde (ULS); a formação de Centros Hospitalares; e 

por último, as Parcerias Público – Privadas. Uma outra alteração diz respeito ao elemento 

humano, conforme refere Magalhães, Crnkovic & Moretti (2009) contando que até há 

algum tempo atrás os profissionais da área da saúde supunham que haveria sempre bons 

clientes, que fariam exatamente aquilo que lhes fosse dito e pagariam pelo serviço sem 

questionar, e sem que houvesse vantagem competitiva nesse setor. Mas os tempos 

mudaram, e atualmente parece ter surgido um novo tipo de cliente, que está disposto a 

mudar de médico, se necessário, para conseguir que os serviços de saúde lhe sejam 

prestados da forma que ele deseja. Assiste-se, a uma mudança na atitude do consumidor, 

que agora se revela mais exigente e informado, procurando maior conforto, custos 

adicionais mais baixos e menos problemas causados com a utilização dos seus bens e 

serviços, em suma, estão a procurar o melhor valor. Além disto, a procura por parte dos 

clientes é constantemente reforçada pela concorrência que se está a tornar cada vez mais 

feroz e global (Gronroos, 2007).  

 Como fruto destas mudanças nas atitudes dos consumidores, o setor da saúde 

tornou-se mais atraente para o setor privado. Segundo Eiriz & Figueiredo (2004), os 

serviços com fins lucrativos têm entrado no setor da saúde aumentando a oferta dos 

cuidados de saúde e proporcionado uma maior oportunidade de escolha por parte dos 

clientes. Em consequência, os hospitais criaram uma abordagem diferente em termos de 

instalações e prestação de cuidados, e os quadros técnicos e de gestão sentiram a 

necessidade premente de procurar informação adequada e de atualizarem os seus 

conhecimentos de forma a poderem tomar as melhores decisões no sentido da 

oportunidade e eficácia. 

 Neste âmbito, as atividades de marketing, que eram pouco reconhecidas e 

praticadas na área da saúde, tornam-se ferramentas essenciais num mercado altamente 

competitivo, numa tentativa de atingir os objetivos de sobrevivência, crescimento e 

lucratividade no presente setor (Magalhães et al., 2009). Surge, assim, uma preocupação em 
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criar relacionamentos de longo prazo com os clientes, numa perspetiva individual e única. 

Cada vez mais se reconhece que os relacionamentos entre os clientes e as instituições são 

cruciais no atual ambiente competitivo. Essas relações podem ser consideradas como ativos 

valiosos que podem ser geridos de uma forma que é difícil de plagiar, podendo assim serem 

usadas para criar uma vantagem competitiva sustentável (Kasper, Helsdingen & Gabbott, 

2006). 

 Surge neste contexto, o marketing de relacionamentos, que segundo Kasper et al. 

(2006) diz respeito à atração, desenvolvimento e manutenção do relacionamento com o 

cliente. O seu pilar central baseia-se na criação de “verdadeiros clientes”, ou seja, clientes 

que estão satisfeitos com a instituição, que percebem que esta lhes atribui valor e são 

propensos a comprar serviços adicionais da mesma. O objetivo do marketing de 

relacionamento é fazer com que valha a pena, para os clientes, manter uma relação 

comercial com a instituição, motivo pelo qual é importantíssimo conhecer o 

comportamento desses mesmos clientes (Lovelock & Writz, 2006). Assim, no marketing 

tradicional ou marketing de massas, o tratamento padronizado e uniformizado parece não 

ser o mais eficaz para estreitar o relacionamento com o cliente. As empresas têm percebido 

que cultivar um relacionamento contínuo e lucrativo com o cliente é, frequentemente, mais 

interessante do que atender o indivíduo apenas uma vez (Gronroos, 2007). Sendo este um 

dos elementos fundamentais para uma vantagem competitiva sustentada, a sua inexistência 

compromete todo o processo e abre caminho para o desperdício incontrolado.  

 É primordial referir outros conceitos ligados às relações de longo prazo entre as 

instituições e os clientes, o de qualidade e o de satisfação. O primeiro, o de qualidade, que 

ao longo dos tempos, sofreu uma enorme evolução e se estendeu a todos os ramos da 

atividade humana, é, atualmente, preocupação primordial das instituições de saúde.  

 Na última década, particularmente, o investimento no setor da saúde em Portugal, 

tem-se focado preferencialmente nas políticas de qualidade. Com efeito, o aumento das 

expectativas e o grau de exigência dos cidadãos, é hoje, uma determinante fulcral da 

instituição e prestação dos cuidados de saúde, até porque são a alavanca da dinamização da 

mudança e implementação de sistemas de qualidade nos serviços de forma a promover a 

qualidade e segurança do cliente.  

Pensa-se que seja este o sentido que a Organização Mundial de Saúde (OMS) segue, 

quando define qualidade em saúde como “um conjunto integrado de atividades planeadas, 

baseado na definição de metas explícitas e na avaliação do desempenho, abrangendo todos 
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os níveis de cuidados, tendo como objetivos a melhoria contínua da qualidade dos 

cuidados” (Who, 1999). 

 Na mesma linha de pensamento, se pronunciam, Machado & Nunes (2007) ao 

afirmarem que a obtenção de cuidados de saúde com qualidade se encontra dependente de 

fatores como a sistematização e formalização de metodologias que possibilitem a 

diminuição da variabilidade na prestação, o estabelecimento de objetivos, indicadores e 

metas que possibilitam a avaliação do desempenho dos processos, assim como a avaliação 

da eficácia e eficiência dos mesmos, através dos resultados obtidos.   

Logo, a qualidade depende não só da competência técnica e do brio profissional, mas 

igualmente da qualidade dos sistemas organizativos, pelo que se impõe às instituições que 

promovam o envolvimento continuado de todos os colaboradores no desenvolvimento e 

aperfeiçoamento das estruturas, processos e resultados. 

 Assim o utente, sendo peça principal das instituições de saúde, requer do sistema 

uma constante capacidade de adaptação às suas necessidades.  

O segundo conceito, o da satisfação, que está ligado ao valor percebido pelo cliente 

em relação ao produto ou serviço que lhe foi entregue. De facto, a satisfação do utente é 

vista, cada vez mais, como um fator de medida para avaliar a qualidade dos serviços de 

saúde.  

 A definição de satisfação é marcante na literatura por várias razões (Hom, 2000). 

Primeiro, porque coloca o foco da definição no consumidor e não no cliente. 

Tradicionalmente, o consumidor usa um produto ou serviço, enquanto um cliente paga 

pelo produto ou serviço, mas pode não ser diretamente o consumidor. Segundo, porque a 

satisfação é vista como um sentimento, que pode modificar-se com as circunstâncias. 

Terceiro, porque admite que a satisfação tem limiares superiores e inferiores, o que significa 

que a satisfação de um consumidor pode desvanecer-se se ele receber demasiado de uma 

coisa boa. 

 Segundo Oliver (1980), a satisfação é dada pelo gap entre as expectativas que o 

cliente tem do serviço e a execução efetiva desse mesmo serviço (Oliver, 1980). Assim, este 

modelo sugere que, quando os resultados estão abaixo das expectativas (desconfirmação 

negativa), o consumidor fica insatisfeito, pelo contrário, quando os resultados são 

superiores às expectativas (desconfirmação positiva), o cliente fica satisfeito. 

 Evidencia-se, portanto, que os serviços de saúde façam periodicamente a 

auscultação dos utentes, para detetar possíveis ineficiências da instituição, analisar a sua 
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atuação e adotar medidas corretivas capazes de satisfazer as necessidades e expectativas dos 

seus utentes.  

 Com os conceitos de marketing de relacionamento, qualidade, satisfação, emerge 

também o conceito de fidelização, que consiste no grau com que o cliente exibe 

comportamento de repetição de compra, possui uma atitude positiva para com o prestador 

de serviços e apenas considera usar esse mesmo prestador quando surge uma nova 

necessidade de serviço (Gremler & Brown, 1996). Neste sentido, as instituições 

desenvolvem estratégias que favorecem a fidelização dos clientes de forma a demarcarem-

se da concorrência e a criarem vantagem relativamente a estas, tendo como pano de fundo, 

o aumento da rentabilidade da instituição. Os clientes fiéis tornam-se advogados dos 

serviços, porque providenciam publicidade positiva boca a boca, recomendam os serviços, 

encorajam outros a utilizá-los e defendê-los (Butcher, Sparks & O’Callaghan, 2002). Alguns 

autores, apontam como consequências da fidelidade dos clientes, o aumento das receitas, a 

redução dos custos de aquisição dos clientes e a redução dos custos de servir esses mesmos 

clientes, o que conduz a um aumento da rentabilidade (Lam, Shankar, Erramilli & Murth, 

2004). Referem ainda que os clientes fiéis são mais propensos a concentrarem-se em 

benefícios de longo prazo e a envolverem-se em ações de cooperação benéfica para ambos 

os parceiros do que os clientes desleais, reforçando assim a competitividade e reduzindo os 

custos de transação. Ou seja, a fidelidade do cliente tem um impacto sobre o desempenho 

das instituições e é considerada como uma importante fonte de vantagem competitiva 

sendo um objetivo fundamental para o planeamento estratégico do mercado. 

 Perante o exposto, surgem algumas questões sobre as instituições de saúde e o 

marketing de relacionamento, ou seja, questiona-se se as instituições de saúde utilizam o 

marketing de relacionamento; se os clientes são fieis às mesmas; qual é a opinião que os 

clientes têm da relação com a instituição de saúde e quais os fatores que consideram serem 

importantes para serem fiéis à instituição; qual é o seu grau de satisfação com as 

instituições de saúde, e por último se são fiéis a estas instituições. 

Neste sentido, surge o problema central desta investigação, que se centra em 

estudar como o marketing de relacionamento contribui para o processo de fidelização dos 

clientes às instituições de saúde. 

 A importância deste estudo prende-se com o peso que o setor da saúde representa 

na economia e com as alterações a que tem estado sujeito, tornando imprescindível que a 

sua análise seja o mais atual possível, pelo seu dinamismo e pelos padrões de exigência dos 

potenciais e atuais clientes, que estão sempre em mutação.  
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Somente com este tipo de estudo, os responsáveis das instituições de saúde, 

conseguem saber o que alterar e adaptar, provendo-se de uma instrumento essencial - o 

conhecimento do mercado e as suas tendências.  

 Perante isto, e com o objetivo de satisfazer e manter relações de longo prazo com 

os clientes, têm existido algumas investigações sobre quais são os principais determinantes 

da fidelidade dos clientes às instituições de saúde. Este estudo tem como objetivo principal 

analisar o impacto que as variáveis do marketing de relacionamento têm na satisfação e 

fidelização do utente na consulta externa, nos serviços públicos de saúde na região do 

Baixo Alentejo. 

 

 

Fundamentação 

 

Inicialmente, o tema escolhido para a presente investigação, de grande relevância 

para a pesquisadora, surgiu do interesse pessoal em abordá-lo, uma vez que se encontrou, 

por motivos profissionais, em contacto com este mercado de atuação; daí que tenha 

encontrado uma maior motivação e necessidade em aprofundar tais conteúdos. 

Outro ponto importante para a escolha do referido tema foi a íntima ligação com o 

marketing, pois a filosofia do marketing, ou melhor, as estratégias de marketing são 

fundamentais para o bom funcionamento de uma empresa, visto que esta investigação 

apresenta como principal objetivo, ao nível da evolução do seu conceito, a obtenção de 

lucro nas instituições, nomeadamente através da satisfação dos consumidores. Assim, a 

fidelização de um cliente é uma arma fundamental para a realização do objetivo acima 

referido e, para que as instituições consigam atingir as suas metas de forma lucrativa, para 

as partes incluídas no processo (cliente e instituição) melhor do que os restantes 

concorrentes. 

Além disto, é de considerar que, analogamente, o processo de transformação está 

diretamente relacionado com as ações de fidelização com vista à vinculação de clientes. 

Como já foi referido, por detrás de todos os motivos pessoais e do interesse do 

conteúdo teórico, existem motivos de relevância profissional para a realização do respetivo 

estudo. 

As transformações ocorridas nas instituições, no que concerne à faceta de 

atendimento (para clientes, enquanto pessoas físicas) no setor da saúde, as instituições 

delineiam estratégias de segmentação para os seus clientes, procurando traçar estratégias 
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específicas para cada segmento de mercado. Este procedimento não é uma solução 

suficiente para manter os clientes fiéis à instituição. 

Com estratégias de segmentação comportamental, as instituições procuram 

satisfazer as necessidades dos seus clientes com produtos e serviços mais adequados a si. 

Contudo, para conquistá-los de forma mais definitiva, a literatura sobre o assunto 

demonstra que é necessário que exista um relacionamento duradouro entre os utentes e as 

instituições. 

Este estudo visa explorar as oportunidades de prática do Marketing de 

Relacionamento no Setor Público da Saúde, mais especificamente no serviço de consultas 

externa, na região do Baixo Alentejo, Portugal. 

O setor de serviços, mais concretamente, o setor da saúde foi escolhido como 

objeto de estudo pelas razões que se passam a enumerar: 

1. A implantação da segmentação comportamental no setor da saúde e o novo 

modelo de relacionamento entre os utentes e as instituições de saúde; 

2. Os obstáculos de mudança que existem entre as instituições de saúde são baixos, na 

medida em que na atualidade, há uma facilidade extrema, por parte dos utentes, em 

mudar de instituição; 

3. A manutenção e a gestão do cliente; 

4. O diferencial mercadológico, nomeadamente a nível de preços e de gestão dos seus 

respetivos processos que leva à fidelidade do cliente. 

 

Com as transformações ocorridas na economia mundial e com o avanço a nível 

tecnológico, nomeadamente a nível das tecnologias de informação, muitas instituições 

alteraram as suas estratégias como forma de se salvaguardarem e de enfrentarem este novo 

mercado globalizado. 

O setor público da saúde não foi exceção a todas estas transformações. Um setor que era, 

primariamente, constituído somente por instituições públicas hospitalares, assistiu a um 

aumento do número de concorrentes com a entrada de instituições privadas hospitalares na 

economia nacional, o que levou a uma alteração de comportamentos e atitudes do utente. 

Esta investigação abordará o nível de relacionamento exclusivo e observará as 

práticas de marketing de relacionamento para a fidelização do cliente. 

Outro fator de relevância para a justificação deste estudo é a evidente fragilidade da 

barreira de mudança que pode levar o cliente a optar por qualquer outra instituição de 
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saúde. O uso do marketing de relacionamento desempenha um papel considerável quer na 

manutenção quer na retenção do cliente. 

Pretende-se com esta investigação, dar um contributo para a literatura, visto que o 

assunto das relações dentro das instituições públicas de saúde, no marketing de 

relacionamento ser um instrumento de ajuda às instituições, no sentido da identificação dos 

utentes mais predispostos a um relacionamento, e no investimento em relacionamentos 

duradouros com esses clientes. 

 

 

Objetivos do trabalho de investigação  

 

O objetivo principal deste trabalho de investigação é estudar a influência das 

variáveis do marketing de relacionamento na satisfação e fidelização dos utentes no setor 

da saúde, em Portugal, na região do Baixo Alentejo. Para além, de ser uma investigação 

especialmente orientada para as variáveis chave do marketing de relacionamento, como 

determinantes chaves da satisfação e fidelização das relações entre utentes e profissionais 

de saúde e os seus efeitos, este projeto pretende alargar o conhecimento científico a outros 

aspetos, no setor público da saúde. 

No que se refere aos objetivos específicos desta investigação, podem-se enumerar 

os seguintes: 

 Perceber a importância do marketing de relacionamento no setor público da saúde 

através do reconhecimento dos benefícios percebidos. Neste ponto, o objetivo é 

justificar o interesse que existe em apostar nas relações estáveis e duradouras, 

considerando a própria evolução da disciplina de marketing, bem como a evolução 

e características do setor da saúde. 

 Mostrar e valorizar a importância das relações entre as instituições de saúde e os 

utentes. Com este objetivo, pretende-se estudar quais são as variáveis 

comportamentais que influenciam o processo de formação de relações estáveis e 

duradouras entre os profissionais de saúde e os utentes, de forma, a que todas as 

partes envolvidas encontrem sempre vantagens. 

 Identificar as variáveis do marketing de relacionamento que contribuíram para a 

satisfação dos utentes e posteriormente para a sua fidelização à instituição de saúde. 
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 Estudar as razões mais importantes para a escolha de uma instituição de serviços no 

setor da saúde. 

 Apresentar um modelo teórico que comprove as relações das variáveis estudadas e 

selecionadas para a investigação. 

 

Para que, a pesquisadora, consiga alcançar os objetivos traçados na sua investigação, foi 

realizada uma revisão da literatura que lhe permitiu a contextualização do tema e que lhe 

proporcionou o máximo de informação, para que pudesse proceder à construção do 

modelo. Para cada relação entre os constructos foi elaborado uma hipótese que 

posteriormente foi testada empiricamente. 

Por fim, o modelo proposto para investigação, foi testado empiricamente, utilizando a 

técnica das equações estruturais, mais concretamente o SPSS AMOS para analisar as 

relações entre os constructos e poder concluir se foram ou não aceites no contexto da 

investigação. 

 

 

Estrutura do trabalho  

 

Tendo em conta os diversos objetivos a que se propõe, o presente trabalho de 

investigação está organizado em várias partes. A primeira parte do estudo corresponde à 

revisão da literatura sobre o tema e é composta por quatro capítulos. A segunda parte do 

estudo, é composta por três capítulos, e diz respeito à investigação empírica, e por último, a 

terceira parte do estudo é composta pelo capítulo correspondente às conclusões e 

limitações, bem como às futuras linhas de investigação. 

No capítulo I, a investigadora começa por analisar a evolução do conceito 

marketing, bem como a importância e o valor do cliente neste conceito e no mercado. 

No capítulo II estudam-se as diferenças entre marketing transacional e marketing 

de relacionamento. Neste capítulo é realizada uma abordagem profunda ao conceito de 

marketing de relacionamento. Por fim, aprofunda o conceito de marketing de 

relacionamento no setor da saúde, a sua caracterização, assim como a sua importante 

contribuição. 
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No capítulo III são analisadas as principais variáveis relacionais no setor dos 

serviços de saúde, tais como, confiança, comunicação, cooperação, compromisso e 

dependência. Foi efetuada uma revisão bibliográfica sobre as diferentes variáveis, de forma 

a definir o relacionamento. O modelo teórico proposto, relaciona os vários constructos 

entre si, bem como o constructo qualidade, satisfação e fidelização. 

No capítulo IV, foram estudados os benefícios das relações entre os profissionais 

da área da saúde e os utentes. Analisaram-se os conceitos de qualidade, satisfação e 

fidelização.  

Na segunda parte deste estudo, foram elaborados os capítulos V, capítulo VI e 

capítulo VII. 

No capítulo V foi feita a caracterização do setor de serviços. Realizou-se uma 

caracterização exaustiva do setor público da saúde em Portugal, evidenciando a instituição 

de saúde em estudo. 

No capítulo VI foita feita uma referência à apresentação da metodologia de 

investigação, foram descritas todas as variáveis que incorporaram o modelo, assim como a 

justificação da sua escolha e as respetivas hipóteses. Por fim, neste capítulo foram também 

apresentadas as escalas utlizadas para medir os constructos escolhidos, foi explicado o 

desenvolvimento do questionário e os procedimentos estatísticos aplicados na análise dos 

dados. 

No capítulo VII foi realizada uma análise e interpretação dos resultados obtidos no 

estudo empírico. Em primeiro lugar, foi feita uma caracterização da amostra, e 

posteriormente uma análise descritiva das escalas de medida, bem como, a fiabilidade e a 

validez das mesmas. Posteriormente, procedeu-se à interpretação do modelo estrutural com 

a análise das hipóteses, mediante a aplicação de modelos de equações estruturais. 

Na terceira e última parte, foi elaborado o capítulo VIII, onde foram apresentadas 

as principais conclusões que se conseguiram extrair do estudo empírico realizado, assim 

como, as principais sugestões a ter em consideração para investigações que possam ser 

desenvolvidas futuramente. 

A dissertação finalizará com a lista das referências utilizadas ao longo do processo 

de investigação e por um conjunto de anexos, que inclui o questionário que foi utilizado 

para recolher os dados. 
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Na Figura nº.1 apresenta-se um esquema que pretende ser um resumo de todo o 

raciocínio que esteve por base para o desenvolvimento da problemática em estudo. 

 

Figura 1 – Esquema do trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado Fonseca (2009), citado por Mazaira Castro (2002) 
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INTRODUÇÃO  

 

A pesquisadora considera importante mencionar que é através da área de marketing 

que as empresas tem relação com o mercado, podendo assim conhecer e atender as 

necessidades e desejos dos consumidores, a fim de criar trocas que satisfaçam metas 

individuais e organizacionais. 

O marketing parte de uma perspetiva de fora para dentro. Começa com um 

mercado bem definido, focaliza as necessidades dos consumidores, integra todas as 

atividades que afetarão e produz lucro através da satisfação dos mesmos. 

Uma empresa pode definir o seu mercado-alvo, mas pode falhar no conhecimento 

das necessidades dos clientes. Embora a área de marketing seja entender essas 

necessidades, não é tão simples, já que cada consumidor tem necessidades diferentes. 

O papel do marketing para uma empresa é saber atender as necessidades reais dos 

consumidores melhor do que qualquer concorrente. 

O marketing de relacionamento converteu-se num conceito de amplo 

desenvolvimento na recente literatura de marketing, tanto a nível académico como 

empresarial, levando, por um lado, ao surgimento de alterações no meio envolvente, que 

questionam o tradicional marco conceptual de marketing e, por outro á necessidade de 

incorporar alguns elementos na teoria e prática da gestão empresarial que não estavam 

comtemplados no marketing tradicional. 

O objetivo deste capítulo é, com base na revisão da literatura, apresentar uma 

síntese do pensamento cienteífico no domínio do marketing e do marketing de 

relacionamento. Neste sentido, vai falar sobre o conceito de marketing ao longo dos 

tempos, a sua evolução e as mudanças nele ocorridas, bem como o aparecimento e 

evolução do conceito de marketing de relacionamento. 

 

 

1. Marketing 

 

O marketing é, frequentemente, entendido de forma distorcida e, muitas vezes, 

equivocada. Muitas pessoas chamam marketing a tudo aquilo que tiver a ver com 

promoção de vendas, publicidade, relacionamento com clientes. Outros confundem o 

marketing com a própria venda. Muitas áreas e cargos são chamados de marketing. Parece 

que o marketing tornou-se um termo da moda há alguns anos. Talvez seja realmente difícil 
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separar o que é do marketing e o que não é, considerando que o marketing interage com 

todas as áreas da empresa e pode, muitas vezes, tornar-se difícil de discernir. Boone & 

Kurtz (2009) contribuem com a conceituação da palavra ao considerarem que: 

 

A palavra marketing incorpora um âmbito de atividades e ideias tão amplo que escolher 

uma definição é, muitas vezes, difícil. Se alguém pedir para três pessoas definirem 

marketing, provavelmente, três definições diferentes seriam dadas. A exposição 

contínua à propaganda e vendas pessoais leva a maioria dos entrevistados a ligar 

marketing com vendas ou a pensar que as atividades de marketing começam após um 

produto ou serviço ser produzido. Mas, marketing também envolve analisar as 

necessidades do consumidor, garantir informações precisas para desenhar ou produzir 

produtos ou serviços que estão de acordo com as expectativas dos consumidores e 

fornecedores. (Boone & Kurtz, 2009: 8) 

 

As dificuldades encontradas na compreensão do conceito de marketing, podem ser 

solucionadas, se houver um entendimento de que o marketing é feito por todas as áreas da 

empresa, o tempo todo, na procura da satisfação do cliente. 

 

 

1.1. Definição de Marketing 

 

Em 1960, de acordo com a American Marketing Association, o conceito de 

marketing era descrito como “o desempenho das atividades de negócios que dirigem o 

fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor ou utilizador”. 

A Ohio State University, em 1965, definia marketing como “o processo na 

sociedade pelo qual a estrutura da empresa para bens económicos e serviços é antecipada 

ou abrangida e satisfeita através da conceção, promoção, troca e distribuição física de bens 

e serviços”. 

Philip Kotler e Sidney Levy, em 1969, sugeriram que o conceito de marketing 

deveria abranger também as instituições não lucrativas. No mesmo ano, William Lazer 

afirmava que o marketing deveria considerar as mudanças verificadas nas relações sociais e 

David Luck menciona que “o marketing deve limitar-se às atividades que resultam em 

transações de mercado”. Ainda em 1969, Philip Kotler e Gerald Zaltman (Kotler,1996) 

estabeleciam a expressão marketing social como a criação, implementação e controle de 

determinados programas para influenciar a aceitabilidade das ideias sociais, envolvendo 
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reflexões de planeamento de produto, preço, comunicação, distribuição e pesquisa de 

marketing. 

Em 1974, Robert Bartls afirmava que, se o marketing é para ser visto como 

abrangendo as atividades económicas e não económicas, provavelmente como 

originalmente concebido, o marketing poderia reaparecer em breve com outra designação. 

Em 1978, o mesmo autor definia marketing como o processo de descoberta e interpretação 

das necessidades e desejos do consumidor para as especificações de produtos e serviços, 

criar a investigação para esses produtos e serviços e continuar a expandi-la. 

Em 1980, Philip Kotler (Kotler, 1991) definia marketing como uma atividade 

humana orientada para satisfazer necessidades e desejos através do processo de trocas. 

Mais tarde, em 1998, Kotler alterava a sua definição de marketing, para um processo social 

e geral pelo qual o indivíduo e os grupos obtêm o que necessitam e desejam através da 

criação, oferta e troca de produtos de valor com outros. Para o autor, a definição de 

marketing está baseada nos conceitos centrais das necessidades, desejos e procuras; 

produtos; valor, custo e satisfação; troca e transações; relacionamentos e redes; mercados; 

empresas e consumidores potenciais.  

De acordo com Churchill & Peter (2003), a prática do marketing está ligada a todas 

as experiências de compra e venda de ideias, conceitos, marcas, imagens, atitudes, causas, 

lugares, produtos, serviços, ou seja, o marketing consiste, essencialmente, num processo de 

trocas que são efetuadas entre a empresa e clientes. Os autores (Churchill & Peter, 2003) 

consideram, ainda, que nessas trocas realizadas constantemente entre a empresa e clientes o 

lucro é mútuo, e pode ser ou não o lucro financeiro, o que ajuda a clarear a diferença entre 

marketing e vendas, já que a venda em si objetiva o lucro financeiro. 

Minadeo & Salles (2006) refere que o “marketing pode ser entendido como uma 

orientação da administração baseada no entendimento de que a tarefa primordial da 

empresa é perceber as necessidades, desejos e valores de um mercado visado.” Ressalta, 

também, a necessidade da adaptação para a promoção das satisfações desejadas de forma 

mais eficaz que os seus concorrentes. 

Percebe-se que, ao longo do tempo, as orientações de marketing vão-se 

modificando, de acordo com as mudanças do próprio mercado. Primeiramente, as 

orientações tradicionais de marketing focavam produção, vendas e marketing. A orientação 

para a produção centrava-se em produzir bens e serviços eficientes, informava os clientes 

sobre eles e esperava que estes efetuassem a compra. Já a orientação para vendas preocupa-

se em produzir produtos e serviços e levar os clientes a comprá-los. A orientação para o 
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marketing concentra-se em descobrir aquilo que os clientes desejam e precisam procurar, e 

também produzir produtos e serviços para oferecer a esses potenciais consumidores.  

Hoje em dia pode-se ainda considerar o marketing voltado para o valor, que, para 

Churchill & Peter (2000), preocupa-se em compreender os clientes e ambientes, criar um 

valor superior para os clientes e, quando apropriado, construir relacionamentos 

duradouros. O autor reveste de valor o conceito de marketing, sendo que, para o cliente, 

ele é a diferença entre as perceções quanto aos benefícios e quanto aos custos de comprar e 

usar produtos e serviços. 

Churchill & Peter (2003) consideram que trabalhar para a satisfação das 

necessidades e desejos dos clientes, nada mais é, do que um meio das empresas atingirem o 

sucesso, garantindo a superação das suas próprias metas. Esta é a função original do 

marketing e a razão de ser de todo o processo de negócios em que ele consiste. Las Casas 

(2006) complementa: 

 

Entre as várias definições de marketing, a mais moderna é aquela que contempla todos 

os avanços que foram sendo agregados ao longo dos anos. Essa definição assenta que o 

marketing é a área do conhecimento que engloba todas as atividades referentes às 

relações de troca, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos 

consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos, 

considerando sempre o ambiente de atuação e o impacto que essas relações causam no 

bem-estar da sociedade.   

 

Churchill & Peter (2003) consideram importante a interação entre as diversas áreas 

da empresa, enfatizando que fazer marketing não é uma função apenas da área de 

marketing, mas sim uma contínua ação conjunta das áreas, conforme a sua especificidade. 

Esta citação confirma que é importante criar uma filosofia de marketing na empresa toda, 

como um meio de fazer os negócios da empresa e não como uma área isolada. 

 

 

1.1.1. A evolução do marketing 

 

Ao longo do tempo o processo de marketing passou por transformações e evoluiu, 

assim como o mercado e as relações de consumo. Na chamada Era da Produção, antes do 

ano de 1920, a posição do marketing refletia que “um produto bom se vende sozinho.” 

(Boone & Kurtz, 2009). Nessa época havia muitos clientes para comprar poucos produtos 
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disponíveis e tudo o que era produzido era comprado, então as empresas agiam com certa 

prepotência e certeza sobre a comercialização dos seus produtos, preocupando-se apenas 

com a qualidade dos produtos. 

 A Era da Produção corresponde ao início da revolução industrial, quando os 

processos fabris foram melhorados para produzir mais, quando havia muito mais 

compradores do que produtos disponíveis para compra e o foco das empresas era 

aumentar a sua produção para que houvesse produtos para todos, conforme explicam 

Boone & Kurtz (2009). Porém, as empresas passaram a produzir tanto que a produção 

excedeu a procura, ou seja, passou-se a produzir muitos mais produtos do que o mercado 

precisava e as empresas começaram a ter que procurar os clientes em novos mercados e 

convencê-los a comprar os seus produtos. Isso ocorreu entre os anos de 1920 e 1950, 

quando surgiram as forças de vendas. 

Boone & Kurtz (2009), dizem que, naquele momento, as empresas começaram a 

investir em propaganda e venda pessoal, procurando convencer os clientes a adquirir 

produtos dos quais não necessitavam. Até então, as empresas acreditavam que um bom 

produto se vendia sozinho, mas os excedentes de stocks que as empresas passaram a ter, 

obrigaram-nas a admitir que era preciso mais do que um bom produto. Então, foram 

desenvolvidas campanhas publicitárias, com o objetivo de convencer os clientes a comprar 

os stocks que, de outra forma, não comprariam. Esse período, no qual as empresas voltaram 

a vender tudo aquilo que produziam, ficou marcado como a Era das Vendas na linha do 

tempo do marketing. 

Nos anos seguintes, a partir de 1950, a satisfação das necessidades do cliente passou 

a imperar, pois a concorrência foi ficando cada vez mais acirrada. Na fase anterior, os 

clientes não tinham muitas opções, pois poucas e grandes empresas dominavam o 

mercado. Porém, foram surgindo outras empresas e os produtos, que eram facilmente 

copiáveis, passaram a ser produzidos por várias empresas, possibilitando ao consumidor 

escolher de qual das empresas, preferia comprar. Como havia produção excedente de 

produtos parecidos e pelo mesmo preço, as empresas foram obrigadas a voltar-se para o 

consumidor e empenhar-se em conhecê-lo para apresentar-lhe produtos diferentes, que 

fossem desejáveis por ele. 

A partir desta era, já não era suficiente fabricar produtos bons e baratos, mas sim 

produtos que respondessem às necessidades e desejos dos clientes, a um preço que eles 

estivessem dispostos a pagar. Então, a importância do marketing como processo passou a 

ser valorizada e reconhecida, bem como a sua atuação em todas as etapas de 
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desenvolvimento do produto. Começou-se, segundo Boone & Kurtz (2009), a procurar um 

“sucesso de longa duração” na relação com o cliente, esta fase ficou conhecida como Era 

do Marketing. 

Outra grande contribuição para a Era do Marketing foi prestada pela nova geração 

de consumidores da época. Neste período, em função da Segunda Guerra Mundial, 

nasceram muitas crianças, filhas de soldados que atuaram na guerra. Em função disso, o 

consumo de produtos como fraldas, alimentos, roupas, medicamentos e brinquedos 

cresceu de tal forma, que o marketing instalou-se definitivamente como orientação 

filosófica das empresas na luta pelos clientes. 

A filosofia de satisfação do cliente foi-se potencializando até chegar aos anos de 

1990, que ficaram marcados como a Era do Relacionamento. (Boone & Kurtz, 2009). 

Neste período, as empresas voltaram-se para a construção de relacionamentos duradouros 

a fim de manter os clientes que já tinha, além de empenharem-se na procura de novos 

clientes. Procurando não apenas comprar produtos e serviços, mas sim adquirir soluções 

para as suas necessidades, os clientes têm a possibilidade de mudar rapidamente de 

fornecedor, aderindo àquele que lhe oferece uma solução mais conveniente e ao melhor 

preço. Por isso, passou a ser necessário mobilizar um esforço extra para a manutenção dos 

clientes e da sua fidelidade, oferecendo-lhe a satisfação dos seus desejos e necessidades 

agregadas a um valor superior, ao que os concorrentes são capazes de oferecer. Se não for 

desta forma, de acordo com Churchill & Peter (2003) a sobrevivência da empresa no 

mercado poderá estar ameaçada. Segundo Boone & Kurtz (2009): 

 

A quarta era da história do marketing, surgiu na última década do século XX e continua 

a crescer na importância hoje em dia. As organizações agora crescem na orientação 

voltada para o consumidor da era do marketing, focando o estabelecimento e a 

manutenção de relacionamentos com consumidores e fornecedores. 

 

 Neste contexto, passaram a ganhar espaço a diferenciação, a customatização e a 

personalização, que servem às empresas para criar diferenciais competitivos a fim de se 

destacarem em relação aos seus concorrentes e anteciparem-se às necessidades dos seus 

clientes, surpreendendo-os positivamente. Num mercado com elevada concorrência, é 

fundamental, que as empresas criem vantagens competitivas únicas e sustentáveis que 

estejam à altura das exigências dos clientes. Atingindo o nível de exclusividade no 

relacionamento com os seus clientes, a empresa não ganha apenas lucro, pois estes clientes 
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tornam-se parceiros da empresa e divulgadores da sua marca, criando uma ampla rede de 

possíveis novos clientes. 

 O avanço tecnológico que ocorreu nesta época também contribuiu para o 

desenvolvimento do marketing de relacionamento. Surgiram ferramentas como CRM 

(Customer Relationship Management) e outros softwares que apoiam o marketing de 

relacionamento, possibilitando às empresas conhecer melhor os clientes, armazenar 

informações sobre eles e utilizá-las em pesquisas, ações de pós-venda e na gestão do 

relacionamento com os clientes. Surgiram também os canais de atendimento, possibilitando 

aos consumidores mais informação e interação. A tecnologia contribui também para a 

ampliação dos canais de venda através, principalmente do telemóvel e da internet. 

 O início do processo de marketing é anterior ao desenvolvimento do produto. 

Logo, vender é apenas uma parte deste processo. De acordo com Drucker (apud Kotler & 

Keller, 2006), o objetivo do marketing é, inclusive, fazer com que a força específica e 

mobilizada para as vendas se torne dispensável. A venda certamente ocorrerá se o produto 

for realmente necessário ou desejado pelos clientes. Por isso, o processo de marketing 

inicia-se ainda no reconhecimento das necessidades e dos desejos dos clientes. É preciso 

descobrir a fórmula para surpreender o cliente. 

 O processo de comercialização como um todo é a função essencial do marketing, 

cujo elemento essencial e o foco permanente é o cliente. Se o primeiro passo para se 

conseguir aproximar do cliente, for reconhecer os seus desejos e necessidades a fim de se 

criar um produto vendável, parte do sucesso está assegurada. Na sequência do processo de 

marketing vem a necessidade de verificar se os clientes estão dispostos a pagar o preço do 

produto a ser desenvolvido e quais as formas de financiamento necessárias para que 

possam adquirir o produto. A partir daí, é preciso verificar, quais as melhores vias para 

levar o produto até ao cliente, e também qual a maneira ideal de informar o cliente. 

Cumprindo todas essas etapas com eficiência, a venda será a consequência natural, que 

dispensa outros esforços. 

A qualidade dos relacionamentos passa a ser um fator determinante para a 

sobrevivência das empresas, pois nesta nova era em que o indivíduo ganha nova dimensão, 

o Marketing necessita de aperfeiçoar as suas atuais formas de comunicar e de estabelecer 

um relacionamento duradouro com os clientes ou potenciais consumidores. (Bretzke, 2000) 
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1.2. A importância do cliente 

 

Peter Drucker (Kotler, 1996) fixava na década de 1960, que a primeira tarefa de 

uma empresa deveria ser “criar consumidores”. Porém, atualmente, o principal objetivo das 

empresas tem sido descobrir, como é que, os consumidores fazem as suas escolhas perante 

tantas opções de produtos, marcas e preços. 

É importante, então, perceber o valor que o cliente atribui a produtos e serviços e esta deve 

ser uma busca constante para as empresas. (Ferreira & Sganzerlla, 2000) 

Os consumidores fazem as suas escolhas com base na oferta que lhe entrega o 

maior valor. Esse valor entregue ao consumidor é, obtido, como a diferença entre o valor 

total esperado e o custo total do consumidor. O valor total para o consumidor é o conjunto 

de benefícios esperados por determinado produto ou serviço. Já o custo total do 

consumidor acumula o conjunto de custos esperados na avaliação, obtenção e uso do 

produto ou serviço. (Kotler, 1996) 

O valor nem sempre é o mesmo, porque as pessoas encontram-se em permanente 

mudança. Segundo Ferreira & Sganzerlla (2000), atualmente não se vende 

produto/serviços, vende-se valor. Os autores assumem que, nos dias de hoje, o valor de 

uso está a desaparecer, predominando o sinal de valor, ou seja, a forma como o cliente vê 

determinado produto/serviço.   

Normalmente, o cliente percebe o valor como um conceito muito mais amplo, 

relacionado com a sua experiência de vida, fantasias e, principalmente, expectativas sobre o 

produto, criadas pela publicidade ou pelas interações entre si e o vendedor. Nem sempre o 

aspeto técnico domina a experiência sobre determinado produto. Por isso, o que deve 

predominar para as empresas é o valor, na forma como é percecionado pelos clientes.  

O cliente é influenciado pelo modo como recebe o serviço e como vivência a 

relação. Se uma reclamação for resolvida com resultados satisfatórios para ele, a empresa 

terá boa qualidade na sua avaliação, mas se, por sua vez, o cliente ficar menos satisfeito, ou 

a obtenção de resultado tiver sido problemática, ele irá simplesmente avaliar toda a 

empresa, os seus produtos e serviços como ineficiente e, imprescindivelmente, irá sentir-se 

lesado. (Ferreira & Sganzerlla, 2000). 
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2. Marketing de relacionamento como uma nova visão 

 

As práticas de marketing remontam a tempos muito antigos. Inicialmente, centravam-

se nas transações, verificando-se ao longo do tempo uma tendência para maior 

proximidade com o cliente. 

Segundo Rizzo (2006) existem quatro paradigmas de marketing: em primeira instância, 

o “Paradigma Tradicional”, também definido por Kotler como “Marketing Maciço”; 

seguidamente o “Paradigma de Transição” baseado no “Marketing Segmentado”; depois o 

“Paradigma Novo” que assenta no “Marketing do Cliente”; e por último, o “Paradigma do 

Futuro” correspondente ao “Marketing Eletrónico”. 

O marketing de massas defende que, os mercados são homogéneos e por isso a oferta 

de produtos/serviços, deverá responder a um padrão satisfatório para a maioria dos 

consumidores, com preços acessíveis e acompanhada de grandes campanhas publicitárias, 

de forma a liderar o mercado maciço (Rizzo, 2006). Assim, de acordo com o referido autor, 

o marketing de massas surge como criador de um mercado potencial maior, o que gera 

custos mais baixos e consequentemente conduz a preços mais baixos ou a margens de 

lucro mais elevadas. 

Contudo, Rizzo (2006) prevê a extinção do marketing de massas em prol de um 

marketing mais direcionado, dado que a maioria das empresas procura, cada vez mais, 

proximidade com o seu cliente, de forma a conhecer as suas necessidades, desejos e 

expectativas. Emerge o conceito de marketing de segmentos, que oferece benefícios 

importantes quando comparado com o marketing de massas, uma vez que tende a 

concentrar esforços para a projeção de produtos/serviços direcionados a um ou mais 

clientes específicos de um mercado. 

A introdução do termo “segmentação”, constituiu o ponto de viragem do 

posicionamento das empresas, em relação ao mercado: o pensamento industrial sustentado 

na orientação para a produção, produto e venda, foi majestosamente, substituído pela 

filosofia mercantil, direcionada para o cliente e satisfação das suas necessidades e desejos. 

Nesta linha de pensamento, na década de 90, Don Peppers e Martha Rogers 

introduzem um novo conceito, marketing one-to-one, direcionado para o cliente individual. O 

marketing one-to-one consiste num diálogo, que acontece diretamente entre a empresa e o 

cliente. Esse diálogo pretende que a empresa identifique as necessidades particulares de 

cada um dos seus clientes, de modo, a adaptar os seus produtos ou serviços a essas 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

24 

necessidades, baseando-se na informação desse cliente específico, registada na sua base de 

dados (Lindon, Lendrevie, Levy, Dionísio & Rodrigues, 2004). 

Por fim, o Paradigma do Futuro, com forte ênfase na importância das novas 

tecnologias de informação no desenvolvimento do marketing relacional. As tecnologias de 

informação constituem, cada vez mais, uma ferramenta muito vantajosa para as empresas, 

no acesso facilitado à informação. Porém, Berry (1995) realça que as tecnologias de 

informação, apesar de constituírem um instrumento essencial na personalização do 

marketing, não podem ser utilizadas como substitutas do contacto pessoal, mas sim como 

uma forma de ampliar esse contacto. 

Neste contexto, a evolução do “marketing de massas”, “marketing segmentado”, 

“marketing do cliente”, “marketing do futuro” não é mais do que “reflexo de uma 

adaptação das empresas a novas condições concorrenciais, tecnológicas, sociais e culturais” 

(Brito, 1997). 

Na década de 90, a globalização dos mercados proporcionou alterações no setor 

produtivo, nas relações comerciais, nas comunicações, nas tecnologias e nos transportes. 

Viveu-se o “boom das comunicações”, que foi também responsável pela alteração das 

mentalidades, através da inovação tecnológica, da revolução na informação e da 

possibilidade de permitir uma comunicação interativa. Perante estes acontecimentos, os 

clientes ficaram mais informados e passaram a ter maior poder de escolha, e por 

consequência as empresas começaram a ter mais facilidade em chegar ao cliente, passando 

a existir mais competição entre fornecedores. Nesta altura, “tudo e todos estão em 

contacto entre si” pelo que o “marketing começa a estar orientado para as múltiplas 

relações que se estabelecem” (Martins, 2006: 34). 

Esta evolução, impôs rápidas respostas por parte das empresas, nomeadamente: 

conhecer o cliente, compreendendo as suas necessidades cada vez mais mutantes de modo 

a disponibilizar produtos e/ou serviços de qualidade a preço justo. Logo, as empresas 

tiveram necessidade de desenvolver capacidades de maior adaptabilidade, flexibilidade e 

antecipação. Desta forma, seria possível maior satisfação e retenção do cliente, e 

consequentemente maiores ganhos para a empresa, o que facilita o processo de estabelecer 

relações estáveis e duradouras com os clientes. 

Esta sequência, justifica o facto do conceito de marketing de relacionamento ter vindo 

a ser objeto de grande atenção, quer na literatura, quer nas práticas empresariais (Antunes 

& Rita, 2008), devido ao excesso da capacidade produtiva das empresas, à intensificação da 

concorrência, à crescente preocupação com a qualidade, quer da parte das empresas, quer 
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dos clientes, e aos rápidos avanços tecnológicos, particularmente das tecnologias de 

informação (Antunes & Rita, 2008). 

Assim, desde o início dos anos noventa, tem-se assistido a uma verdadeira transição na 

área do marketing, em direção a uma perspetiva relacional. Segundo os autores Antunes & 

Rita (2008) é necessário um novo conceito que assente nos seguintes pilares: i) “a relação” 

– neste campo o marketing deve estar orientado para a criação, manutenção e 

desenvolvimento de relações com os clientes; ii) “a interatividade das partes” – as relações 

entre empresas e clientes para a criação e entrega mútua de valor, exigem um estreito 

processo de comunicação entre as partes; iii) “o longo prazo” – para criar, manter e 

desenvolver relações é necessário um extenso espaço temporal. 

A premissa deste conceito, está na constatação de que, é mais rentável manter os 

clientes atuais do que dedicar todos os esforços em atrair novos clientes. O ponto focal do 

marketing de relacionamento, baseia-se principalmente na gestão da relação entre a 

empresa e os seus clientes, mas também com os colaboradores e parceiros estratégicos. 

No marketing tradicional os consumidores não são feitos para manifestar as suas 

opiniões, mas sim para consumir os produtos que as empresas produzem e que muitas 

vezes impõem para alcançar os seus negócios. (Ferreira & Sganzerlla, 2000). 

O marketing de relacionamento surge, desta forma, por oposição ao marketing 

transacional, modelo dos anos antecedentes. Por outras palavras, o marketing transacional 

baseado nas transações, nas atividades a curto prazo, no marketing-mix, na quota de 

mercado (…), deu lugar ao marketing de relacionamento, que se apresenta como um novo 

paradigma (Gronroos, 1994; Gummesson, 1998) com enfoque nas necessidades dos 

clientes, na confiança e na construção de relações a longo prazo, no marketing interativo, 

na quota de cliente (…). O quadro 1 apresenta as diferenças entre marketing tradicional e 

marketing relacional. 

 

Quadro 1 – Marketing de relacionamento e Marketing tradicional 

Dimensões de análise Marketing tradicional Marketing de relacionamento 

Objetivo 
 Fazer uma venda; 

 Satisfazer o consumidor. 

 Criar um consumidor; 

 Integração do consumidor. 

Duração  Início e fim determinado.  Processo contínuo. 

Compreensão do consumidor 

 Consumidor é 
desconhecido; 

 Comprador e vendedor são 
independentes. 

 Consumidor é conhecido; 

 Comprador e vendedor são 
interdependentes. 

Domínio da função  Marketing mix.  Marketing interativo. 

A tarefa de marketing e os critérios 
de performance 

 O acesso ao mercado é 
baseado no produto e no 
preço; 

 O acesso ao mercado é baseado 
em competência para resolver 
problemas; 
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 Maior sensibilidade ao 
preço; 

 Foco na conquista de novos 
clientes. 

 Menor sensibilidade ao preço; 

 Foco no valor alcançado junto 
de clientes atuais. 

Método  Negociação.  Colaborador e cooperativo. 

Condução 
 Transações atrativas de 

curto prazo. 
 Comprometimento e confiança. 

Estilo  Independência.  Dependência mútua. 

Principais aspetos de troca 

 Foco em produto; 

 Venda como uma conquista; 

 Eventos discretos; 

 Monólogo com a base de 
clientes existentes. 

 Foco em serviços; 

 Venda como um acordo; 

 Processo contínuo; 

 Diálogo individualizado. 

Domínio da função qualidade 

 Domina a qualidade como 
resultado. 

 A qualidade das interações 
cresce em importância e pode 
vir a ser considerada 
dominante. 

Quantificação da satisfação do 
consumidor 

 Monitorizando a 
participação do mercado. 

 Administração da base de 
clientes. 

Sistema de informação do 
consumidor 

 Pesquisa da satisfação.  Sistema de feedbacks do 
consumidor. 

Ao realizar o plano de negócios 
 Procura de conselhos e 

sugestões que podem ser 
considerados ou não. 

 Procura construir uma rede de 
relacionamentos. 

Interdependência entre marketing, 
operações e pessoal 

 Interface com nenhuma 
importância estratégica. 

 Interface com substancial 
importância estratégica. 

O papel do marketing interno 
 Marketing interno revela 

uma importância limitada. 
 Marketing interno de 

substancial importância 
estratégica para o sucesso. 

Principal vantagem 

 Dinheiro na mão.  Conhecimento preciso das 
necessidades de mercado 
desenvolvido ao longo do 
tempo. 

Principal desvantagem 

 Vulnerabilidade em razão da 
melhor oferta realizada pela 
concorrência. 

 
 

 Vulnerabilidade em razão da 
dependência da empresa. 

Melhor denominação 
 Orientação de baixo para 

cima (bottom-line-oriented). 
 Orientação para o 

conhecimento (knowledge 
oriented). 

Tendências  Estilo em declínio.  Estilo em crescimento. 

 Fonte: Adaptado de Ferreira & Sganzerlla, 2000, p. 41 

 

Esta evolução na filosofia de marketing, vai no sentido de uma relação mais 

individualizada e de aprendizagem com cada um dos seus clientes, através de uma grande 

interatividade, de modo a obter a informação necessária para conseguir oferecer um 

produto/serviço personalizado e ajustado às necessidades específicas de cada cliente 

(Antunes & Rita, 2008). A filosofia de marketing de relacionamento cresce assim de 

importância, resultante da convicção que a construção de relações duradouras, com os 

clientes, produz resultados positivos ao nível da satisfação e fidelização dos referidos 

clientes (Reynolds & Beatty, 1999). 

O marketing de relacionamento transformou-se num conceito de amplo 

desenvolvimento na recente literatura de marketing, tanto a nível académico como 
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empresarial, observando-se, por um lado, determinadas alterações no meio envolvente, que 

questionam o tradicional marco conceptual de marketing e, por outro a necessidade de 

incorporar alguns elementos na teoria e prática da gestão empresarial, que não estavam 

adequadamente configurados no marketing tradicional. Neste âmbito, a adoção e colocação 

em prática de uma filosofia de marketing de relacionamento, está a ter importantes 

implicações sobre a conceção e aplicação do marketing, modificando muitos dos princípios 

que tinham sido geralmente aceites pelos profissionais e investigadores neste campo. O 

marketing de relacionamento, ganhou cada vez mais interesse, junto dos investigadores 

(Egan & Harker, 2006) e também na prática empresarial. 

Segundo Jovićević & Ivanović (2014), a dimensão do tempo é uma das principais 

diferenças entre o marketing tradicional e o marketing de relacionamento. Os autores 

frisam, que as relações não podem ser construídas num curto período de tempo, e que 

existem elementos básicos para os relacionamentos de longo prazo, que derivam de 

elementos necessários para o bom funcionamento do marketing, tais como: o 

conhecimento das necessidades dos consumidores, dos desejos, das características e os 

efeitos de alguns fatores sobre o seu comportamento, ou seja, o marketing deve ser 

pensado em tempo real; realização de conceitos modernos que abordem o 

desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo com os clientes; compreender o papel 

e a importância de todos os envolvidos no processo de criação e entrega de 

produtos/serviços (valor); analisar as opções e necessidades das empresas; o pensamento e 

comportamento das empresas devem ter uma visão de longo prazo; por último, a empresa 

deve trabalhar como um todo. 

Para a maioria das empresas, tem-se verificado já uma alteração substancial na sua 

relação com o mercado que, por sua vez, tem influenciado o seu pensamento estratégico, a 

escolha das estruturas organizativas necessárias, a forma de operar no mercado e a divisão 

de responsabilidades entre as diversas funções da empresa (Grönroos, 1990). Quanto às 

restantes empresas, ou iniciam as alterações necessárias para se adaptarem às mudanças da 

envolvente ou, irremediavelmente, ver-se-ão ultrapassadas pelas mais atentas e dinâmicas. 

A emergência do marketing de relacionamento, surge como uma progressão de 

diferentes áreas substantivas, para as respetivas teorias específicas que, posteriormente, 

através da experiência prática e do senso comum, dão origem à teoria geral do marketing 

relacional. Este terá a sua aplicação, em diversas situações de marketing, com os devidos 

ajustamentos específicos (figura 2, apresentada por Gummesson, 1998). 
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Figura 2 – Evolução do Marketing relacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segundo Gummesson (1998), o conceito de marketing de relacionamento recebeu 

contributos essencialmente de três áreas do marketing. Primeiro, recebeu contribuições do 

marketing tradicional e da teoria do marketing-mix. As outras duas contribuições, 

consideradas cruciais, vêm de duas teorias que se têm desenvolvido desde os anos 1970, o 

marketing de serviços e o marketing industrial. Posto isto, o marketing de relacionamento 

deve ser considerado como uma abordagem multidisciplinar e não como uma função 

isolada. O autor, salienta que existem outros contributos importantes para o 

desenvolvimento da nova abordagem de marketing, tais como, a gestão da qualidade, com 

o seu foco na qualidade percebida pelo cliente, a noção de cliente interno, a teoria 

organizacional e as novas tecnologias.  

Mais recentemente, num estudo realizado por Constantinides (2006) foram também 

identificadas diversas fraquezas atribuídas ao marketing-mix, entre elas: fator humano 

ignorado, falta de dimensão estratégica, postura ofensiva, falta de interatividade, fraca 

orientação interna e falta de personalização. As diversas críticas apresentadas levaram a que 

a imagem dada pelo marketing-mix ao marketing, não refletisse a realidade para algumas 

extensões do marketing, principalmente no marketing industrial e no marketing de serviços. 

Foi, então que, o conceito de marketing de relacionamento emergiu nas áreas do marketing 

de serviços e do marketing industrial. 

Área de 

influência 

Produção em 

massa de bens de 

consumo 

Serviços Bens 

industriais 

Qualidade dos 

bens e serviços 

Comportamento e 

design 

organizacional 

Desenvolvimento 

tecnológico 

Teoria 

específica 

Marketing-mix Marketing de 

serviços 

Marketing 

industrial 

Gestão de 

qualidade 

Teoria 

organizacional 

Experiência prática e senso comum 

Marketing relacional 

Ajustamentos específicos para diversas situações de marketing 

Teoria 

geral 

Aplicação 

Fonte: Adaptado de Gummesson, 1988 
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Inicialmente, compreende-se que “relacionamento” é uma palavra com um 

significado bastante objetivo: pode haver um relacionamento entre duas pessoas, entre duas 

empresas (fornecedor-comprador, produtor-distribuidor, entre outros) e, finalmente, entre 

a empresa e os seus clientes. Significa desenvolver ferramentas e meios que permitam um 

contacto direto, quase íntimo com o cliente, procurando desenvolver uma condição de 

fidelidade (Munhoz, 2003). 

Esta nova visão, trouxe alguns novos conceitos que passaram a fazer parte das 

empresas, tais como um bom atendimento, a satisfação e o valor do cliente, a retenção das 

empresas e dos consumidores. 

A necessidade de aperfeiçoar e melhorar o relacionamento com o cliente, 

introduziu no marketing novas teorias e ferramentas, com base na informação que 

conduziu à gestão deste relacionamento. 

Berry, citado por Ribeiro (1999), foi o primeiro autor a utilizar a expressão 

marketing de relacionamento na literatura de marketing de serviços, em 1983, definindo-o 

como a atração, manutenção e ênfase nos relacionamentos com os clientes. Para este autor, 

a atração de novos clientes deveria ser vista apenas, como um passo intermédio no 

processo de marketing. Solidificar relacionamentos, transformar clientes indiferentes em 

leais e servi-los é que deveria ser considerado marketing (Berry, 1995). 

Após esta definição, várias outras, foram propostas por autores que trouxeram 

grandes contribuições à área, entre eles Mertin Christopher, Adrian Payne, David 

Ballanyne, Robert M. Morgan, Shelby Hunt, Christin Grönroos e Evert Gummesson. 

Apesar das várias definições, todos enfatizam a ideia principal de que o marketing de 

relações é o desenvolvimento e a manutenção de relacionamentos de longo prazo com os 

clientes e outros stakeholders (Gummesson, 2002). 

Segundo Payne, Cristopher, Clark & Peck (2000) o princípio fundamental do 

marketing de relacionamento, está na ideia de que, o aumento do nível de satisfação do 

cliente deve ser gerado a partir do relacionamento com o provedor do serviço, e não 

somente através do serviço que ele adquire. Com base neste relacionamento, pretende-se 

alcançar um aumento na retenção do cliente e, consequentemente, um aumento na 

rentabilidade da empresa. 

O quadro 2, apresenta sucintamente as principais abordagens entre o marketing 

tradicional e o marketing de relações. 
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Quadro 2 - Abordagens do Marketing tradicional e do Marketing de relações 

Marketing Tradicional 
 

Marketing de Relacionamento 
 

Conquistar novos clientes 
 

Reter clientes 

Contrato descontínuo com os clientes 
 

Contrato contínuo com os clientes 

Foco nas características do produto 
 

Foco no valor do cliente 

Curta escala de tempo 
 

Longa escala de tempo 

Pouco ênfase nos serviços ao cliente 
 

Alta ênfase nos serviços ao cliente 

Comprometimento limitado com as expectativas do 
cliente 

 

Alto comprometimento com as expectativas do 
cliente 

A qualidade é um interesse da produção 
 

Qualidade é um interesse de toda a empresa 

Fonte: Payne et al. (2000:7) 

 

Para uma empresa que, ao definir a sua estratégia, resolve optar pelo uso do 

marketing de relacionamento, pode significar uma mudança de postura e ter de mudar o 

seu foco, que anteriormente pretendia apenas conquistar mercado e agora precisa de se 

voltar para a conquista da satisfação dos clientes.  

O marketing de relacionamento centra o seu foco em conhecer o cliente e 

estabelecer relações de longo prazo e duradouras com ele; visa também manter o cliente fiel 

ao produto ou serviço. As empresas voltadas para o cliente, que possuem os seus alicerces 

na maior satisfação deles, tornam-se mais competitivas. 

No novo marketing, há a preocupação com todos os tipos de relacionamentos que 

possam influenciar na satisfação do cliente, nas relações entre comprador e vendedor, e nas 

relações com fornecedores e com funcionários. (Ferreira & Sganzerlla, 2000) 

 O marketing de relacionamento representa uma das maiores mudanças de 

paradigma em relação ao conceito de marketing dos anos 60 (Sheth & Parvatiyar, 2002). A 

partir dos estudos de Sheth & Parvatiyar (2000), podem-se classificar distintas visões do 

marketing de relações, em três grandes grupos:  

1.  Em primeiro lugar, encontram-se aquelas que partilham de uma visão tática do 

marketing de relações; 

2.  Em segundo lugar, encontram-se aquelas que optam por dar uma visão 

estratégica; 

3. Por último, encontram-se aquelas que o concebem como um novo paradigma, 

de maneira tal, que constituiria o conceito central do marketing.  
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O marketing de relacionamento é um desafio que compromete a empresa 

integralmente e todos os que dela fazem parte, e por isso, devem estar sintonizados com os 

objetivos propostos, as condições que lhes são requeridas e as suas implicações para a 

empresa. Esta precisa ampliar a sua capacidade de aprendizagem do mercado, para 

fortalecer uma posição competitiva, o que implica redirecionar aspetos e o clima 

organizacional (Ferreira & Sganzerlla, 2000).  

Segundo Pinheiro (2008), o crescente enfoque na relação entre o cliente e a 

empresa, aliado à determinação de progredir na filosofia de marketing relacional, contribuiu 

para que identificasse trinta relações tangíveis, as quais intitulou de 30 R’s. R1: Relação 

entre empresa e cliente; R2: Relações entre a empresa, os clientes e a concorrência; R3: 

Relações entre a empresa e o seu canal de distribuição; R4: Relações entre os profissionais 

de marketing que trabalham diretamente na área e os que trabalham no departamento de 

vendas; R5: A interação entre o cliente e os prestadores de serviço; R6: Relacionamentos 

entre muitos indivíduos pertencentes a empresas, relacionamento multifacetado; R7: 

Relação entre a empresa e o consumidor final (quem realmente usufrui do produto e/ou 

serviço); R8: Relacionamento próximo vs Relacionamento distante; R9: Relação com o 

cliente insatisfeito; R10: Relacionamento monopolizado entre a empresa e o cliente, 

havendo apenas uma opção de fornecimento; R11: Relação com o cliente como 

pertencente a um grupo especial ou de fidelidade; R12: Relacionamento eletrónico – 

através da internet, redes sociais, e-mail; R13: Relacionamentos parassociais – com marcas, 

imagens mentais e simbologia de corporações; R14: Relacionamento não-comercial; R15: 

Relacionamento verde (questões relacionadas com o meio ambiente e com a saúde); R16: 

Relacionamento a partir de controlos legais, isto é, relacionamento baseado na lei; R17: 

Relacionamento do crime organizado; R18: Relacionamento em redes sociais; R19: Mega-

marketing; R20: Relacionamentos mais próximos com o firmamento de alianças; R21: 

Relacionamento do conhecimento; R22: Mega-alianças; R23: Relacionamento com os mass 

media – influente na formação da opinião pública; R24: Relacionamento interno e externo 

numa empresa a partir da inserção de mecanismos de mercado numa empresa; R25: 

Relacionamento com os clientes internos; R26: Relações de qualidade entre operações e 

marketing; R27: Marketing interno – relacionamento com os colaboradores da empresa; 

R28: Relacionamento entre a gestão dos produtos e as vendas; R29: Relacionamento com 

os prestadores externos de serviços; R30: Relação entre proprietário e financiador. 

Pode-se concluir que, a emergência do marketing de relacionamento surge com a 

progressão de diferentes áreas substantivas para as respetivas teorias específicas que, 
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posteriormente, através da experiência prática e do senso comum, dão origem à teoria geral 

do marketing de relacionamento. Por fim, o desenvolvimento do modelo dos 30 R’s 

permitiu um ajustamento específico para esta área. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Neste capítulo, foram analisados a evolução e o conceito de marketing, bem como 

o aparecimento do marketing de relacionamento e a sua importância no mundo 

empresarial, manifestando-se as principais diferenças entre ambos. 

A revisão da literatura indicou que o conceito de marketing, por vezes é 

confundido, contudo, estas dificuldades encontradas na compreensão do conceito de 

marketing, podem ser solucionadas se houver um entendimento de que o marketing é feito 

por todas as áreas da empresa, o tempo todo, na procura da satisfação do cliente. 

O marketing pode ser entendido, como uma orientação da administração baseada 

no entendimento, de que a tarefa primordial da empresa é perceber as necessidades, desejos 

e valores de um mercado visado. Ressalta, também, a necessidade da adaptação para a 

promoção das satisfações desejadas, de forma mais eficaz que os seus concorrentes. 

Percebe-se que, ao longo do tempo, as orientações de marketing vão-se 

modificando, de acordo com as mudanças do próprio mercado. Primeiramente, as 

orientações tradicionais de marketing focavam produção, vendas e marketing.  

A evolução tecnológica veio proporcionar às empresas e aos gestores de marketing 

o que necessitavam, ou seja, informações sobre os clientes. Atualmente, as empresas 

utilizam os bancos de dados ou centrais de informações, para implementar as suas 

estratégias de marketing, baseadas na satisfação das necessidades dos consumidores. Neste 

sentido, emerge um novo conceito de marketing, o marketing de relacionamento, onde as 

empresas se preocupam em acompanhar os consumidores, de forma a manter uma relação 

duradoura. 

O conceito de marketing de relacionamento tem sido objeto crescente de reflexão 

nos últimos anos. Muitos autores referem que se trata de um novo paradigma de marketing, 

centrado nas relações de longo prazo entre compradores e vendedores. 

A revisão da literatura indica que o conceito de marketing de relacionamento reflete 

um novo paradigma do marketing, embora não seja algo novo, pois os seus princípios 

estão contemplados no conceito de marketing. 
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No capítulo seguinte, vai-se estudar a evolução do marketing de relacionamento, 

fazendo referência aos mercados B2C e á importância do marketing de relacionamento no 

setor público da saúde. 
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CAPÍTULO II – MARKETING DE RELACIONAMENTO 
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INTRODUÇÃO  

 

A adoção e colocação em prática de uma filosofia de marketing relacional, estão a 

ter importantes implicações, sobre a conceção e aplicação do marketing, modificando 

muitos dos princípios, que tinham sido geralmente aceites pelos profissionais e 

investigadores neste campo. 

Na maioria das empresas, tem-se observado uma alteração substancial na sua 

relação com o mercado que, tem provocado uma influência no pensamento estratégico das 

empresas, na escolha das estruturas organizativas necessárias, na forma como operam no 

mercado, bem como na divisão de responsabilidades entre as diversas funções da empresa. 

No que se refere às restantes empresas, ou estão abertas às alterações necessárias para se 

adaptarem às mudanças da envolvente ou, irremediavelmente, ver-se-ão ultrapassadas pelas 

mais atentas e dinâmicas. 

O objetivo deste capítulo é, assim, com base na revisão da literatura, apresentar 

uma síntese do pensamento científico no domínio do marketing de relacionamento. Neste 

sentido, vai-se, numa primeira análise, abordar as alterações que levaram à crescente 

importância do marketing de relacionamento, quais os seus percursores e quais as suas 

repercussões na empresa e na gestão das empresas, bem como o estudo dos elementos 

necessários para o sucesso do marketing de relacionamento. Neste ponto faz-se uma 

análise do mercado B2C, ou seja, mercado onde se insere o tipo de relação desta 

investigação. Por último, analisa-se o marketing de relacionamento inserido no setor da 

saúde. 

 

 

1. Marketing de relacionamento 

 

Na mudança da economia tradicional, para a intensa concorrência e dimensões 

económicas modernas, o cliente é visto como a pessoa que a empresa está disposta a criar 

valor para influenciar o seu comportamento, é visto como o elemento principal e o centro 

de todas as atividades das empresas. Assim, a competitividade, viabilidade e sobrevivência 

das empresas não estão na identificação e captação de novos clientes, mas sim, em reter os 

clientes existentes (Gilaninia, Almani, Pournaserani & Mousavian, 2011).  
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Por outro lado, a melhoria na comunicação, a evolução da era da informação e o 

advento das novas ferramentas de comunicação, fizeram com que as empresas 

enfrentassem uma série de clientes diferentes, e levou a muitas escolhas que, 

proporcionando aos clientes novos desafios, criou uma grande instabilidade no mercado 

(Rahbarinia, 2011). Surge, sem dúvida, um crescente interesse no assunto de marketing de 

relacionamento. A forte rivalidade que caracteriza o ambiente empresarial dos dias de hoje, 

resultou na construção de fortes relações entre a empresa e o cliente (Ndubisi, 2007).  

Ndubisi (2007) relatou que a maioria das empresas, está a refletir sobre a forte 

relação entre a empresa e o cliente, para ganharem informações valiosas sobre a melhor 

forma de servir os clientes e mantê-los. Assim, a construção do relacionamento com o 

cliente cria recompensas mútuas (Rapp & Collins, 1994), que beneficiam tanto a empresa 

como o cliente. Através da construção de relacionamento com os clientes, uma empresa 

pode também ganhar fontes de qualidade de inteligência de marketing, para melhor planear 

a sua estratégia de marketing.  

Por outro lado, o desenvolvimento do marketing industrial e do marketing de 

serviços levou a uma nova abordagem do conceito, que enfatizava as relações a longo 

prazo e estreitava as relações com os clientes. Portanto, o marketing baseado na transação, 

que se concentrava apenas na venda do produto, mudou para o marketing interativo, que 

incide sobre o estabelecimento de relações sustentáveis e de longo prazo com os clientes 

(Abbasi & Torkemani, 2010). 

 O conceito de marketing de relacionamento é representado pelas componentes do 

comportamento, tais como confiança, compromisso e satisfação, tornam-se ativos 

importantes na relação, na medida que ajudam a empresa no seu esforço para alcançar uma 

vantagem competitiva (Fahy & Smithee, 1999; Ford, Gaade, Hakansson, Lundgren, 

Snehota, Turnbull & Wilson, 1998; Harker, 1999).  

Segundo Palmatier, Scheer, Evan & Arnold (2008), o marketing de relacionamento, 

surgiu na década de 1980 e 1990, no domínio académico, separado do marketing 

tradicional. Segundo o autor, o marketing de relacionamento é reconhecido como um novo 

ramo de paradigma marketing.  

Para Morgan & Hunt (1994, citado por Palmatier, Dant, Grewal & Evans, 2006), o 

marketing de relacionamento é definido como "todas as atividades de marketing 

direcionadas para o estabelecimento, desenvolvimento e manutenção de trocas relacionais 

bem-sucedidas."  
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 Hellas (2005) aponta este paradigma de abordagem, como uma mistura 

convencional deslocada para o marketing de relacionamento. O marketing de 

relacionamento envolve a construção de relações interativas de longo prazo, especialmente 

com os clientes, que são o benefício mais importante para as empresas que adotaram este 

conceito (Webster, 1992). Isto é sublinhado por Gronroos (1991), que afirma que, o 

objetivo do marketing de relacionamento é estabelecer, manter e melhorar o 

relacionamento com os clientes e com outros parceiros. 

Além disso, uma boa aplicação do marketing de relacionamento requer a presença 

de um bom marketing interno (Álvarez, Martín & Casielles, 2011). O objetivo do marketing 

de relacionamento é o de aumentar o compromisso do cliente, com a empresa, através do 

processo de oferecer melhor valor numa base contínua, a um custo reduzido. Isto pode ser 

conseguido, em parte, dentro da empresa e, em parte, através de parcerias com 

fornecedores e até mesmo concorrentes. 

De acordo com Borba (2007), a terminologia marketing de relacionamento surgiu 

em 1983, definida como a atração, manutenção e aumento do relacionamento com os 

clientes. A atração de novos clientes deveria ser vista, apenas, como um passo 

representante no processo de marketing; solidificar relacionamentos, transformar a 

indiferença dos clientes em lealdade e servi-los deveria ser considerado marketing. Segundo 

o autor, solidificar relacionamentos, transformar clientes indiferentes em leais e servi-los é 

que deveria ser considerado marketing. Naquela época, concebeu-se que a fidelização de 

clientes, era uma forma de alcançar uma maior competitividade das empresas e uma maior 

satisfação dos clientes.  

 Wu & Lu (2012) constatam que o marketing de relacionamento, tem uma influência 

positiva sobre os quatro aspetos do desempenho da empresa nos serviços, nomeadamente, 

na área financeira, na área de cliente, na área interna, na aprendizagem e crescimento. Os 

conceitos propostos por Evans & Laskin (1994) e Christy, Oliver & Penn (1996) mostram 

resultados favoráveis e verificam um forte efeito e uma influência positiva do marketing de 

relacionamento sobre o desempenho organizacional.  

Mohamad et al. (2014), refere que o marketing de relacionamento ocorreu durante 

o crescimento na era do pós-industrial, devido ao renascimento da comercialização direta 

entre produtores e consumidores. Vários fatores ambientais e organizacionais foram 

responsáveis pelo desenvolvimento das relações diretas entre produtores e consumidores. 
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Num estudo de Sheth & Parvatiyar (1995), citado por Mohamed et al. (2014) foram 

identificadas cinco forças macros – ambientais que contribuíram para o desenvolvimento 

dessas relações. 

  Em primeiro lugar, os rápidos avanços tecnológicos, especialmente ao nível da 

informação tecnológica entre produtores e consumidores, capazes de interagir diretamente 

um com o outro, ou seja, os produtores compreendiam os seus consumidores através da 

manutenção da relação e do acesso a bancos de dados sofisticados. Em segundo lugar, o 

reconhecimento por parte das empresas, sobre o valor da oferta de produtos e serviços de 

qualidade para clientes a preços mais baixos, adotando programas de qualidade total. Isto 

envolveu os fornecedores e os clientes, que implementaram o programa de qualidade total 

em todos os níveis da cadeia de valor, e estreitaram as relações de trabalho com clientes, 

fornecedores e outros membros da empresa. Em terceiro lugar, houve uma receita 

crescente na economia de serviços, especialmente em países avançados. Muitas empresas 

obtiveram bons lucros no setor de serviços, o que levou a uma necessidade de manter e 

melhorar o relacionamento com os clientes. Em quarto lugar, os clientes estavam mais 

envolvidos nas decisões da empresa, ao nível da compra e aquisição. As mudanças 

organizacionais tinham facilitado o desenvolvimento do marketing de relacionamento. Por 

último, as intensas competições levaram à preocupação com a retenção de clientes. Estas 

forças foram reduzindo a dependência entre os produtores e consumidores, deixando os 

consumidores mais ligados aos intermediários. O marketing de relacionamento estava de 

volta.  

Finne & Grönroos (2009) relevam que existe uma mudança no foco da empresa, 

destacando a integração da mensagem do consumidor. No estudo que realizaram, 

descobriram quatro fatores centrais que influenciam o processo de criação de significado: 

histórico, futuro, externo e interno. 

Assim, segundo Morgan & Hunt (1994) e Gummesson (2005), citado por Larentis 

& Slongo (2008), o marketing de relacionamento pode ser definido como um processo de 

interação que estabelece, desenvolve e mantém relacionamentos cooperativos de longo 

prazo, mutuamente benéficos, entre a empresa e os seus públicos, mais especificamente 

entre fornecedores e clientes. Contudo, relacionamentos que forneçam aos participantes 

benefícios económicos superiores, aumentarão a cooperação efetiva, a preservação e o 

sucesso dos relacionamentos (Morgan, 2000).  
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Palmatier, et al. (2006), refere que, os esforços do marketing de relacionamento 

geraram relacionamentos mais fortes dos clientes, melhorando os resultados de 

desempenho do vendedor, bem como, o crescimento das vendas e partilha de lucros. 

 O marketing de relacionamento gera sentimentos de curto prazo de gratidão, que 

tem benefícios duradouros, em termos de desempenho e de lucros. A gratidão é o 

componente emocional do comportamento humano, que a maioria das empresas pode usar 

para expandir os seus negócios, preservando a fidelidade do consumidor. Num 

comportamento relacionado com gratidão, pode ser esperado retorno do cliente. O 

investimento em marketing de relacionamento, gera valor para o cliente e cria mais valor 

para a empresa. Aspetos como, a qualidade das relações, incluindo a confiança do 

consumidor e satisfação foram destacados. Eles estão positivamente relacionados com a 

lealdade do cliente, e contribuem largamente para o crescimento do negócio. Assim sendo, 

é ideal que as empresas o usem como uma combinação de ambos os aspetos, enquanto 

adotam estratégias de marketing de sucesso para a satisfação do cliente (Palmatier, Jarvs, 

Bechkoff & Kardes, 2009).  

 Lo (2012), refere que, para que as estratégias de marketing sejam bem-sucedidas 

para a retenção de clientes, devem envolver a criação de uma ligação psicológica do cliente 

com o produto/serviço da empresa.  

 A retenção dos clientes já existentes, o fortalecimento das relações e preservação 

da sua lealdade é considerado como a essência do marketing de relacionamento. Em alguns 

casos, pode ser necessário a transformação de clientes indiferentes e ganhar a sua 

confiança. Nesta situação, o marketing considera a aquisição de novos clientes como uma 

etapa intermediária (Wagner, Lutz & Weitz, 2009). Ela também serve como um exemplo de 

boas vendas. A gratidão aqui, é o fator-chave que melhora a qualidade da relação, por um 

lado, e obtém resultados positivos entre o vendedor e o cliente, por outro. 

 Theron & Terblanche (2010), referem que os clientes nunca deixam a empresa se 

se sentirem felizes. Para que tal aconteça, os autores, sublinharam a necessidade de 

acompanhamento de alguns fatores como a disponibilidade, a satisfação do cliente, a 

confiança e qualidade dos serviços oferecidos.  

 Os clientes são a peça mais particular dos relacionamentos. Um estudo cuidadoso 

de cliente, mostra que o marketing de relacionamento, apenas faz o trabalho de procura de 

informações, com base na qual, as empresas podem identificar os seus clientes preferenciais 

e retê-los. O marketing de relacionamento é considerado a tática para conseguir isso. 

Muitas das atividades mencionadas, sob o conceito de marketing de relacionamento, já 
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estão a ser utilizadas pelas empresas. Isso aumenta a confiança dos clientes e satisfação e, 

por sua vez aumenta a rentabilidade da empresa (Ashley, Noble; Donthu & Lemon, 2011). 

Os resultados de uma meta-análise (Palmatier et al., 2006) sugerem que a eficácia do 

marketing de relacionamento depende da estratégia em questão, e do contexto no qual a 

troca está a ocorrer. O marketing de relacionamento é mais eficaz em trocas, onde as 

relações são mais críticas para o cliente, como por exemplo, no setor de serviço, nos 

negócios entre empresas. O marketing de relacionamento, também apresenta efeitos mais 

fortes quando a relação é entre indivíduos, do que quando a relação é entre indivíduos e 

empresas. 

De acordo com Walsh, Driscoll, Arguedas, Adamson, Saez-Llorens, Vora, Arrieta, 

Blumer, Lutsar, Milligan & Wood (2004), marketing de relacionamento envolve muito 

menos do que gerir as dimensões do mix de marketing, tais como o produto, preço, 

distribuição e promoção. Ou seja, para o pesquisador, é muito mais importante gerir as 

dimensões interativas das pessoas, processos e evidências físicas para as empresas de 

forma, a sobreviver neste ambiente altamente competitivo.  

Para Zeithaml, Bitner & Gremler (2008) o objetivo do marketing de relacionamento 

é melhorar o atendimento ao cliente, melhorar a satisfação do cliente e garantir a retenção 

de clientes.  

Além disso, Jobber & Fahy (2006) relataram que o marketing de relacionamento é o 

processo de criar, desenvolver e aprimorar relacionamento com clientes e outras partes 

interessadas. Também se pode referir ao desenvolvimento, ao crescimento, à manutenção 

de longo prazo, e à relação de trocas económicas com clientes individuais, fornecedores, 

funcionários e outros parceiros para o benefício mútuo. Kotler & Armstrong (2010) 

concordou com isso e afirmaram que, o marketing de relacionamento é um processo de 

reforço fortes, de relações valorativas com clientes e outras partes interessadas. 

Numa outra investigação, Kotler & Keller (2009) indicaram que o marketing de 

relacionamento era, principalmente, para atender às necessidades dos clientes, como 

promessa de serviço, de modo a aumentar a fidelidade do cliente. 

Um objetivo essencial da teoria de marketing de relacionamento é a identificação 

dos principais fatores, que influenciam os resultados importantes para a empresa, e uma 

melhor compreensão das relações causais entre esses objetivos e os resultados.  

Uma revisão de estudos, já existente, sobre os determinantes dos resultados do 

marketing de relacionamento, revela alguns modelos conceituais promissores, que 
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poderiam explicar o sucesso ou fracasso da relação entre prestadores de serviços e os seus 

clientes.  

Duas das abordagens conceituais, mais promissoras desses estudos são: os benefícios 

relacionais a abordar; e a abordagem da qualidade do relacionamento. Hoje, a construção e 

manutenção de relacionamentos com os consumidores, tornou-se uma atividade de 

qualquer negócio típico. A retenção e as recompensas com rentabilidade, são fundamentais 

no marketing de relacionamento, com particular atração para as empresas de serviços 

(Krasnikov, Jayachandran & Kumar, 2009; Palmatier et al., 2006; Verhoef, 2003).  

Na abordagem relacional, os benefícios baseiam-se na suposição de que, para um 

relacionamento de longo prazo existir, tanto o prestador de serviços como o cliente devem 

beneficiar do relacionamento. O compromisso do relacionamento é concebido como a 

base para a continuidade e estabilidade do mesmo. 

No modelo de qualidade do relacionamento, um pressuposto básico é que a 

avaliação da relação do cliente, é fundamental para a sua decisão em continuar ou deixar a 

relação com o prestador de serviços.  

Segundo Musalem & Joshi (2009), as relações de consumo são hoje consideradas 

como um recurso, como uma verdadeira relação consumidor – empresa, caracterizada pelo 

envolvimento voluntário do consumidor e pela facilitação de valor mútuo.  

Armstrong & Kotler (2010) consideram o marketing de relacionamento, como uma 

espécie de índice para a satisfação do cliente. Os autores acreditavam que uma excelente 

manutenção do marketing de relacionamento entre a empresa e os clientes seria benéfico 

para aumentar a satisfação do cliente. 

Diante dos vários conceitos de marketing de relacionamento, ainda existe uma 

dicotomia no entendimento do que é marketing de relacionamento, que Sapoznik (2004) 

esclarece: 

O marketing de relacionamento tem sido confundido, com frequência, com CRM, 

“below-the-line”, database marketing, “one-to-one marketing” e várias outras 

expressões. Embora o marketing de relacionamento esteja ligado a todos esses termos, 

na realidade, é algo muito mais amplo. Gosto da definição proposta pelo Carlson 

Marketing Group, parceiro da Incentive House: define marketing de relacionamento 

como uma estratégia de negócios que visa construir pró - ativamente a preferência de 

uma organização com os seus clientes, canais de distribuição e funcionários, 

contribuindo para o aumento do desempenho dessa organização e para os resultados 

sustentáveis. 
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Consiste, portanto, em lançar a mão a várias ferramentas do marketing, integradas sob 

um grande “guarda-chuva”, que garante alinhamento estratégico e coerência da ação 

(Sapoznik, 2004: 1). 

 

Apesar de não existir uma definição única para marketing de relacionamento, todas 

as definições apresentadas convergem a um princípio fundamental, que é a criação de valor 

através de relacionamentos entre as partes envolvidas. O foco do marketing de 

relacionamento é a retenção de clientes, através de relações de longo prazo, em busca do 

aumento da participação no cliente em vez da participação no mercado. O relacionamento 

deve ocorrer através de um processo interativo de cooperação e colaboração entre as partes 

envolvidas (Sheth & Parvatiyar, 2002). O marketing de relacionamento significa colocar o 

cliente em primeiro lugar, desenvolvendo relacionamentos lucrativos com ele, tendo como 

objetivo criar relacionamentos mutuamente satisfatórios ao longo do tempo, a fim de 

ganhar e reter o cliente a longo prazo. 

Nesse contexto, o foco das empresas não deve ser no produto ou no serviço, mas 

sim no cliente. Isso significa que as empresas devem ter um conhecimento total do seu 

público, a ponto de toda a corporação conseguir enxergar o produto/serviço da mesma 

forma que os clientes: conseguir entender a sua mente, analisar as suas perceções e, por 

fim, determinar estratégias que permitam atender da melhor forma as suas necessidades. 

A ênfase no cliente por meio do marketing de relacionamento é explicada por 

Borba (2007) da seguinte maneira: 

 

O marketing de relacionamento, diferentemente do marketing tradicional baseia-se na 

aplicação do marketing-mix ou no emprego dos 4 Ps: produto, preço, promoção e 

distribuição. Baseia-se na antecipação dos desejos e satisfação dos clientes. Preconiza 

ouvir, respeitar individualmente e responder na medida essencial às necessidades 

peculiares de cada cliente. Procura agregar valores identificados, conquistar e encantar 

clientes, mantendo-os fidelizados (Borba, 2007: 67, 68). 

 

Nesse sentido, o marketing é utilizado para criar uma relação forte entre empresa e 

o cliente, na qual a imagem da empresa terá o papel de transmitir as qualidades intangíveis 

da corporação, aquelas que realmente conquistam a lealdade do seu público (Mckenna, R. 

1999). 

O marketing de relacionamento é um processo contínuo, que exige da empresa um 

processo eficiente de comunicação com os compradores, para garantir a realização dos 
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objetivos comuns e a integração dos conceitos de marketing de relações no planeamento 

estratégico, potencializando todos os funcionários para a gestão dos recursos e satisfação 

das necessidades dos clientes. O conceito de marketing de relacionamento enfatiza, 

principalmente, a necessidade de um relacionamento de longo prazo em detrimento das 

práticas de transações com objetivos de curto prazo, procurando a fidelização dos clientes, 

sendo indiferente, se o cliente é o consumidor intermédio ou final.  

Segundo Fonseca (2009), o principal objetivo que o marketing de relações possui é 

o de reter os clientes. A sua principal base não se centra somente em melhorar tudo o que é 

possível na relação de intercâmbio, mas também no estabelecimento de relações estáveis e 

duradouras com os clientes, com benefícios suficientes para ambas as partes e que visam 

assegurar a lealdade do comprador. 

Bahri, Sabahi, Taheri & Hatami (2013), referem que o marketing de relacionamento 

tem vários benefícios para as partes envolvidas, tais como: 

 Dar ênfase ao valor do cliente. 

 A importância de manter o cliente. 

 Dar ênfase à qualidade do serviço. 

 Dar importância aos diferentes custos de manutenção de cliente em relação a atrair 

novo.   

 Por vezes, os clientes antigos são um tipo de publicidade gratuita para a empresa. 

 Raramente, as empresas antigas são concorrentes atraídos. 

 A satisfação do cliente no setor dos serviços cria uma boa sensação para a equipa. 

 

Nos últimos anos, de acordo com Peppers & Rogers (2000), foram criadas novas 

tecnologias e aplicações informáticas para ajudar as empresas a gerirem as suas interações 

com os clientes. Essas novas tecnologias abrangem todo o processo de relações com os 

clientes. Cada vez mais, as empresas estão a aprender a personalizar em massa os seus 

produtos e serviços, de forma a oferecer produtos configurados com exclusividade para 

clientes únicos, em resposta às suas interações e especificações individuais.  

Ora, isso exigiu uma maior reflexão por parte das empresas, a respeito do 

mecanismo de desenvolvimento e gestão dos relacionamentos com os clientes. O resultado, 

segundo os autores, foi que a teoria e a prática da gestão do relacionamento com os clientes 

foram apuradas, aperfeiçoadas e construíram, assim, um grande centro de conhecimentos. 

Os resultados esperados são: centro de relacionamento ágil e eficiente, conhecimento do 
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mercado; a facilidade na fidelização dos consumidores à marca e aos canais de venda; e o 

fortalecimento da imagem da marca junto dos clientes. 

Ao analisar as influências do marketing de relacionamento nos quatro pilares do 

marketing, Gordon (2002), citado por Borba (2007) contribuiu substancialmente para a 

teoria, sintetizando as novas variáveis a administrar. São os 11 c´s do marketing de 

relacionamento, apresentados no quadro abaixo indicado.  

Quadro 3 - Os 11 c´s do Marketing 

 
OS 11 C’S DO MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

1. Cliente 
Definir quais os clientes a atender, o vínculo e outros 
objetivos a serem alcançados, além da estratégia a seguir;  

2. Categorias 
Definir a meta das ofertas de produto e serviço a serem 
oferecidas aos clientes; 

3. Capacidades 
Estabelecer quais as capacidades necessárias à empresa para 
ofertar o valor desejado pelos clientes;  

4. Custo, lucro e valor 
A construção do lucro do cliente, por meio da criação de 
novos valores com os clientes e com a partilha dos mesmos;  

5. Controlar o contacto com os processos monetários 

A administração e o controlo dos processos associados aos 
contactos da conta através da garantia de recolha de 
dinheiro e, assegurar que os mesmos sejam desempenhados 
efetivamente no interesse mútuo: cliente-empresa;  

6. Colaboração e integração 

A atuação de forma a garantia o acesso aos principais 
tomadores da decisão, no apoio apreendido em conjunto, na 
divisão e colaboração estratégica operacional para a 
integração dos aspetos de negócios do cliente com os do 
fornecedor;  

7. Customização 

A criação de valor para o cliente implicará na customização 
de aspetos desenvolvimento do produto e serviços, e da 
produção e distribuição dos mesmos durante toda a sua vida 
útil;  

8. Comunicação, interação, posicionamento 
O envolvimento do cliente com comunicações interativas 
em tempo real, além da administração do posicionamento 
da empresa em relação ao cliente;  

9. Cálculos sobre o cliente 
O acompanhamento do desempenho da empresa na mente 
do cliente, bem como a avaliações do cliente e o progresso 
no aprofundamento do vínculo com o mesmo;  

10. Cuidados com o cliente 

O desenvolvimento e a administração de processos para 
fornecimento de informação em tempo real, bem como o 
treino, o retorno e a restituição, e quaisquer outros serviços 
relevantes exigidos para aumentar, o valor do produto ou 
serviço ao cliente  

11.Cadeia de relacionamentos 
Compreende as ligações formais dentro da empresa e com 
os participantes externos, permitem à empresa criar o valor 
final que os clientes desejam, centrando-se no cliente.  

Fonte: Adaptado de Borba (2007, p. 93-96) 

 

 

2. Os Grandes Percursores do Marketing de Relacionamento 
 

 
A designação de marketing de relacionamento foi apresentada primeiramente por 

Berry, em 1983, no entanto, os antecedentes desta nova abordagem centram-se, segundo 
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Payne, 2000 (citado por Martins, 2006) na “Perspetiva Anglo-Australiana”, “IMP Group”, 

“Escola Nórdica” e “Perspetiva Norte Americana”.   

 

 

2.1. Perspetiva Anglo-Australiana  

 

A perspetiva Anglo-Australiana defende que, o marketing deve considerar um 

conjunto de analogias, que se refletem numa relação saudável entre a empresa e o cliente 

(Payne, 1994, citado por Martins, 2006), nomeadamente: i) as empresas devem centrar os 

seus esforços de marketing nos clientes, de forma a construírem relações positivas e 

duradouras, ou seja, deve constituir uma preocupação constante a oferta de um serviço de 

qualidade, de forma a exceder as expectativas dos clientes, pois só assim se poderão criar as 

referidas relações; ii) o domínio interno – todos os departamentos e colaboradores de uma 

empresa são um cliente interno, no sentido de assegurarem a oferta de um excelente 

serviço; iii) domínio de referência – os funcionários que contactam com o cliente, pela sua 

influência, podem gerar uma atitude positiva ou negativa relativamente ao produto/serviço 

ou à empresa; iv) domínio de fornecedores – defesa de uma visão de cooperação entre 

cliente e fornecedor; v) domínio de influência – neste domínio salienta-se a existência 

conhecida de grupos e/ou instituições que induzem os consumidores a determinada 

empresa/marca; vi) domínio de recrutamento – conseguir excelentes colaboradores 

constitui um fator importante para o sucesso.  

Estes seis domínios, na Perspetiva Anglo-Australiana é para onde as empresas 

devem direcionar as suas atividades e estratégias de marketing, uma vez que estas se 

repercutem no desenvolvimento das relações com os clientes (Martins, 2006).   

 

 

2.2. Escola IMP Group  

 

A Escola IMP Group foi, pautada pelo marketing industrial, numa perspetiva de 

“interação” e “redes” na gestão de relações empresariais, sendo que uma década depois, 

converteu-se numa escola de pensamento em marketing, sublinhando a importância das 

relações nas redes empresariais, que designa de abordagem interativa (Antunes & Rita, 

2008).  
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De acordo com este grupo de investigadores, num contexto industrial, as empresas 

estabelecem relações entre si que chegam a constituir autênticas “redes 

interorganizacionais” (Antunes & Rita, 2008). Estas redes entre clientes e fornecedores, 

iniciadas por qualquer uma das partes, estabelecem diversificados tipos de interações não 

só ao nível de bens e serviços, mas também intercâmbios financeiros e sociais (Hakansson, 

1982, citado por Antunes & Rita, 2008).  

Os investigadores mencionam que as decisões de compra entre empresas “(…) não 

devem ser tomadas como decisões discretas no tempo, baseadas numa análise dos 

elementos do marketing-mix, estabelecidas unilateralmente pela empresa vendedora” 

(Antunes & Rita, 2008: 40). O processo de compra pressupõe um compromisso crescente 

com o fornecedor, resultante do estabelecimento de uma relação duradoura entre ambos 

(Hakansson, 1982). Nesta perspetiva, os trabalhos desenvolvidos pelo grupo IMP 

demonstram que no marketing industrial, as interações traduzem-se na construção de 

relacionamentos e na valorização da gestão desses relacionamentos, consideradas atividades 

cruciais de uma empresa (Boss, 1997, citado por Antunes & Rita, 2008). 

 

 

2.3. Escola Nórdica de Serviços  

 

A Escola Nórdica teve as suas origens no início dos anos 70 através de 

investigações efetuadas por académicos como Christian Gronroos & Evert Gummesson 

(Antunes & Rita, 2008).  

Esta é uma escola de pensamento em marketing que desenvolveu inicialmente, 

ficando mais tarde reconhecida internacionalmente, pesquisas na área do marketing de 

serviços. Na perspetiva desta escola, a gestão dos serviços é o alicerce do marketing de 

relacionamento, uma vez que o serviço é um meio de proporcionar qualidade às relações 

(Martins, 2006).   

De acordo com a abordagem da escola nórdica, além da gestão dos serviços ser 

fulcral para a construção e manutenção de uma relação, existem três aspetos que assumem 

particular relevância, nomeadamente: i) processo interativo – depois de estabelecido o 

relacionamento, diversos contactos sucedem, como por exemplo “atos” (contactos 

telefónicos); “episódios” (incluem uma série de atos, como uma negociação); “sequência” 

(episódios inter- relacionados); e por último “um conjunto de sequências que formam a 

relação”; ii) processo de diálogo – o diálogo entre as partes favorece o desenvolvimento da 
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relação, ou seja todos os contactos que um cliente estabelece com a outra parte incluem um 

elemento de comunicação; iii) processo de valor – o valor percebido pelo cliente deve ser 

avaliado, sob pena de o marketing relacional não ser positivo para ambas as partes 

(Martins, 2006).   

 

 

2.4. Perspetiva Norte Americana  

 

A perspetiva Norte Americana centra a sua análise na relação entre o cliente e o 

fornecedor, segundo os autores Sheth & Parvatiyar (2000) & Berry (2000) (citados por 

Martins, 2006).   

De acordo com os referidos autores, para a prática de marketing de relacionamento 

existem cinco elementos estratégicos, para os quais as empresas devem ter atenção, sendo 

eles: i) prestar um serviço de qualidade que favoreça o relacionamento; ii) ter a noção de 

que cada relação tem características próprias em função do cliente; iii) procurar aumentar o 

número de serviços prestados, prestando serviços acessórios; iv) praticar preços que 

favoreçam a fidelização; v) desenvolver práticas de marketing interno para os 

colaboradores, para que estes prestem um serviço de qualidade (Sheth & Parvatiyar, 2000, 

Berry, 2000, citados por Martins, 2006).    

O quadro 4, sintetiza o desenvolvimento do marketing de relacionamento, 

destacando quatro abordagens diferentes, que resumem os quatro principais percursores. 

 

Quadro 4 – Quatro abordagens do desenvolvimento do Marketing de Relacionamento 

Abordagem Descrição 

Perspetiva Anglo-Australiana 

Nesta perspetiva o marketing de relacionamento nasce da 

conveniência de três teorias: marketing de serviços, 

qualidade total e economia de relacionamento com os 

clientes. 

Escola IMP Group 

Nesta perspetiva, demonstra-se que no marketing 

industrial, as interações traduzem-se na construção de 

relacionamentos e na valorização da gestão desses 

relacionamentos, consideradas atividades cruciais de uma 

empresa. 

Escola Nórdica de Serviços 

Na perspetiva desta escola, a gestão dos serviços é o 

alicerce do marketing de relacionamento, uma vez que o 

serviço é um meio de proporcionar qualidade às relações. 

O marketing de relacionamento surge da relação entre o 
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marketing de serviços, a economia do relacionamento com 

o cliente e a teoria das redes interativas. 

Perspetiva Norte Americana 

Esta perspetiva centra a sua análise na relação entre o 

cliente e o fornecedor no papel da empresa, cujo o sentido 

é o de dar suporte a estas relações. 

Fonte: Elaboração própria, adaptado de vários autores. 

 

O marketing de relacionamento foi progredindo, no seguimento de um conjunto de 

reflexões, desenvolvidas a partir dos resultados de várias linhas de investigação, sendo elas 

a “Perspetiva Anglo-Australiana”, “IMP Group”, “Escola Nórdica” e “Perspetiva Norte 

Americana”.   

Considerando o principal objetivo desta investigação, é de destacar a importância 

da perspetiva Anglo-Australiana, da perspetiva da Escola Nórdica de Serviços e da 

perspetiva Norte Americana, cujos pensamentos defendem que as empresas devem ter 

preocupação constante em oferecer um serviço de qualidade, de modo, a construírem 

relações positivas e duradouras com os seus clientes, ou seja, de forma a fidelizarem os seus 

clientes.   

 
 

3.  Os elementos para o sucesso de um programa de Marketing de 
Relacionamento  

 

Os componentes e as variáveis que contribuem para o sucesso do marketing de 

relacionamento numa análise mais profunda, são comummente defendidos por vários 

autores e apresentados conforme a figura abaixo: 

 
Figura 3 – Elementos do Marketing de relacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clientes Cultura e  

valores 

Liderança Estratégia Estrutura 

Elementos do Marketing de Relacionamento 

Processos e 

procedimentos 
Pessoas e 

desempenho 

Tecnologia Conhecimento e 

perceção 

Fonte: Adaptado de Nickels & Wood (1999, p. 421) 
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3.1. Clientes  

 

As profundas mudanças ocorridas nas últimas décadas, com a globalização e o 

avanço da tecnologia, alteraram também o comportamento humano, impondo novas 

necessidades. 

Ferreira & Sganzerlla (2000) afirmam que, o ser humano não poderia limitar-se a 

ficar a observar de forma perplexa essas mudanças, sem passar ele mesmo por profundas 

modificações. As pessoas também sofreram mudanças, pois começaram a procurar mais 

conhecimento, informação, agilidade e iniciativa, que, por sua vez, se repercutiram no 

aumento do seu nível de exigência. 

O consumidor veio, desse modo, encontrar o seu perfil alterado; muda igualmente 

os seus hábitos de consumo, de lazer, de trabalho, de comunicação e passa a estar melhor 

informado em relação ao que sucedia no passado e, consequentemente, passou a decidir 

melhor. Atualmente, o cliente tem exigido produtos de alta qualidade, ampla variedade de 

funções, preços satisfatórios, bom atendimento, produtos personalizados e atenções 

especializadas. 

Segundo Ferreira & Sganzerlla (2000), hoje as pessoas têm mais compromissos e 

menos tempo, exigindo mais facilidades e agilidade. Os consumidores têm-se tornado cada 

vez mais conscientes dos seus direitos e das suas exigências quanto a produtos e serviços. 

Devido à valorização da cidadania, os consumidores têm observado atentamente os 

passos das empresas, as suas ações sociais, os seus impactos no meio ambiente, quem são 

os seus fornecedores e quais os seus objetivos. O cliente de hoje tem ido ao encontro do 

que melhor possa atender às suas necessidades, dado que o nível de exigência por si 

reclamado tem aumentado consideravelmente. 

As definições que surgem na literatura, para designar clientes, possuem um caráter 

muito amplo. Veja-se, a título de exemplo, a definição de Nickels & Wood (1999): 

“indivíduo ou empresa que compra ou troca algo de valor pelos produtos da empresa”.  

Reconhecer a importância e dar a devida atenção ao público interessado (clientes, 

funcionários, fornecedores, distribuidores) é o que a grande maioria das empresas está a 

fazer com vista a alcançar os lucros desejados.  

Sem clientes não há negócios, Kotler (1998). Vale a pena salientar que todos os 

Stakeholders são importantes e devem ser considerados como clientes, não apenas 

objetivando o lucro da empresa, mas criando uma parceria lucrativa para todos os 

envolvidos. Será isso que sustentará a empresa.  
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Há que destacar, que os concorrentes também oferecem vantagens semelhantes, 

Kotler (2000) afirma que as empresas estão a criar a retenção de clientes, ao invés de 

simplesmente, conquistarem novos clientes. Mas como já não são leais, possuem múltiplas 

escolhas no mercado, ao mesmo tempo que os produtos e serviços das empresas 

concorrentes estão a atingir uma identidade crescente.  

Os clientes esperam, segundo Stone & Woodcock (2001), que os seus 

relacionamentos com as empresas sejam geridos. Desta forma, a chave para o Marketing 

competitivo está na satisfação das expectativas relevantes do cliente de forma melhor do 

que aquela proporcionada pelos concorrentes. Na visão dos autores, o relacionamento 

entre empresa e cliente inclui:  

 Os meios de comunicação através dos quais ocorre o contacto (correio, 

telefone, encontros presenciais);  

 A frequência dos contactos (timing);  

 Com quem é feito cada contacto (departamento, pessoa);  

 O objetivo dos contactos (assuntos abordados);  

 As informações trocadas em cada contacto;  

 Os resultados provenientes de cada contacto;  

 O custo dos contactos com o cliente.  

 

Em relação ao conhecimento e perceção do cliente, Gordon (2002) afirma que 

devem ser tidos em conta os seguintes atributos:  

 Infraestrutura tecnológica que apreenda, armazene e processe os dados 

necessários e que resultem no conhecimento sobre o cliente, além de uma 

arquitetura tecnológica que coloque esses dados no centro estratégico;  

 Cultura e liderança que crie e valorize o conhecimento e a perceção sobre o 

cliente;  

 Estratégia explícita para recrutar, formar e preservar profissionais que vejam o 

cliente como centro do trabalho;  

 Processo de negócios, recompensas e reconhecimento de maneira a criar os 

níveis de aprendizagem sobre o cliente para o pessoal interno: a aprendizagem 

individual; a aprendizagem em equipa dentro da empresa; a aprendizagem em 

equipa entre a empresa e outras empresas com as quais ela realiza negócios, tais 
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como fornecedores e os canais intermediários de distribuição; e a aprendizagem 

em equipa com os clientes.  

 

A adaptação do cliente à empresa é o resultado da metodologia de voltar a empresa 

para o mercado e, quando há opção por esta estratégia, torna-se necessário estruturar e 

persuadir a empresa para tal. Assim sendo, as principais capacidades que uma empresa deve 

desenvolver, tendo em consideração o marketing de relacionamento, são: o pessoal; o 

processo; a tecnologia, o conhecimento e a perceção.  

Os clientes podem ensinar às empresas, o que lhes seja oferecido, de acordo com 

Berry (2001). Empresas de relacionamento captam e utilizam esse conhecimento e tornam 

difícil para os clientes desprezar essa relação. É o que se pode chamar de aprendizagem 

contínua sobre os clientes.  

Desta forma, a capacidade de agradar os clientes é um desafio para as empresas, 

tendo em vista, que cada vez mais eles procuram, produtos superiores e adaptados às suas 

necessidades, fornecidos com rapidez, pelos menores preços e com serviços adicionais 

gratuitos.  

 

 

3.2. Cultura e valores  

 

As empresas, para Wood Jr. (2000), têm-se deparado com cenários 

substancialmente modificados, significativamente mais dinâmicos do que os anteriores, e 

tentam procurar uma adaptação a esses novos cenários. Como não há opção à mudança, é 

necessário o abandono da atitude reativa para assumir uma postura proactiva em relação às 

mudanças. Conhecer e compreender os mecanismos de mudança é um fator fundamental 

para se desenvolver e se manter no mercado.  

Os autores enunciam que a gestão da empresa passa obrigatoriamente pela 

compreensão do contexto social e cultural, pois o meio ambiente possui uma evidente 

influência nos valores, atitudes e comportamentos das pessoas que os compõem, 

refletindo-se quer nos processos decisórios quer nas formas de gestão.  

A cultura e os valores da empresa devem apresentar-se bem definidas, de forma a 

criar um relacionamento duradouro e se transformarem em construtoras de 

relacionamento. Gordon (2002) afirma que, no marketing de relacionamento, os valores e a 

cultura dos clientes devem ser conduzidos para criar relacionamentos duradouros.  
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3.3. Liderança  

 

A liderança é essencial para o sucesso e para o comprometimento da empresa num 

marketing de relacionamento, portanto, todas as lideranças da empresa devem estar 

comprometidas com o programa, tanto na abóbada como nos outros setores. Lidar com 

sucesso junto aos clientes, só é conseguido pelas empresas, se todo o seu pessoal estiver 

totalmente orientado para o marketing de relacionamento.  

O comprometimento dos líderes é primordial para a eficácia do marketing de 

relacionamento; segundo Berry (2001), os líderes devem ser defensores da excelência em 

serviços. Para alcançar o sucesso aspirado, os líderes devem lidar com o modelo, ter 

integridade, enfoque estratégico preciso, excelência operacional, extremo cuidado com a 

reputação da marca, formar relacionamentos baseados na confiança, generosidade, controle 

do destino da companhia, investimento no desenvolvimento profissional dos funcionários 

e obrigação de agir com espírito empreendedor.  

Os líderes identificam problemas, propõem soluções e motivam as pessoas para a 

mudança, além de iniciarem programas para implementar mudanças nos sistemas e 

procedimentos. O principal papel do líder do marketing de relacionamento é assegurar que 

o aprendizado seja absorvido corretamente pela empresa, pois, sem isso, até mesmo as 

melhores políticas de marketing de relacionamento correm o risco de falhar.  

 

 

3.4. Estratégia  

 

A estratégia do reconhecimento de relacionamentos influencia na marcação e 

alinhamento dos recursos dentro de uma empresa, é o que coloca Gordon (2002) quando 

afirma: “a estratégia precisa ser centrada no cliente, com objetivos e estratégias de 

relacionamento voltadas para os clientes individuais” e aconselha ser necessário que a 

estratégia ocorra em vários níveis, mas esteja sempre centrada no cliente, que se transforma 

no fator relevante das estratégias de negócios.  

Ainda conforme o autor, o crescimento sustentável deve vir de uma fonte 

estratégica e os negócios devem ser modelados de maneira a:  

 Decidir o mix de clientes e o nível de recursos a ser aplicado a cada cliente;  

 Desenvolver objetivos e estratégias específicas aos clientes (únicas por cliente);  
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 Identificar e implementar capacidades estratégicas integradas.  

O foco estratégico é um fator que sustenta o sucesso na visão de Berry (2001). As 

empresas devem beneficiar de um conjunto claro de valores e de uma estratégia clara e 

estimulante; devem definir com clareza os negócios e criar sistemas de atividade para 

implementá-los. É necessário ainda que, sejam dinâmicas e inovadoras, procurando 

melhorar continuamente o valor das suas ofertas ao mercado, aumentando, desse modo, a 

distância dos concorrentes.  

 

 

3.5. Estrutura  

 

A estrutura de uma empresa deve facilitar a sua estratégia, afirma Gordon (2002). A 

empresa deve ir além da consideração das estruturas organizacionais tradicionais, pois a 

implantação do marketing de relacionamento, pode resultar numa maneira totalmente 

diferente de estruturar a empresa, e devem ser criadas maneiras de gerir as categorias de 

relacionamento.  

Neste contexto, Berry (2001) analisa que as empresas que aspiram à excelência da 

execução de serviços criam estruturas institucionais para estimular e para executar 

inovações. São mecanismos integrais e estruturais encorajadores e facilitadores do 

melhoramento contínuo da empresa. 

Segundo o autor, Murphy (2001), toda a qualidade da iniciativa de melhoramento 

deve conter este aviso: “Quantas mais iniciativas de melhoramento o serviço der aos 

clientes, mais expectativas irão ter em relação ao serviço”. O autor refere ainda que os 

clientes são como as crianças mimadas, irão agradecer frequentemente pelo que lhes é 

dado, mas se cortarmos nas doações, rapidamente irão demonstrar o seu 

descontentamento. 

O melhoramento contínuo começa com os processos de planeamento e 

operacionais. Ora, isto leva à identificação de “inputs” necessários e à avaliação de “outputs”. 

A partir deste ponto, o desempenho é examinado, os processos e os “inputs” modificados 

de modo a obter um melhor desempenho. Os princípios-chave para um contínuo 

melhoramento são a centralização no cliente, compreender o processo e envolver as 

pessoas, não apenas uma vez, mas constantemente. Assim, tudo o que for feito deve ter o 

propósito de melhorar a satisfação do cliente.  
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Os processos devem ser completamente compreendidos, e os meios 

providenciados para que possam ser realizados sem perda de tempo, materiais ou energia 

humana. O processo envolve subcontratados e fornecedores exteriores de bens e serviços. 

Estas pessoas devem também compreender e mostrar vontade de cooperar com as 

aspirações e objetivos da empresa. Todos, na empresa, devem trabalhar na mesma direção. 

A filosofia do melhoramento contínuo deve, se necessário, tornar-se um modo de vida para 

a empresa. É, em parte, um assunto cultural. 

O melhoramento contínuo é o caminho para uma maior satisfação do cliente. A 

procura de melhoramento contínuo descobre oportunidades ilimitadas. O melhoramento 

contínuo é um motivador de pessoas. Ele conduz toda a empresa que compreende este 

facto para além de procurar dar satisfação e direciona-a para um serviço a clientes eficazes. 

Com a existência do melhoramento contínuo numa empresa, os clientes podem olhar para 

fora, mas são incapazes de sair. 

 

 

3.6. Pessoas e desempenho  

 

As pessoas são peças - chave de qualquer relacionamento. Gordon (2002) afirma 

que no marketing de relacionamento, as informações sobre os clientes são colocadas na 

linha da frente, sendo que clientes e empresas interagem. Os profissionais da linha da frente 

– front office – e que executem essa interação – estão a ser formados, desenvolvidos e 

transformados em precursores de um processo de procura para uma aliança com o cliente e 

a sua preferência.  

Na era do marketing de relacionamento as pessoas administram a tecnologia e os 

processos, que resultam em valor com e para os clientes, procurando conhecimento e 

perceção sobre eles. Berry (2001) afirma que “quanto maior o envolvimento das pessoas na 

criação de valor para os clientes, maior o desafio” e “as empresas de serviços criam valor 

por meio do desempenho”. Por esta análise, percebe-se a qualidade do produto como uma 

função da qualidade de desempenho, o que, consequentemente, é uma função da 

capacidade e motivação dos que realizam as operações.  

Noutra afirmação, o autor sustenta que os serviços realizados diretamente para os 

clientes, são inseparáveis das pessoas que os realizam. Assim, entende-se claramente que 

serviços são contactos, e percebe-se que contactos são relacionamentos, e se estes 

relacionamentos forem efetuados eficaz e eficientemente, a questão fidelidade estará, por si 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

55 

só, alcançada. Assim sendo, tanto os serviços como os relacionamentos dependem das 

pessoas que os envolvem.  

O sucesso de qualquer plano de marketing depende da motivação e do esforço da 

equipa de trabalho e, mais especificamente, do marketing interno. Os relacionamentos de 

uma empresa com funcionários e parceiros, contribuem para o empenho e para a 

construção dos relacionamentos com os clientes. Para Berry (2001), se as empresas 

dependentes de mão de obra não cultivam relacionamentos baseados em confiança com 

seus funcionários, não conseguem também construir relacionamentos com os clientes. Sob 

a ótica do desempenho, o relacionamento empresa - funcionário é excessivamente 

influenciador, do relacionamento empresa - cliente.  

 

 

3.7. Tecnologia  

 

A maior parte das empresas, precisa da tecnologia, para permitir que o 

relacionamento com o cliente ocorra através de toda a sua cadeia de valor, diz Gordon 

(2002). O rápido desenvolvimento da tecnologia e declínio dos custos de memória, 

processamento, armazenamento e comunicação tornaram possível a produção e entrega 

dos produtos e serviços para o cliente, com preços acessíveis para este e para os 

fornecedores. Os computadores, os serviços on-line, fax, telemóveis, correio eletrónico e 

muitos outros progressos são ferramentas poderosas que ajudam a estabelecer e a 

incrementar os relacionamentos.  

A adoção da tecnologia está no auge, o que quer dizer que: o cliente está a ser 

encaminhado para dentro da empresa, excedendo os seus limites. A informação apresenta 

um papel fundamental no marketing de relacionamento, uma vez que no centro desta 

abordagem está um banco de dados de clientes, contendo informações não apenas 

relacionadas com estes, mas acerca dos relacionamentos, transações e contactos realizados. 

Estão a surgir mudanças na forma como os clientes podem interagir com a empresa em 

áreas como a da informação sobre produtos ou serviços, do atendimento ao cliente, dos 

projetos em cooperação, da empresa do stock, logística e preço.  

A tecnologia da informação facilita a aprendizagem eficiente, sobre os utentes dos 

serviços e produtos, e do desempenho de tarefas do marketing de relacionamento, aponta 

Berry (2001), isso só se torna possível devido aos seguintes fatores:  

 Rastreio dos padrões de compra e relacionamento geral dos clientes existentes;  
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 Padronização dos serviços, promoções e preços, de acordo com necessidades 

específicas do cliente;  

 Coordenação ou integração do fornecimento de múltiplos serviços para o 

mesmo cliente;  

 Fornecimento de canais de comunicação empresa/cliente ou cliente/empresa;  

 Minimização das probabilidades de erros e interrupções no serviço;  

 Aumento das ofertas essenciais de serviço com ofertas extravaliosas;  

 Personalização dos encontros de serviços com apropriados.  

 

No caso da tecnologia na área da saúde, a adoção de programas modernos e 

eficazes pode ser um apoio a uma diferente prestação de serviços. A tecnologia está a ser 

adaptada para criar, intensificar e transformar os relacionamentos.  

Segundo o autor Granero (2008), a tecnologia de informação poderá devolver à 

palavra o seu verdadeiro significado, mas aplica-se inadequadamente, uma vez que pode 

servir para bloquear o acesso do cliente aos negócios. 

Devido às mudanças do mercado e ao avanço da tecnologia, as empresas 

encontram-se a investir profundamente nas tecnologias de informação e comunicação com 

os vários intermediários, ou seja, preocupam-se em utilizar as tecnologias nas relações entre 

os colaboradores, com os clientes, canais intermediários de distribuição e fornecedores.  

A tecnologia conduz os processos necessários para fornecer valor aos clientes, 

representando a chave para os 11 Cs do marketing de relacionamento, abordados 

anteriormente. 

No sistema das redes interativas, a tecnologia de informação é considerada um dos 

principais elementos que possibilitam as mudanças nas atitudes das empresas, 

nomeadamente na forma como atendem os clientes, na elaboração das estratégias, na 

estrutura organizacional e na forma como interagem com o ambiente competitivo. (Ribeiro, 

1999) 

Segundo Granero (2008), as tecnologias de informação viabilizam a economia do 

relacionamento no contexto da relação de troca comprador-vendedor, instrumentos como 

informações sobre os clientes, bancos de dados de marketing, telemarketing e os media 

interativos. 
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3.8. Processos e procedimentos  

 

O centro de processos deve ser o cliente e os conceitos de produtos e serviços 

devem estar voltados para esta estreita ligação com ele. Isso requer, muitas vezes, que os 

processos sejam radicais ou ligeiramente alterados para uma abordagem de intensificação 

de relacionamentos, afirma Gordon (2002).  

Para Stone & Woodcock (1998) os processos - chave de relacionamento com o 

cliente devem atender aos seguintes critérios:  

 A equipa deve ter pleno conhecimento e perceção do processo; 

 Os papéis são distribuídos com clareza, e a equipa precisa entendê-los e ter 

aptidões, tempo e recursos para desempenhá-los;  

 O processo produz benefícios claros para os membros da equipa (os colaboradores 

trabalham melhor, com redução de tensão ou conflito);  

 A equipa deve estar comprometida com o processo; 

 O processo assegura que a informação certa esteja disponível, no momento certo e 

para as pessoas certas;  

  O processo deve dar suporte aos objetivos de marketing e permitir que a equipa os 

consiga alcançar.  

 

Com essas afirmações, os autores estão a salientar que toda a organização da 

empresa deve girar em torno dos clientes e que os processos devem auxiliar o 

aperfeiçoamento deste relacionamento. Há que se considerar que estes processos também 

devem estar direcionados para os objetivos da empresa verificando se há benefícios 

mútuos.  

 

 

4. O funcionamento do Marketing de Relacionamento 
 

O marketing de relacionamento é um processo contínuo e, por isso, exige que a 

empresa procure o feedback dos clientes para poder avaliar se os seus desejos e 

necessidades têm vindo a ser atendidos (Ferreira & Sganzerlla, 2000, citado por Vieira 

2007). 
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Para Vieira (2007), o início do marketing de relacionamento deve consistir, acima 

de tudo, na vontade da empresa em implementá-lo, pois o seu sucesso depende de 

mudanças profundas no modo de pensar e agir empresarialmente. Para implantá-lo na 

empresa, é necessário que haja um conhecimento profundo de todos os que trabalham na 

empresa e que estejam seguros de que é este o objetivo central. O processo de marketing 

de relacionamento, deve começar pela administração da empresa, pois envolve decisões 

estratégicas que, muitas vezes, podem significar desvios de direção. 

Todo o processo de marketing de relacionamento envolve três dimensões de 

marketing, baseadas em três variáveis-chave, que interagem com essas dimensões, 

conforme a figura abaixo indicada: 

 

Figura 4 – Dimensão e variáveis – chave do Marketing de relacionamento 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Na dimensão filosófica, o marketing de relacionamento, enquanto cultura, é o 

centro do negócio, considerando a criação e a agregação de valor ao relacionamento, por 

meio de uma recompensa ao nível da cooperação mútua, para que o relacionamento se 

caracterize por uma estabilidade, amigável, baseado em confiança e comprometimento 

recíprocos. 

O marketing de relacionamento, na sua dimensão estratégica, só é válido como 

fonte de vantagem competitiva, ou seja, agregar valor a ser entregue ao mercado e às 

empresas que são parceiras. Esse valor, porém, deve ser superior àquele que seria obtido 

em relacionamentos tradicionais, de pura transação, aquele que é difícil de ser reproduzido 

pela concorrência. Para construir esse valor importa estudar o mercado, conhecer os 

parceiros, o que só é possível por meio de relacionamentos de confiança e cooperação 

mútua. 

Fonte: Adaptado de Ferreira & Sganzerlla, 2000, p.51 
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Na dimensão tática, o marketing de relacionamento assume uma nova função, que 

segundo McKenna (Mckenna, 1999, citado por Vieira, 2007), envolve a construção de 

relacionamentos e não a promoção de produtos. 

No marketing de relacionamento, os quatros p’s do marketing mix (produto, preço, 

promoção e distribuição) deixam de ser parâmetros fundamentais para a promoção de 

trocas e passam a ser considerados aqueles que contribuem para os relacionamentos num 

contexto de redes e interações existentes, que podemos observar na figura seguinte: 

 

Figura 5 – Papel fundamental do Marketing e do Marketing de relacionamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pode verificar-se, que a interatividade do processo exerce todo um papel 

fundamental no marketing de relacionamento. No marketing tradicional, a interatividade 

serve de intermediária entre a produção e o consumo, enquanto que, no marketing de 

relacionamento, ela funciona como intermediária entre a produção e o consumo. 

Para Grönroos (1993, citado por Vieira 2007), o marketing de relacionamento 

apoia-se na dimensão interativa do marketing de serviços e de uma gerência de qualidade. 

O autor refere, ainda que, para que os relacionamentos com os clientes e com outros 

parceiros sejam duradouros e lucrativos, é importante a função interativa que ele define 

como a interface entre a produção e o consumo. Depois do produto ou serviço serem 

entregues, o que garante à empresa novas vendas, é a sua interatividade com o cliente. 

Entende-se que, esta interatividade, não pode existir apenas entre a empresa e o 

cliente, mas sim em todas as relações que envolvem a empresa e interferem na satisfação do 

cliente. Alguns, autores, classificam o marketing de relacionamento como um processo, 

Fonte: Adaptado de Ferreira & Sganzerlla, 2000, p. 53 
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sendo constituído por entradas e saídas. Requer às empresas a procura de feedback dos 

clientes para avaliar se as suas necessidades e desejos têm vindo a ser esperados. 

 

Segundo estes autores, as entradas do processo são: 

 Perceber as vontades dos clientes; 

 Construir as parcerias com os clientes; 

 Aumentar o poder dos funcionários; 

 Gerir a qualidade total. 

 

As saídas positivas do processo são: 

 Satisfação dos clientes; 

 Lealdade dos clientes; 

 Alta qualidade dos produtos e serviços; 

  Lucros maiores. 

 

Podemos ainda observar que o marketing de relacionamento cria nas empresas 

atividades – chaves (ou processos) que são considerados essenciais na retenção de clientes.  

 

Podem enumerar-se algumas delas: 

 Responder às necessidades dos clientes e aos seus pedidos rapidamente e com 

cortesia; 

 Construir competência e profissionalismo no serviço pessoal direto ou indireto aos 

clientes; 

 Aplicar conceitos e métodos de costumes de massa para criar produtos e serviços 

padronizados; 

 Melhorar a relação de valor no que se refere ao preço pago de modo a reduzir os 

custos de fazer negócio; 

 Desenvolver sistemas de informações de primeira qualidade; 

 Organizar tempos de negócios e funções em torno dos clientes e ou dos mercados; 

 Encorajar o envolvimento ativo de consumidores no processo de planeamento e 

melhorias de produtos e serviços; 

 Construir uma cultura de firmeza centrada em sistemas de recompensa e 

reconhecimento de retenção e lealdade. 

 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

61 

5. O marketing de relacionamento e o mercado  
 

O conceito de marketing de relacionamento representa apenas uma parte de um 

tema mais amplo: os relacionamentos. Como tal, é importante caracterizar as relações, o 

seu desenvolvimento e a melhor forma de as gerir. 

Mais difícil, do que dizer, o que é marketing de relacionamento, é definir o termo 

“relações” num contexto de marketing (Zolkiewski, 2004). Há evidências empíricas de 

várias disciplinas (antropologia, sociologia, psicologia) que indicam os seres humanos como 

animais sociais. Resulta daqui axiomaticamente que os consumidores, sendo humanos, 

estariam geneticamente predispostos a encetar relações (Shrivastava & Kale, 2003). 

 Talvez por este motivo, a maior parte dos autores não se preocupa em precisar o 

que se entende por relações, como se estivesse implícita a noção de que o conceito é 

suficientemente claro. Mas será que é assim? É algo mútuo? Os participantes têm que ser 

ativos? Baseia-se na confiança, dependência, adaptação? Quantas transações são necessárias 

para definir uma relação – uma, duas, repetidas, esporádicas? 

 Não está claramente definido na literatura, quando e onde, uma relação existe e o 

que constitui uma relação (Zolkiewski, 2004). Hakansson & Snehota (1995) definem 

relação como “uma interação mútua entre dois parceiros reciprocamente comprometidos”.  

Gronroos (2000) defende que, uma relação desenvolve-se quando o cliente se 

apercebe que existe uma correspondência de pensamento mútua com o seu fornecedor, e 

Duck (1995) considera que as relações oferecem valor mutuamente a ambas as partes. 

Consumidores passivos e subservientes não estarão provavelmente envolvidos numa real 

relação.  

Ao nível do marketing, existe uma fragmentação de diferentes tipos de relações 

consoante o mercado, sendo adotadas perspetivas mais relacionais ou mais transacionais, 

de acordo, com as características mais ou menos conducentes encontradas nesses 

contextos. Esta divisão baseia-se na ideia de que as características de cada mercado, a 

complexidade do produto e o processo de decisão de compra têm consequências no tipo 

de relações estabelecidas. 

Concretamente, a literatura estabelece vulgarmente uma dicotomia transacional vs 

relacional entre mercados B2B e B2C, argumentando que os dois mercados apresentam 

diferenças consideráveis numa série de dimensões (Coviello & Brodie, 2001).  
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5.1. As relações num contexto B2C 

 

O estudo de relações no contexto de marketing teve origem e foi realizado, de 

forma mais aprofundada, nos mercados industriais ou B2B (Wilson, 1995), com iluminação 

na teoria social das trocas. 

Ao nível do mercado de bens de consumo, o estudo das relações tem sido muito 

mais restrito, sendo que o conceito é definido raramente (Bagozzi, 1995). O pressuposto é 

de que as relações em mercados de consumo, seriam semelhantes às relações em mercados 

industriais que, por sua vez, seriam semelhantes a relações interpessoais explicadas pela 

teoria social das trocas.  

Defensores da unificação de teorias argumentam que as motivações quer de 

empresas quer de consumidores finais para encetar uma relação são as mesmas: otimizar o 

balanço final entre custos e benefícios e aumentar a segurança e previsibilidade dos 

resultados obtidos nas trocas, ou seja, os clientes são vistos como tendo as mesmas 

preocupações das empresas (Silva, 2009). Alguns autores (Dwyer & outros, 1997, citado 

por Silva, 2009) sugerem que os mercados B2C também poderiam beneficiar com o 

desenvolvimento de relações entre empresas e os seus clientes, e em meados da década de 

90, Sheth & Parvatiyar (1995) afirmam que, tal seria desejado por ambas as partes e que 

também era possível aplicar conceitos relacionais a mercados de consumo. 

 Esta visão tem provocado alguma polémica pela falta de argumentação conceptual 

ou empírica (Egan & Harker, 2006; Grayson & Ambler, 1999). A importação direta de 

conclusões oriundas do contexto B2B para o contexto B2C, sem qualquer análise crítica, 

constitui uma limitação importante da literatura sobre relações em contextos B2C. Mesmo 

a nível empírico, poucas tentativas foram feitas no sentido de examinar criticamente a 

aplicabilidade dos conceitos já existentes a este novo contexto (Gruen, 1995; Cornelissen, 

2003; Egan & Harker, 2006). Por exemplo, uma das transposições mais frequentes é a 

analogia com o “casamento” – uma relação exclusiva, duradoura e próxima, que exclui 

outras alternativas (Tynan, 1997). No entanto, esta semelhança parece não fazer muito 

sentido em mercados de bens de consumo. 

 Nos mercados B2C, a maior parte das relações não é próxima e continuada, mas 

antes distante e pontual, o que muitas vezes é denominado de relação, não passa de uma 

aproximação assimétrica baseada em desigualdades, em termos de conhecimento, poder e 

recursos, do que na confiança mútua ou na empatia, podendo não ser realizável ou rentável 

manter relações próximas, pessoais e de longo prazo com todos os clientes (Silva, 2009). 
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Nem todos os conceitos provindos dos mercados industriais fazem sentido em mercados 

de consumo (Wilson, 1995) e é importante sublinhar que os desafios em cada contexto são 

bem diferentes (Moller & Halinen-Kaila, 1998). Não só não existe consenso quanto à 

eventual aplicação generalizada do conceito, como também relativamente ao modo de 

implementação em contextos específicos, ou seja, quanto à forma como as transações se 

desenvolvem e evoluem para “relações” (Zolkiewski & Ioannou, 2007; Sheaves & Barnes, 

1996). 

 

 

5.2. Caracterização de contextos B2C 

 

A relação nos mercados B2C é mais indireta do que em mercados B2B. Não ocorre 

necessariamente uma interação com o vendedor e muitas vezes a empresa não chega sequer 

a conhecer os seus clientes. Do ponto vista do vendedor, o que é primordial no 

estabelecimento de uma relação nos mercados B2C é pouco importante e inconsequente, já 

que cada cliente representa uma pequena fração do seu negócio. Nos mercados B2B, as 

consequências são mais sérias e os investimentos necessários em cada relação são maiores 

(Silva, 2009). No contexto dos mercados B2C, os resultados da relação são menos 

importantes, as quantidades transacionadas são menores e o nível de concentração é mais 

baixo. Nestes tipos de mercados, os eventuais investimentos realizados pelo vendedor com 

o intuito de estabelecer relações com os seus clientes são “diluídos” por um vasto número 

de pequenos consumidores. Criar uma relação forte com todos os clientes é quase 

impossível e pouco lucrativo, pois o investimento exigido para garantir uma parcela 

substancial a cada um é muito grande (Silva, 2009). Neste sentido, vendedor é obrigado a 

gerir o seu portfólio de relações, procurando investir mais naqueles clientes que se 

traduzem em maior valor para a empresa. 

Os consumidores são promíscuos nas relações que estabelecem (Szmigin & Bourne, 

1998). Pedir ao consumidor que seja fiel a uma dada empresa implica que este tenha 

elevados custos de oportunidade associados ao comprometimento exclusivo, o que pode 

não ser visto como muito atrativo ou necessário por parte deste, já que os benefícios que 

retiram da relação podem ser mínimos. No entanto, apesar de serem tendencialmente 

pouco fiéis, os consumidores em mercados B2C têm pouco poder sobre os seus 

vendedores dada a reduzida parcela que representam no total das vendas (Pressey & 
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Mathews, 2000, citado por Silva, 2011) e, logo, desempenham um papel relativamente 

passivo. 

Nos mercados B2C, podemos referir que na generalidade o grau de dependência 

entre as partes é menor do que em mercados B2B, ou seja, para o vendedor o abandono de 

um cliente significa apenas a perda de uma pequena fatia de negócio; da mesma forma que 

os consumidores são inconstantes e mudam facilmente de vendedor dada a elevada 

disponibilidade de alternativas e os reduzidos investimentos na relação. 

Os consumidores em mercados B2C podem preferir não ter restrições à sua 

liberdade de escolha; nem todos querem desenvolver relações com os seus vendedores, e 

aqueles que o desejam, podem estabelecê-las a vários níveis, não forçosamente com 

exclusividade. 

Contudo, é importante referir que, a atitude dos consumidores em mercados B2C 

no setor dos serviços, nomeadamente no setor da saúde é um pouco diferente, pois muitos 

consumidores encontram-se dependentes do prestador de serviços, derivado á fraca 

possibilidade de escolha, ou ao preço do serviço ou á sua própria disponibilidade para 

procurarem outro prestador, o que os torna exclusivos do serviço e por conseguinte fieis ao 

mesmo. Nestas situações, a atitude do prestador é muito importante, pois ele deve procurar 

investir neste tipo de consumidores, uma vez que trazem valor para a empresa, e tornan-se 

lucrativos. 

 

 

5.3. A aplicabilidade de conceitos relacionais a contextos B2C 

 

Embora as trocas complexas se desenvolvam com maior probabilidade em 

contextos industriais do que em mercados de consumo, dadas as características de contexto 

mais “favoráveis”, a distinção destes dois tipos de mercado não persciste na divisão entre 

B2B e B2C, mas na natureza das trocas. Apesar de o contexto ter um papel a representar, 

ao afetar a natureza e evolução das relações, a complexidade relacional resultante é 

heterogénea, impedindo qualquer tipo de generalização, mesmo dentro de uma indústria 

específica (Zolkiewski & Ioannou, 2007). Embora uma orientação relacional possa estar 

mais favorecida nos mercados industriais, se as partes envolvidas, independentemente do 

tipo de mercado, incrementarem o conhecimento mútuo e realizarem investimentos 

específicos na relação, será gerada interdependência entre as partes e as trocas serão 

complexas, sendo importante referir que a dependência surge apenas quando ambas as 
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partes envolvidas estão motivadas para investir na relação Caso contrário, as relações 

teriam natureza discreta ou transacional (Silva, 2011).  

De acordo com Pels (1999, citado por Silva, 2011), categorizações genéricas estão 

ultrapassadas, podendo diferentes tipos de transações, relações e paradigmas coexistir no 

mesmo mercado, seja este qual fôr. As perspetivas transacional ou relacional não seriam 

exclusivas de um dado contexto, antes seriam adotadas de acordo com a perceção das 

partes (Lian & Laing, 2007; Lindgreen & Pels, 2002; Barnes 1995). É a dialética entre o 

contexto e a interpretação que as partes envolvidas fazem dele, que influencia a orientação 

mais transacional ou relacional escolhida pelos atores e as suas atitudes, fosse qual fosse a 

estrutura de mercado. A escolha da perspetiva a adotar não seria, uma função da estrutura 

de mercado, ou seja, qualquer mercado, quer empresas quer clientes podem adotar por 

mais do que um paradigma, relacional ou transacional (Silva, 2011).  

Segundo os autores Donaldson & O’Toole (2002), as relações têm natureza 

multifacetada e assumem diferentes formatos (Zolkiewsky & Ioannou, 2007). Todas as 

trocas originam relações, o que importa saber não é se a relação existe ou não, mas sim, que 

forma assume (Silva, 2011). As trocas individuais são posicionadas num contexto relacional 

mais amplo, onde nem o aspeto relacional nem o transacional impôem a sua prioridade, são 

antes pensados como compatíveis, coexistindo e fortalecendo-se mutuamente. Perante o 

exposto, podemos concluir que independentemente do contexto de mercado, é possível 

que numa relação coexistam componentes transacionais e relacionais, com maior ou menor 

ponderação. Mesmo nos mercados B2C, a relação, é composta por vários tipos de trocas, 

não apenas comerciais, mas também sociais e até emocionais, dando origem a várias 

combinações, não especificamente ligadas ao tipo de produto-mercado (Pels, 1999, citado 

por Silva, 2011), o que leva a sugerir que um conceito genérico pode não existir (Zolkiewski 

& Ioannou, 2007). 

Anderson & Naurus (1999) discutem o conceito de “continuum” e, ao invés de 

propor uma mudança contínua e incremental na natureza das relações, desde puramente 

transacionais a puramente relacionais, estes autores propõem que um espectro de relações, 

com variantes mais ou menos transacionais/relacionais ocorreriam em torno da norma 

imposta pelo contexto (produto/mercado). Dentro de cada tipo de indústria, um 

entendimento implícito entre as partes seria desenvolvido de forma a determinar qual o 

formato de relação mais adequado. Em cada indústria, as relações poderiam ter diferentes 

características, podendo compreender simultaneamente aspetos mais transacionais, onde a 

ênfase é colocada nos benefícios económicos; e aspetos mais relacionais e emocionais, 
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implicando trocas continuadas que se repetem no tempo e ações despojadas e 

desinteressadas de parte a parte. Dentro dessa flexibilidade, limitada pelas características e 

normas do tipo de produto/mercado, e resultante do acordo mútuo entre as partes, a 

relação poderia expandir-se ou alterar-se (Rao & Perry, 2002). Ou seja, a relação é vista 

como uma distribuição que permitiria definir alguma flexibilidade e variedade no seu 

formato (Palmer, 2007). De acordo com Pels (1999, citado por Silva, 2011), considerar as 

relações como sendo essencialmente homogéneas por natureza e como seguindo uma 

evolução linear e prevísivel em direção a um “ideal” de proximidade e estabilidade cada vez 

maiores é uma visão demasiado restritiva de uma realidade complexa. O formato específico 

de uma relação seria, então, função do seu contexto e da dinâmica de interação entre as 

partes envolvidas (Lian & Laing, 2007) ou seja, não só do contexto per si mas também da 

perceção que as partes envolvidas têm deste (Pels, 1999, citado por Silva, 2011). 

 

 

5.4. A definição de uma relação em contextos B2C 

 

Quer a nível de operacionalização do conceito, quer a nível puramente teórico, 

definir o que constitui uma relação é desafiante e é uma questão muitas vezes contornada 

na literatura. Segundo Bagozzi (1995), o conceito de relação raramente é definido de todo e 

muito do que tem sido discutido foca apenas aspetos restritos ou toma o significado de 

relação como um dado adquirido. A nível operacional, a literatura debruça-se sobre 

atividades em que a empresa deve apostar de forma a desenvolver, manter e realçar 

relacionamentos com os seus clientes, contudo, apresentam baixos resultados empíricos 

que limitam o desenvolvimento de uma base teórica sólida. É importante referir que esta 

estratégia apresenta supostas boas consequências, apesar de ainda se encontrarem em 

estudo, tais como, um maior grau de fidelização (menor interesse na busca de alternativas); 

o aumento das compras (quer em valor quer em frequência); uma tendência a gerar passa 

palavra positivo; maior sentido de cooperação no sentido do desenvolvimento da relação e 

maior identificação com a imagem e valores da empresa (Silva, 2009).  

O termo “relacionamento” é usado para designar os esforços relacionais de uma 

empresa, tendo por base o pressuposto de que uma relação pode ser formada com 

qualquer cliente, em qualquer altura (Blois, 1997). Segundo o autor Barnes (1997), são dois 

os principais aspetos citados na literatura: por um lado, é assumido que qualquer interação 
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empresa-cliente pode ser considerada uma relação; e, por outro, existe uma tendência para 

focar a análise do ponto de vista da empresa. 

A nível teórico, numa das poucas tentativas de definição existentes, Czepiel (1990, 

citado por Silva, 2009) refere que os dois requisitos necessários para a existência de uma 

relação são (i) a mútua perceção desse facto e (ii) algum estatuto especial que vai para além 

do mero contacto. Apesar de não serem suficientes, estas condições são estritamente 

necessárias para que exista uma relação. De acordo com esta definição, o pressuposto é de 

que nem todas as transações têm potencial para evoluir para uma relação e que é a perceção 

de um estatuto especial por ambas as partes envolvidas que determina a existência da 

mesma. 

 

 

6.  Marketing de relacionamento no setor da saúde 
 

A orientação para o público-alvo, através da oferta de serviços orientados para as 

necessidades e exigências presentes e futuras dos seus clientes atuais e potenciais, torna-se 

fundamental para as instituições de saúde, tal como acontece com a maioria das atividades 

económicas, educacionais e sociais. Assim, a adoção de perspetivas de gestão estratégica 

enquadradas nas metodologias e técnicas de marketing de relacionamento, permitirá que as 

instituições se posicionem de forma diferenciada face aos seus públicos-alvo, alcançando 

níveis acrescidos de competitividade (Lovelock & Writz, 2006).  

O cenário da saúde aponta para um crescente processo de evolução da tecnologia, 

visivelmente, na informática médica e na bioengenharia. Os avanços tecnológicos 

impulsionarão a medicina num espaço de tempo cada vez mais diminuto, principalmente 

nos campos da telemedicina e da robótica médica, com consequências nos custos 

envolvendo tanto as questões económico-sociais como o acesso aos serviços (Borba, 2007). 

Considerando este cenário e observando as tendências do marketing de 

relacionamento, percebe-se que, como em todas as instituições, o setor da saúde é claro na 

consolidação da prática do marketing de relacionamento como uma tendência natural do 

processo, a ser seguido. Borba (2007) esclarece: 

 

No caso da saúde essa tendência é plenamente visível e factível, especialmente nos 

relacionamentos com os gestores de operações dos sistemas de saúde, pois o uso desses 

instrumentos leva a que exista velocidade, agilidade e diminuirá os riscos e 

essencialmente os custos, reduzindo a frequência do uso e dos erros, pelo uso do meio 

eletrónico para processar e prestar serviços (Borba, 2007: 99). 
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O marketing de relacionamento é construído sobre a base da confiança, que é 

imprescindível na maioria dos serviços, principalmente naqueles que são difíceis de avaliar, 

mesmo após a sua realização, como é o caso do setor da saúde. Neste caso os clientes 

encontram-se particularmente vulneráveis porque têm menos conhecimento que o 

prestador sobre o que realmente transpareceu no desempenho do serviço. Quando os 

clientes desenvolvem a confiança com o prestador de serviços baseados nas experiencias 

anteriores que tiveram com ele, têm boas razões para permanecer nessas relações, 

reduzindo assim a incerteza e a vulnerabilidade (Magalhães et al., 2009).  

Este é o objetivo do marketing de relacionamento, construir e sustentar 

relacionamentos com os clientes, interagindo com a instituição, com o propósito de 

fidelizar os clientes, procurando criar um relacionamento duradouro que servirá para que a 

instituição adquira vantagem competitiva e se destaque perante a concorrência. 

 Neste momento, as instituições de saúde precisam, de se preocupar em aplicar o 

marketing de relacionamento para manterem os seus utentes, com ações para aumentar a 

satisfação e o aumento da qualidade dos serviços prestados (Naidu, Parvatiyar, Sheth & 

Westgate, 1999, citado por Esteves, 2011). Naidu et al. (1999) referem que os 

relacionamentos de longo prazo baseados na confiança, no serviço e na coordenação 

efetiva podem conduzir à eficiência e impulsionar a performance das instituições. É 

primordial, fornecer valor ao utente, valor que é baseado em padrões do utente, e não nas 

normas da instituição dos serviços de saúde, esta deve ser a meta de cada instituição 

(Gemme, 1997).  

No que diz respeito ao ceticismo que existe em torno da eficácia do marketing de 

relacionamento como instrumento de fidelização de clientes no segmento da saúde, Skrabe 

(2003) observa que, para aqueles que não acreditam em fidelidade, a realização de eficientes 

ações de marketing de relacionamento na saúde pode trazer muitas surpresas. 

De fato, a prática do marketing de relacionamento no setor da saúde não é tarefa 

simples; no entanto, não é inexequível, muito menos dispensável. Sobre esta questão, 

Skrabe (2003) acrescenta: 

 

A aposta na fidelização, para reter e conquistar novos clientes decorre dos atuais 

problemas como diminuição da carteira e aumento da concorrência, aliados ao novo 

perfil do consumidor moderno, que tem cada vez menos tempo e mais escolhas. É com 

base nestes preceitos que os programas de relacionamento, que fazem parte hoje, de 

todos os setores da economia, reservam um espaço especial para as Organizações e 

Sistemas de Saúde, que além de possuírem grande importância no contexto nacional e 
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internacional, promovem ações que provocam repercussões nos ambientes económico, 

político, social e cultural (Skrabe, 2003). 

 

No segmento da prestação da assistência médica, a questão do relacionamento com 

os clientes externos, utentes, torna-se mais sensível, considerando que os processos não 

podem ser apenas tecnológicos, pois, a respeito de toda a essencialidade da tecnologia para 

salvar e manter vidas, é preciso levar em conta, essencialmente, o relacionamento humano. 

Ou seja, esse relacionamento necessariamente precisa de ser humanizado (Borba, 2007). 

Segundo Skrabe (2003), o atual cenário do setor da saúde tem exigido um urgente 

aperfeiçoamento dos modelos de gestão e da capacidade das instituições e sistemas de 

saúde, públicas e privadas, em empregar os recursos de forma mais eficiente e eficaz não 

apenas para influenciar diretamente os resultados, mas também para garantir a 

sobrevivência no mercado. 

Kasper et al. (2006) chamam a atenção para o facto de estar a aumentar a mudança 

dos utentes para os prestadores privados no setor da saúde, um pouco por todo o mundo. 

As instituições de saúde estão a responder à crescente concorrência com a participação em 

atividades de marketing de relacionamento e de parceria com os seus fornecedores e outros 

prestadores de cuidados de saúde (Naidu et al., 1999). Na visão dos especialistas de 

marketing, os serviços de saúde oferecidos por hospitais, clínicas e médicos precisam de ter 

maior qualidade e procurar permanentemente a sintonia e consonância dos objetivos com 

os seus funcionários (clientes internos) e com as necessidades e aspirações dos utentes 

(clientes externos). Não se trata somente de satisfazer o utente com o melhor serviço, mas 

de fazer com que o relacionamento da instituição com cada utente seja corretamente 

estabelecido e mantido (Magalhães et al., 2009). Neste contexto, as atividades de marketing, 

que eram pouco reconhecidas e praticadas na área da saúde, tornam-se ferramentas 

essenciais num mercado altamente competitivo, numa tentativa de atingir os objetivos de 

sobrevivência, crescimento e lucratividade no setor.  

Lima (2007) discorre que uma boa estratégia de marketing tem que observar 

hierarquias, dar prioridade às pessoas, de forma a oferecer a cada grupo de utente/paciente 

um conjunto de benefícios compatíveis com a sua hierarquia das necessidades. É necessário 

considerar que a motivação do utente, está ligada à procura do atendimento das 

necessidades ainda não satisfeitas. 

Portanto, como preconiza Skrabe (2003), seria impossível ditar uma fórmula de 

sucesso para o desenvolvimento das perfeitas ações de marketing de relacionamento, já que 

inúmeras situações diferentes surgem ao longo dos tempos. No entanto, voltar a atenção 
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para a ótica do cliente/utente pode garantir uma diminuição na percentagem da despesa 

gasta pelas instituições neste tipo de ação. 

Neste contexto, o CRM pode ser aplicado nas instituições de saúde traduzindo as 

suas vantagens na possibilidade do conhecimento da carteira de clientes/utentes atendida 

na instituição, delimitação das áreas geográficas de maior procura e a determinação do 

perfil dos serviços de maior oferta pela instituição. A interação do marketing de 

relacionamento nos serviços de saúde torna necessário o mapeamento das particularidades 

da qualidade dos serviços, para melhor atendimento das necessidades dos utentes deste 

setor (Magalhães et al., 2009). Embora o resultado destes esforços sejam suscetíveis a longo 

prazo, Naidu et al. (1999) indicam que as instituições de saúde envolvidas no marketing de 

relacionamento, apresentam um desempenho superior, tendo maiores taxas de ocupação e 

gerando maiores lucros. 

Ressaltando a importância do marketing de relacionamento na saúde, Borba (2007) 

defende que as empresas do sistema de saúde, mais especificamente o sistema de saúde 

privado, têm desenvolvido atitudes no sentido de fidelizar não apenas o utente usuário do 

plano de saúde, como também profissionais e demais prestadores, com o objetivo de 

fidelizar e verticalizar o sistema, de forma a impedir a ação da concorrência. 

Skrabe (2003) prescreve que administrar relacionamentos significa assessorar 

clientes na solução dos seus problemas. O objetivo não é apenas atender, mas manter o 

cliente pela credibilidade, segurança e sensação de confiança. 

Entende-se, portanto que, a saúde, constitui o bem mais precioso que um indivíduo 

possui, o marketing de relacionamento vem trazer atributos valiosos para aqueles que a 

encontram em momentos difíceis, pela falta de saúde deles mesmos ou de familiares e 

pessoas amigas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste capítulo foram analisadas as origens, os percusores e as várias definições do 

marketing de relacionamento. No âmbito do trabalho de investigação que se está a 

desenvolver é mais pertinente debruçar-se sobre a aplicação deste conceito aos mercados 

B2C, pois é nestes mercados que toda a pesquisa será feita.  

Teóricos e práticos têm dado ênfase ao marketing de relacionamento, como uma 

forma de as empresas atuarem em mercados de múltiplos e agressivos concorrentes, 
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embora a abordagem relacional esteja mais avançada no que concerne à teoria. A literatura 

é abundante em referenciar construtos afetos à formação de relacionamentos, cuja 

influência depende de algumas variáveis-chave, tais como, o contexto, o setor, o tipo de 

negócio, as condições da concorrência, o segmento de mercado e o estágio do 

relacionamento. 

O marketing de relacionamento é considerado um processo contínuo, que exige da 

empresa um processo eficiente de comunicação com os compradores, para garantir a 

realização dos objetivos comuns e a integração dos conceitos de marketing de relações no 

planeamento estratégico, potencializando todos os funcionários para a gestão dos recursos 

e satisfação das necessidades dos clientes. 

Esta conceção da atividade de marketing, que também se denomina de marketing 

interativo (Valero, 2002), pois possibilita a todos os elementos um processo de intercâmbio 

de relacionamento entre si. Aquilo que parece ser uma novidade no marketing de consumo, 

é já uma atividade quotidiana no âmbito do marketing de serviços, de onde as relações 

pessoais e duradouras entre vendedor e comprador são uma normalidade. É uma opinião 

generalizada, pois o aparecimento e o desenvolvimento do marketing de relacionamento 

deve-se às reflexões que se tem vindo a produzir em diversos trabalhos pertencentes a três 

âmbitos do marketing: marketing de serviços; no marketing industrial e nos estudos sobre 

as alianças estratégicas (Valero, 2002). 

Assim, com o surgimento do marketing de relacionamento, foi necessário repensar 

ns 4 P’s do marketing-mix, dadas as diferenças entre uma abordagem de marketing 

transacional e de relacionamento. Enquanto o primeiro focaliza-se numa troca em 

determinado momento, o marketing de relacionamento evidencia as relações que existem 

ao longo do tempo. 

A gestão de relacionamentos com clientes, e outras entidades com as quais a 

empresa interage, surge como a função estratégica mais importante para qualquer empresa 

que atua numa ótica de B2C e que pretenda manter-se de forma sustentada no mercado.  

O que realmente se pretendeu salientar ao longo deste capítulo é o forte caráter 

relacional associado ao marketing B2C. De facto, o elemento essencial desta vertente do 

marketing consiste na capacidade das instituições gerirem relacionamentos, quer a jusante, 

quer a montante. 

 No capítulo seguinte, vão-se estudar as variáveis mais importantes do marketing de 

relacionamento no setor da saúde, que maior contributo dão aos benefícios da relação com 

o cliente, procurando a satisfação dos mesmos e posteriormente a sua fidelização. 
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CAPÍTULO III – VARIÁVEIS RELACIONAIS NO SETOR DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE 
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INTRODUÇÃO   

 

O objetivo principal deste capítulo é apresentar as variáveis que definem o 

relacionamento, que é formado pelos comportamentos que deram origem à identificação 

das mesmas. 

Vários autores identificaram, nos seus estudos, as diferentes variáveis que poderiam 

ajudar a explicar o comportamento entre duas partes, aquando estas mantêm um 

relacionamento. 

Durante muitos anos, a satisfação de clientes foi, a principal variável de estudo, 

para se compreender as atitudes e as intenções dos clientes individuais ou organizacionais.  

Segundo os autores McDonald & Smith (2004), a evolução da literatura, sobre as 

trocas comerciais, mais especificamente na vertente transacional e relacional, aumentou a 

análise da tomada de decisão, e passou a incluir variáveis de elevada importância tais como: 

qualidade percebida, valor percebido, confiança e compromisso.  

 Em 2005, procurou-se certificar o marketing de relacionamento e a satisfação de 

clientes com base em variáveis como a confiança, comprometimento, comunicação, a 

qualidade do relacionamento e satisfação, de onde concluiu que o marketing de 

relacionamento entre as empresas e os clientes, baseia-se na relação de cinco variáveis, de 

onde foi distinguida a qualidade percebida e satisfação do cliente (Ndubisi & Wah). 

 Ndubisi (2007), refere as dimensões de marketing de relacionamento, como 

confiança, comunicação, compromisso e conflito gestão (resolução de conflitos e 

desacordos) são consideras importantes para a fidelização do cliente. Os resultados 

mostraram que as quatro variáveis do marketing de relacionamento estão diretamente 

ligada à fidelidade do cliente, e que a qualidade é uma variável mediadora da relação entre 

confiança e a fidelidade. 

 Leverin & Liljander (2006) analisaram o efeito da estratégia de marketing de 

relacionamento na satisfação e na fidelização do cliente, no mercado de serviços. Os 

autores verificaram que não existe diferença na avaliação dos resultados dos serviços para 

os clientes em diferentes mercados, contudo concluíram que o mais importante para a 

satisfação e fidelização dos clientes são as determinantes da parte produtiva. 
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1. Principais variáveis que caracterizam as relações entre duas partes  

 

O conceito de marketing de relacionamento foi afirmado por Berry pela primeira 

vez, o autor utilizou o termo no setor de serviços, e definiu o marketing de relacionamento 

como uma estratégia de atração, manutenção e melhoria de relacionamentos com clientes. 

(Bahri et al., 2013) 

Segundo Kotler, o marketing de relacionamento é um conceito para criar, manter e 

melhorar as relações do cliente.  

O marketing de relacionamento introduzido para identificar, criar, manter, reforçar 

e de alguma forma abolir a relação com o cliente e outro grupo para que todos tenham a 

mesma finalidade.  

Para os autores Ferreira & Sganzerlla (2000), o marketing de relacionamento é um 

processo contínuo, fazendo com que a empresa procure um feedback dos clientes para 

poder avaliar se os seus desejos e necessidades têm sido atendidos.  

Segundo os autores o marketing de relacionamento deve ser, acima de tudo, a 

vontade da empresa em implementá-lo, pois o seu sucesso depende de profundas 

mudanças no modo de pensar e agir empresarialmente. Para implementá-lo na empresa é 

necessário que haja uma consciencialização de todos os membros e que estes estejam 

convencidos que é este o objetivo central (Fonseca, 2009). 

A base do marketing de relacionamento é a satisfação do cliente, tendo a empresa 

como orientação as necessidades dos clientes. A satisfação do cliente pode levar a um 

comportamento especial, como a lealdade e a comunicação boca-a-boca. Várias pesquisas 

identificam o marketing de relacionamento como o fator mais importante no setor de 

serviços e referem que o mesmo influencia a satisfação e a fidelização do cliente (Ranjbaran 

& Barari, 2009; Feng, 2012).  

Para Bahri et al. (2013), os funcionários do primeiro contacto desempenham um 

papel vital na manutenção de clientes habituais, e na angariação de novos clientes para a 

empresa, contudo é preciso não descorar que o processo do marketing de relacionamento 

deve começar nos níveis mais altos da empresa, pois envolve decisões estratégicas que, 

muitas vezes, podem significar mudanças de rumos. 

Jovićević & Ivanović (2014), referem que o marketing de relacionamento é utilizado 

em todos os campos económicos, e está a ganhar cada vez mais importância nos bens de 

consumo e serviços. Geralmente é analisada em três níveis básicos: o nível tático, nível mais 

básico, similar às atividades de promoção de vendas, neste nível o marketing de 
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relacionamento envolve a construção de relações; o nível estratégico, dá ênfase ao 

desenvolvimento de relações de parceria com os clientes; e por último, o nível filosófico, 

que reflete a essência da filosofia do marketing em toda a empresa e está focado para 

fornecer a satisfação total dos clientes, a sua manutenção e o desenvolvimento dos seus 

negócios, baseando-se na confiança e em compromisso recíprocos. 

As empresas que utilizam estratégias de marketing de relacionamento sabem da 

importância do desenvolvimento e da manutenção das relações no longo prazo (Palmatier, 

2008). Este desejo de manter um relacionamento pode ser denominado também de 

intenção de compra, probabilidade de saída da relação (em sentido reverso) e continuidade 

do relacionamento (Heide & Stump, 1995; Palmatier et al., 2006). 

A expectativa de continuidade do relacionamento, de acordo com Heide & Stump 

(1995) “indica a perceção do comprador, de que ambas as partes, esperam continuar a troca 

no futuro. Ela não mede a atitude do comprador ou o desejo de continuar o 

relacionamento, mas sim, a perceção das expectativas bilaterais que existem em relação à 

continuidade”. 

Diferente do comprometimento que mede a intenção do cliente de permanecer no 

relacionamento, atuando como um mediador relacional, o constructo fidelização é 

estudado como um dos resultados alcançados através da adoção de práticas do marketing 

de relacionamento. Conforme estudos realizados, verifica-se que o comprometimento 

influencia positivamente a expectativa de manutenção do relacionamento (Kumar; Scheer 

& Steenkamp, 1995; Palmatier et al., 2006). 

A definição da expectativa de continuidade de um relacionamento, conforme 

Ganesan (1994), pode ser comparada ao do continuum das trocas discretas e relacionais. Na 

extremidade das transações discretas, existe uma baixa probabilidade de que o 

relacionamento perdure, enquanto, que nas trocas relacionais existe uma maior expectativa 

de repetição do negócio com o parceiro de troca. Ganesan (1994) entende que a orientação 

relacional, se dá com um prestador de serviços específico, e não de forma generalizada com 

todos os prestadores de serviços. 

A confiança tem sido estudada como um dos antecedentes da fidelização do 

relacionamento, estando positivamente associada a este (Palmatier et al. 2006). Esta tem 

sido utilizada pelos clientes como um dos critérios para avaliar as relações com os 

fornecedores (Donney & Cannon, 1997).  

Segundo Anderson & Weitz (1989), a confiança e a expectativa de continuidade 

aumentam na medida em que o relacionamento se torna mais maduro, o que se dá em 
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função de que relacionamentos mais longos já passaram por ajustes necessários e os 

parceiros sentem-se mais confortáveis nesta relação. 

A satisfação e a qualidade do relacionamento também influenciam positivamente a 

expectativa de fidelização (Palmatier et al., 2006). Estar satisfeito com o prestador de 

serviços, indica que este é capaz de entregar ao cliente o que ele necessita, e com isto, o 

cliente tenderá a manter a relação. Já a qualidade do relacionamento, além de influenciar na 

fidelização, criando um vínculo entre cliente e o prestador de serviços, também é por sua 

vez influenciada pela continuidade do relacionamento, pois, através dela o prestador de 

serviços tem maior contato com o cliente e assim pode atendê-lo de forma mais adequada. 

Elevadas expetativas de continuidade podem também ser influenciadas por outros 

fatores tais como os custos de troca elevados, a falta de tempo e de interesse do cliente em 

avaliar prestadores de serviços alternativos. Mesmo que os vínculos relacionais dos clientes 

com determinado prestador de serviços sejam fracos, poderá haver uma elevada expectativa 

na manutenção do relacionamento (Oliver, 1999). Isto, ocorre quando o cliente é 

dependente de um determinado prestador de serviços, em função de faltas de alternativas 

adequadas ou em função dos investimentos realizados num relacionamento, fazendo com 

que a relação seja mantida (Wilson & Vlosky, 1997). 

Os determinantes da expectativa de continuidade do relacionamento, conforme 

Heide & Stump (1995), levam a uma série de pesquisas interessantes. Assim, para que as 

empresas possam desenvolver relacionamentos de longo prazo, é necessário que as 

dimensões que contribuem para o estabelecimento e a manutenção de tais relações sejam 

conhecidas (Theron & Terblanche, 2010). Para isto, torna-se necessário conhecer como o 

conceito de marketing de relacionamento é operacionalizado, a fim de que se possa 

verificar e medir a orientação das empresas nos relacionamentos. 

 É importante, não descorar que os relacionamentos são contruídos através de 

algumas propriedades importantes existentes numa relação comercial. Uma delas é a 

colaboração/cooperação, é preciso que os elementos estejam dispostos em colaborar numa 

relação ganha-ganha, e que tenham um baixo grau de competitividade para que ela seja 

harmoniosa e rentável para ambos. Para obter esta rentabilidade, no caso de marketing de 

relacionamento, é preciso que as partes estejam realmente deslumbradas com a oferta, 

porque o objetivo da relação é sempre de longo prazo.  

 Ganesan (1994, citado por Pinheiro, 2008) sugere que uma orientação de longo 

prazo nos relacionamentos entre compradores e vendedores, é uma função de dois fatores 

fundamentais: dependência mútua e extensão em que os participantes confiam um no 
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outro. A confiança é uma das mais importantes propriedades na construção de um 

relacionamento. Segundo Morgan & Hunt (1994, citado por Pinheiro, 2008), a confiança 

existe quando uma parte acredita na honestidade do parceiro de troca.  

 O comprometimento, segundo vários autores (Pinheiro, 2008), tem sido apontado 

como uma das características-chave para que se tenha sucesso nos relacionamentos. Para 

Dwyer, Shurr & Oh (1987), as relações entre compradores e vendedores desenvolvem-se 

em etapas, que vão desde simples transações unilaterais, até a um relacionamento em que 

ambas as partes estão altamente comprometidas. Os autores afirmam que, com o 

desenvolvimento do relacionamento, as partes envolvidas aprendem a confiar uma na outra 

e isto faz com que se aumente o comprometimento entre elas. Portanto, o 

comprometimento é a habilidade de fazer sacrifícios de curto prazo em nome de benefícios 

de longo prazo (Slongo & Liberali, 2004).  

 Podemos frisar que o comprometimento no relacionamento é o desejo de manter o 

relacionamento valioso com a outra parte, a ponto de garantir esforços para tal (Scanzoni, 

1979, Gundlack et al., 1995, Morgan & Hunt, 1994).  

 Segundo Pigatto (2005), existem inúmeras variáveis para determinar o nível de 

relacionamento entre as partes, independentemente do tipo de mercado, conforme descrito 

no quadro 5. 

 

Quadro 5 - Variáveis utilizadas para definir relacionamentos 

Variável Autores 

Adaptação 
Metcalf, Frear & Krishnan (1992); Wilson (1995); Leonidou e Kaleka (1998); Crotts e 
Turner (1999) ,  Kalafatis (2000) ,  Bennett e Gabriel (2001) ,  Fynes e Voss (2002) e 
Helfert et al. (2002)  

Consentimento Morgan e Hunt (1994) 

Argumentos jurídicos Mohr e Spekman (1994) ,  Robicheaux e Coleman (1994)   e Boyle e Dwyer (1995)  

Benefícios 

Morgan e Hunt (1994) ,  Robicheaux e Coleman (1994) ,  Wilson (1995) , Leuthesser e 
Kohli (1995) ,  Lewin e Johnston (1997) ,  Selnes (1998) ,  Nielson (1998) ,  Ping 
(1999) ,  Crotts e Turner (1999) ,  Foster e Cadogan (2000) , Kalafatis (2000) ,  
Bowersox e Closs (2001) ,  Lindgreen (2001) e Donaldson  & O’Toole (2002)  

Comparação de alternativas Wilson (1995) ,  Leuthesser e Kohli (1995) ,  Kosak e Cohen (1997) ,  Kim (1999) ,  
Ping (1999) e Batt e Parining (2002)  

Comunicação 

Metcalf et al.  (1992) ,  Mohr e Spekman (1994) ,  Morgan e Hunt (1994) ,  Boyle de 
informação e Dwyer (1995) ,  Lewin e Johnston (1997) ,  Kosak e Cohen (1997) ,  
Leonidou e  
Kaleka (1998) ,  Nielson (1998) ,  Selnes (1998) ,  Ping (1999) ,  Crotts e Turner (1999) 
,  Pressey e Mathews (2000) ,  Kalafatis (2000) ,  Bennett e Gabriel (2001) , Bowersox e 
Closs (2001) ,  Lindgreen (2001) ,  Batt e Parining (2002) ,  Friman et al.  (2002) ,  
Fynes e Voss (2002) ,  Helfert et al. (2002) ,  Hsiao (2002) ,  Ivens (2002) ,  Roehrich et 
al.  (2002) e Coote, Forrest & Tam (2003)   

Compromisso 

Mohr e Spekman (1994) ,  Morgan e Hunt (1994) ,  Wilson (1995) ,  Hogarth-Scott 
(1997) ,  Kosak e Cohen (1997) ,  Vlosky et al. (1997) ,  Lewin e Johnston (1997) ,  
Leonidou e Kaleka (1998) ,  Selnes (1998) ,  Wilson e Vlosky (1997) , Nielson (1998) ,  
Hocutt (1998) ,  Hogarth-Scott (1999) ,  Kim (1999) ,  Crotts eTurner (1999) ,  
Lindgreen et al. (2000) ,  Pressey e Mathews (2000) ,  Lindgreen (2001) ,  Bennett e 
Gabriel (2001) ,  Hausman (2001) ,  Gadde e Hakansson (2001) ,  Hadjikhani e 
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Thilenius (2002) ,  Ivens (2002) ,  Roehrich et al.  (2002) , Friman et al. (2002) ,  Fynes 
e Voss (2002) ,  Coote et al.  (2003) e Walter, Muller & Ritter (2003)  

Confiança 

Dwyer et al.  (1987) ,  Anderson e Weitz (1989) ,  Anderson e Narus (1990) , Ganesan 
(1994) ,  Mohr e Spekman (1994) ,  Morgan e Hunt (1994) ,  Wilson (1995) ,  Kumar 
(1996) ,  Olsen e Ellram (1997) ,  Vlosky et al.  (1997) ,  Hogarth-Scott (1997) ,  Lewin 
e Johnston (1997) ,  Kosak e Cohen (1997) ,  Hocutt (1998) , Selnes (1998) ,  Nielson 
(1998) ,  Leonidou e Kaleka (1998) ,  Wilson e Vlosky (1997) ,  Hogarth-Scott (1999) ,  
Crotts e Turner (1999) ,  Yau et al.  (2000) , Lindgreen et al.  (2000) ,  Pressey e 
Mathews (2000) ,  Lindgreen (2001) ,  Bennett e Gabriel (2001) ,  Gadde e Hakansson 
(2001) ,  Hausman (2001) ,  Hadjikhani e Thilenius (2002) ,  Friman et al.  (2002) ,  
Medlin e Quester (2002) ,  Roehrich et al. (2002) ,  Fynes e Voss (2002) ,  Hsiao (2002) 
,  Ivens (2002) ,  Coote et al. (2003) e Walter et al.  (2003) 

Conflito 
Morgan e Hunt (1994) ,  Leonidou e Kaleka (1998) ,  Selnes (1998) ,  Kim (1999) , 
Lindgreen (2001) ,  Gadde e Hakansson (2001) ,  Helfert et al.  (2002) e Coote et  al.  
(2003)  

Cooperação 

Metcalf et al.  (1992) ,  Gundlach e Murphy (1993) ,  Robicheaux e Coleman (1994) ,  
Mohr e Spekman (1994) ,  Sheth (1994) ,  Morgan e Hunt (1994) ,  Wilson (1995) ,  
Lewin e Johnston (1997) ,  Spekman et al. (1997) ,  Olsen e Ellram (1997) ,  Nielson 
(1998) ,  Selnes (1998) ,  Leonidou e Kaleka (1998) ,  Kim (1999) , Crotts e Turner 
(1999) ,  Kalafatis (2000) ,  Yau et al. (2000) ,  Lindgreen et al. (2000) ,  Lindgreen 
(2001) ,  Bowersox e Closs (2001) ,  Gadde e Hakansson (2001) ,  Hausman (2001) ,  
Hsiao (2002) ,  Ivens (2002) ,  Friman et al.  (2002) , Fynes e Voss (2002) ,  Batt (2003) 
e Espallardo e Lario (2003)  

Coordenação Mohr e Spekman (1994) e Helfert et al. (2002) 

Cultura organizacional Cameron e Robert (1999), Denison (1996), Hatch (2004) e O’Toole (2002) 

Custos de terminar o 

relacionamento 

Morgan e Hunt (1994) ,  Leuthesser e Kohli (1995) ,  Ping (1999) ,  Bennett e Gabriel 
(2001) e Friman et al.  (2002)  

Desempenho Boyle e Dwyer (1995) ,  Heide e Stump (1995) ,  Olsen e Ellram (1997) ,  Wilson e 
Vlosky (1997) e   Hausman (2001)  

Empatia Robicheaux e Coleman (1994) ,  Leuthesser e Kohli (1995) ,  Young et al. (1996) ,  
Pressey e Mathews (2000) e Yau et al.  (2000)  

Flexibilidade Heide (1994) ,  Robicheaux e Coleman (1994) ,  Young et al.  (1996) ,  Hausman 
(2001) ,  Ivens (2002)e Donaldson  & O’Toole (2002)  

Formalização Boyle e Dwyer (1995) ,  Young et al. (1996) ,  Bowersox e Closs (2001) e Espallardo e 
Lario (2003)  

Incerteza Morgan e Hunt (1994) e Heide e Stump (1995)  

Integridade Robicheaux e Coleman (1994) ,  Young et al.  (1996) ,  Paswan e Young (1999) , 
Bowersox e Closs (2001) e González et. al. (2003)  

Dependência 

Gundlach e Murphy (1993) ,  Mohr e Spekman (1994) ,  Sheth (1994) ,  Heide (1994) ,  
Ganesan (1994), Wilson (1995) ,  Hogarth-Scott (1997) ,  Kosak e Cohen (1997) ,  
Lewin e Johnston (1997) ,  Vlosky et al.  (1997) ,  Wilson e Vlosky (1997) ,  Leonidou e 
Kaleka (1998) ,  Hocutt (1998) ,  Hogarth-Scott (1999) ,  Kim (1999) ,  Crotts e Turner 
(1999) ,  Dzever (2001) ,  Bowersox e Closs (2001) , Gadde e Hakansson (2001) ,  
Lindgreen (2001) ,  Roehrich et al.  (2002) ,  Fynes e Voss (2002) ,  Hsiao (2002) ,  Batt 
e Parining (2002) e Batt (2003)  

Investimento específico 

Ganesan (1994) ,  Heide e Stump (1995) ,  Wilson (1995) ,  Kosak e Cohen (1997) ,  
Spekman et al.  (1997) ,  Nielson (1998) ,  Hocutt (1998) ,  Kim (1999) , Ping (1999) ,  
Crotts e Turner (1999) ,  Bennett e Gabriel (2001) ,  Bowersox e Closs (2001) e Batt 
(2003)  

Mutualidade Robicheaux e Coleman (1994) ,  Paswan e Young (1999) ,  Hadjikhani e Thilenius 
(2002) ,  Ivens (2002) e González et. al (2003)  

Poder 

Mohr e Spekman (1994) ,  Robicheaux e Coleman (1994) ,  Boyle e Dwyer (1995) ,  
Young et al.  (1996) ,  Hogarth-Scott (1997) ,  Vlosky et al.  (1997) , Wilson e Vlosky 
(1997) ,  Hogarth-Scott (1999) ,  Crotts e Turner (1999) , Pressey e Mathews (2000) ,  
Lindgreen (2001) ,  Gadde e Hakansson (2001) , Bowersox e Closs (2001) ,  Batt e 
Parining (2002) ,  Hsiao (2002) ,  Roehrich et al.  (2002) ,  Ivens (2002) ,  Batt (2003) e 
Espallardo e Lario (2003)  

Problemas Mohr e Spekman (1994) ,  Morgan e Hunt (1994) ,  Leonidou e Kaleka (1998) , Kim 
(1999) ,  Ping (1999) ,  Roehrich et al.  (2002) ,  Friman et al.  (2002) e Batt (2003)  

Promessa Boyle e Dwyer (1995)  

Proximidade Hocutt (1998) e Nielson (1998)  

Relacionamento de longo Robicheaux e Coleman (1994) ,  Heide e Stump (1995) ,  Young et al.  (1996) , Hocutt 
(1998) , Selnes (1998) ,  Hausman (2001) ,  Hadjikhani e Thilenius  (2002) ,  Ivens 
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prazo (2002) e Batt (2003)  

Relacionamento 

interpessoal 

Metcalf et al.  (1992) ,  Wilson (1995) ,  Spekman et al.  (1997) ,  Hocutt (1998) , Crotts 
e Turner (1999) ,  Kim (1999) ,  Kalafatis (2000) ,  Batt e Parining (2002) , Hsiao 
(2002) e Roehrich et al.  (2002)  

Relationalism Hausman (2001) e González et. al (2003)  

Reputação 
Ganesan (1994) ,  Mohr e Spekman (1994) ,  Boyle e Dwyer (1995) ,  Leuthesser  
e Kohli (1995) ,  Hocutt (1998) ,  Crotts e Turner (1999) ,  Pressey e Mathews  (2000) ,  
Bennett e Gabriel (2001)   e Espallardo e Lario (2003)  

Satisfação 

Ganesan (1994), Leuthesser e Kohli (1995), Wilson (1995), Hocutt (1998), Leonidou e 
Kaleka (1998), Selnes (1998), Ping (1999), Crotts e Turner (1999), Bennett e Gabriel 
(2001), Donaldson  & O’Toole (2002), Batt e Parining (2002), Ivens (2002), Fynes e 
Voss (2002), Batt (2003) e Walter et al. (2003)  

Sinalizar comportamento Leuthesser e Kohli (1995)  

Solidariedade Morgan e Hunt (1994) ,  Robicheaux e Coleman (1994) ,  Young et al.  (1996) , Paswan 
e Young (1999) ,  Ivens (2002) e González et al. (2003)  

Fonte: Adaptado de Pigatto (2005) 

 

No mercado B2C, o estudo das relações tem sido um pouco limitado, sendo este tipo 

de relações semelhante às relações interpessoais.  

Neste tipo de mercado, as alternativas de escolha são muitas e estão disponíveis a um 

custo mínima, logo, o cliente considera que pode obter a mesma satisfação através de outra 

alternativa, o que torna a base de consumidores volátil e com facilidade de mudança de 

fornecedores, devido ao elevado número de alternativas e ao baixo compromisso na relação. 

Contudo, com o aparecimento das tecnologias de comunicação e informação, o investimento 

nas relações de longo prazo com os consumidores passou a ser possível e vantajoso. As 

instituições que acreditam nas vantagens do estabelecimento das relações com os clientes, 

referem que as mesmas resultam das vantagens competitivas da instituição derivadas da 

fidelização de clientes e, por isso, apostam em relações de valor acrescentado (Marques, 2014). 

Perante este cenário, e tendo em mente a importância que as variáveis supra citadas, 

(Qadro 5) possuem para determinar o nível e a importância do relacionamento entre duas 

partes, optou-se, neste capítulo, por concentrar a análise em 5 variáveis relacionais: confiança, 

comunicação, dependência, cooperação e compromisso.  

Essa escolha deu-se, por razão, de uma maior incidência dessas variáveis em estudos 

analisados e indicados acima, para definir relacionamentos, e do conhecimento da investigadora 

neste setor de serviços na área da saúde. 

A seguir será realizada uma breve explicação das 5 variveis relacionais, abordadas nesta 

investigação. 
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1.1. Confiança  

 

O Marketing de relacionamento procura construir relações de longo prazo, sendo 

que a confiança é uma das variáveis chaves (Morgan & Hunt, 1994) para o 

desenvolvimento de relações de sucesso. Segundo os autores, a confiança existe quando 

“um lado tem confiança na integridade de seu parceiro”. Outra definição é: a confiança de 

uma das partes na outra parte, está na crença de que ela realizará ações que resultem em 

consequências positivas para ambas, bem como não tenha um rumo inesperado de ações 

com resultados negativos como consequência (Anderson & Narus, 1999). Ou seja, pode-se 

observar que existe consenso na literatura de que a confiança é crucial no relacionamento 

(Ganesan, 1994). 

A literatura sobre as relações produziu diversas definições de confiança que 

demonstram algumas diferenças. A primeira está na perceção de quem iniciará o processo 

de confiar. 

Algumas definições referem-se à confiança entre pessoas, ou seja, no contato, 

apesar de a maior parte dos estudos adotarem o conceito de confiança inter organizacional 

(Morgan & Hunt, 1994; Anderson & Narus, 1999). Blois (1997) questionou que empresas 

poderiam confiar, uma vez que confiança envolve uma componente emocional, e concluiu 

que a confiança inter organizacional acontece quando os grupos que se relacionam confiam 

um no outro. Outro aspeto a ser considerado, é o escopo das definições, sendo que 

algumas delas equivalem confiança a dependência, pois referem-se somente à confiança no 

sentido de preenchimento de um papel ou uma promessa, enquanto outros adicionam um 

componente emotivo, tais como, expectativas e intenções positivas. 

A confiança numa relação profissional e as suas implicações para as ações das 

empresas têm sido definidas como: 

“a crença de uma empresa que a outra irá desempenhar ações que resultarão em 

resultados positivos para a empresa, bem como não tomar atitudes inesperadas que 

causem resultados negativos. A força dessa crença pode levar a empresa a ter uma 

resposta ou ação baseada em confiança, de onde a empresa se compromete a possíveis 

perdas dependendo das ações subsequentes da outra empresa.” (Anderson & Narus 

1999, P. 326). 

 

É importante não generalizar a análise da confiança nas relações interpessoais e nas 

parcerias profissionais. 
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Nas relações interpessoais, os participantes e os seus recursos expõem-se a 

potenciais perdas, enquanto que, nas relações inter organizacionais é a empresa que pode 

potencialmente ter perdas. 

O estabelecimento de um caminho positivo nos resultados das relações, deve ser 

considerado, no contexto de comparações nos níveis de confiança. O pensamento racional 

é que as análises dos resultados passados em comparação com expectativas, levam as 

empresas a prever ou estimar a extensão na qual o seu cliente repetirá a compra. Com base 

nessas estimativas a empresa irá encontrar respostas ou atitudes de confiança. A 

interpretação da literatura é que, construir e sustentar parcerias é um processo interativo. A 

comunicação é um instrumento fundamental, para incrementar a confiança entre a empresa 

e cliente, e, nesse seguimento, é consideradao um antecedente da mesma. Em períodos 

subsequentes, a acumulação da confiança, leva a uma melhor comunicação. Acredita-se 

também, que uma relação de confiança fortemente desenvolvida tem maior probabilidade 

de resolver desacordos de maneira amigável, e de fato, podem até aceitar algum nível de 

conflito, como sendo somente um elemento que faz parte dos negócios (Anderson & 

Narus, 1990). 

Morgan & Hunt, (1994) definem o conceito de confiança de maneira paralela ao da 

literatura existente: uma das partes tem confiança na reputação e integridade de seu 

parceiro de troca. A literatura sugere que uma parte confia, porque acredita na consistência 

do seu parceiro, na sua integridade, competência, honestidade, justiça, responsabilidade e 

benevolência. As teorias de troca social explicam que o relacionamento parte do princípio 

de reciprocidade generalizada, uma vez que, a desconfiança gera desconfiança, e como tal 

atua na diminuição do comprometimento e leva a uma relação de troca de curto prazo. 

Portanto, a literatura afirma que a confiança é determinante no relacionamento de 

marketing. 

Neste sentido, o estudo da confiança, como fator determinante para criar e manter 

relações a longo prazo, tem merecido especial atenção na literatura de marketing. A 

justificação prende-se com o facto de, esta permitir reduzir o risco inerente às trocas 

comerciais. Assim, quanto maior for a confiança, maior a probabilidade dos clientes 

estabelecerem relações de compra com a empresa e de manterem com esta uma relação 

duradoura (Holanda, 2008). 

Os antecedentes das variáveis de confiança segundo os autores supracitados são: 

Partilha de valores: antecedentes diretos dos conceitos de comprometimento e 

confiança, é o caso no qual, cliente e empresa partilham das mesmas visões sobre 
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comportamentos, objetivos, políticas que são importantes ou não, apropriadas ou não, 

certas ou erradas.  

Comunicação: a perceção do cliente de que a comunicação prévia entre eles foi 

positiva e de alta qualidade resultando numa maior confiança.  

Comportamento Oportunista: quando uma das partes tem um comportamento 

oportunista, a perceção levará a uma diminuição do comprometimento, porque uma das 

partes não acredita que pode confiar na outra (Morgan & Hunt, 1994). 

Ganesan (1994) identificou dois componentes da confiança. O primeiro, apoia-se 

na definição de Anderson & Narus (1990), identifica a confiança a partir da credibilidade, 

quando o comprador acredita que o vendedor possui a capacidade necessária para executar 

as atividades de forma eficaz e com confiança. O segundo componente da confiança, 

apoia-se na definição de Morgan & Hunt (1994), a benevolência, o fato de o comprador 

acreditar que o seu parceiro tem intenções e interesse genuíno no seu bem-estar. Já Walter 

et al. (2003) acrescentaram um terceiro componente essencial, a honestidade, o comprador 

precisa acreditar que a relação com o parceiro será credivél.  

Na generalidade, os efeitos da confiança são positivos e segundo Moorman, 

Zaltman & Desphandé (1992), a confiança está associada à qualidade do relacionamento, 

ao aumento da duração do relacionamento e da cooperação, e à redução do risco 

(Boustany, 2006). Para os autores Bloemer, Ruyter & Wetzels (1999), a confiança leva a um 

maior envolvimento entre as partes e a uma maior manutenção da relação (Marques, 2003). 

 

 

1.2. Comunicação 

 

Sabe-se que um dos objetivos do marketing de relacionamento é iniciar e 

desenvolver relacionamentos com os consumidores, de forma a retê-los, tornando-os 

lucrativos. Não há como estabelecer nenhum tipo de relacionamento se as partes não 

comunicarem. 

 Segundo Mckenna (1995) a comunicação é um diálogo. Quando eficaz, as duas 

partes ganham.  

O marketing de relacionamento orienta-se para a criação, manutenção e 

desenvolvimento de relações para a criação e entrega de valor mútuo, exigindo um estreito 

e intenso processo de comunicação, ou seja, comunicar-se com os clientes compreende 

tanto ouvir quanto falar. É através do diálogo que as relações são construídas e os produtos 
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são concebidos, adaptados e aceites. Atualmente, os “outros” tornaram-se peças 

importantes em quase todos os mercados, a fidelidade à marca está em extinção. Os 

consumidores estão dispostos a experimentar uma nova marca.  

Através de uma estratégia eficaz de marketing de relacionamento, a empresa deve 

procurar novas formas de comunicação, dinâmicas e inovadoras, capazes de estabelecer um 

vínculo profundo e duradouro com os clientes, fornecedores e todos os intermediários, 

como forma de obter uma vantagem competitiva sustentável. 

A comunicação foi definida por Anderson & Narus (1990) como a partilha formal 

e informal da informação entre as partes da relação. Uma comunicação frequente e 

oportuna é importante uma vez que, ajuda na resolução de disputas e na perceção das 

expectativas do relacionamento (Morgan & Hunt, 1994). Naturalmente, uma comunicação 

eficaz é essencial para uma cooperação bem-sucedida. 

Dwyer et al. (1987) descreveram a comunicação e a negociação como ações 

voluntárias de ambas as partes para alcançar uma posição em que cada uma possa obter 

maiores benefícios. A comunicação inclui a maneira como a informação é partilhada entre 

as partes e a abertura que estas possuem para a troca de informações. Mohr, Fisher & 

Nevin (1996) e Doney & Cannon (1997) defendem que, como a confiança requer 

credibilidade e benevolência, é necessário que as partes envolvidas reciprocamente tenham 

informações sobre o comportamento passado e as promessas cumpridas do seu parceiro, 

confirmando que a qualidade da comunicação e da troca de informações são algumas das 

características mais importantes do relacionamento. 

Segundo Futrell (2003) a comunicação, no contexto comercial, é o ato de transmitir 

informações e entendimentos verbais e não-verbais entre vendedor e comprador. Essa 

definição expõe a comunicação como um processo de troca que consiste no envio e no 

recebimento de mensagens, com algum tipo de resposta esperada entre comprador e 

vendedor. Podemos assim afirmar que a comunicação, num contexto comercial, deve ser 

um processo em sentido duplo, ou seja, além de fornecer informação, cabe às empresas 

estabelecerem canais de comunicação entre si para obterem um feedback sobre o produto 

ou serviço, o que pode ser caracterizado como uma forma das empresas comunicarem, ou 

seja a criação e troca de mensagens (Holden & O’Toole, 2004). Dessa forma, quanto mais 

próximo for o relacionamento entre o vendedor e o comprador, mais relacional (humano) e 

inovadora se torna a mensagem (Holden & O’Toole, 2004). 
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A comunicação é essencial para o desenvolvimento das relações, e para o 

funcionamento efetivo das mesmas, e é importante para a obtenção de benefícios mútuos 

(Mohr et al., 1996).  

A comunicação é o processo através do qual se transmite informação, fomenta uma 

tomada de decisão participada, coordena atividades, exerce poder e estimula a existência de 

compromisso entre as instituições participantes num acordo de cooperação (Mohr & 

Nevin, 1990). Segundo Batt & Parining (2002), para que o relacionamento amadureça, há a 

necessidade de uma associação positiva entre confiança e informação, uma vez que a 

confiança não evolui sem informação. 

De acordo com Vavra (1993) a comunicação é composta por sete objetivos comuns 

que são os seguintes: posicionar a empresa ou organização; informar os clientes sobre os 

produtos ou serviços atuais ou novos; educar clientes, ou seja, os clientes necessitam saber 

da superioridade dos produtos e serviços de uma empresa; estimular a compra cruzada; 

proporcionar a sensação de pertencer e da importância dos clientes; reafirmar a decisão de 

compra do cliente, onde o “remorso do comprador” pode ser aliviado por um programa de 

comunicação; e ajudar a “gerenciar” assuntos. 

 

 

1.3. Cooperação 

 

A cooperação é considerada um conceito chave na literatura do marketing de 

relacionamento, porque mostra o desejo de ambos os parceiros em realizar um trabalho em 

conjunto (Morgan & Hunt, 1994).  

Muitos investigadores consideram a cooperação como uma parte central nas trocas 

relacionais que usam essa variável para avaliar a qualidade do relacionamento de uma 

empresa (Leonidou, Barnes & Talias, 2006; Palmatier, Dant & Grewal, 2007). 

A cooperação pode ser definida como atividades coordenadas, similares ou 

complementares, desempenhadas por empresas em relacionamentos interdependentes para 

atingir resultados mútuos ou resultados unilaterais mas com a expectativa de produzir-se 

reciprocidade no futuro (Anderson & Narus, 1990). Uma vez que a confiança se estabelce, 

as partes aprendem que os esforços conjuntos e coordenados obtêm resultados que 

excedem aquilo que uma das partes obteria de forma isolada.  

O conceito de cooperação é bastante divulgado na literatura, será utilizado o 

conceito de Deepen, Goldsby, Knemeyer & Wallenburg (2008) que se refere a situações em 
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que as partes trabalham em conjunto para alcançar objetivos comuns. Thomas, Fugate & 

Koukova (2011) observa que grande parte da literatura refere que para que haja um alto 

nível de cooperação entre as partes, é necessário que estas sejam mais próximas quanto ao 

relacionamento. 

A cooperação implica uma relação contínua, e não acontecimentos isolados, Powers 

& Reagan (2007) defende que a cooperação permite a realização de objetivos comuns, 

objetivos esses que são modificados ao longo do tempo, permitindo uma relação contínua 

de longo prazo, onde ambos os lados trabalham para alcançar a melhor solução para 

problemas comuns e assim produzem melhores resultados. 

Entende-se por cooperação ações coordenadas similares ou complementares, 

levadas a cabo por empresas em relações interdependentes para alcançar um ou mais 

resultados mútuos ou individuais, com reciprocidade no tempo (Wilson, 2000 & Li, 1998). 

Para Gummesson (1999) o grau de cooperação pode relacionar-se com o grau de 

competição. Numa situação de pouca competição e pouca cooperação entre duas ou mais 

partes existe espaço para iniciar uma cooperação ampliada. Um elevado grau de cooperação 

e um baixo grau de competição proporciona a base para um relacionamento harmónico e 

de longo prazo. Os relacionamentos também podem prosperar em situações onde 

coexistem a cooperação e a competição intensiva. 

Coopera-se com os clientes para aumentar a sua fidelidade, reduzir os riscos e o 

incumprimento.  

 Mora & Montoro (2004) examinam os fatores que se deve ter em conta nas 

relações de cooperação, considerando que existem muitos trabalhos que precisam de um 

mínimo de confiança entre os parceiros para a criação e desenvolvimento de alianças. 

Fynes, Voss & Búrca (2005) destaca a importância da cooperação na redução de 

custos e melhoria de processos e produtos. Os autores ressalvam que a cooperação pode 

existir mesmo que haja divergências quanto aos objetivos organizacionais, empresas podem 

continuar a cooperar caso os custos de término do relacionamento sejam altos, custos que 

podem incluir contratos, mão de obra, adequação de processos/produtos, etc. 

De acordo com Briones & Martínez (2004), a cooperação é um processo dinâmico 

que pode permitir três situações. Primeiramente, o desenvolvimento da cooperação leva à 

melhoria da relação ente as partes. Segundo, se o parceiro inicialmente for fraco saí 

fortalecido após a cooperação, dado que tem maior capacidade de absorção e assimilação, 

porque é capaz de captar muito da experiência e das capacidades com interesse dos outros 

intervenientes. E a última situação, é que o membro mais frágil saía mais desfavorecido, 
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enquanto que, o mais forte capta os elementos sobre os quais sustentava a sua vantagem 

competitiva. 

Portanto o construto cooperação mostra que exerce impacto significante na 

qualidade do relacionamento das instituições. 

 

 

1.4. Compromisso 

 

Morgan & Hunt (1994) propõem que o compromisso é primordial no marketing de 

relacionamento, questão fundamental na literatura de trocas sociais e consequência direta 

no estabelecimento de confiança entre o cliente e a empresa. Na literatura sobre o mundo 

empresarial, o compromisso é crucial na manutenção da harmonia interna das empresas e 

nos estudos sobre o comportamento do consumidor. Com a evolução dos estudos e o 

entendimento da atitude do cliente em relação à marca, esse conceito torna-se mais 

importante do que os indicadores de repetição de compra. O compromisso é juntamente 

com, a confiança, uma variável chave para o marketing de relacionamento (Morgan & 

Hunt, 1994). Outra definição de acordo com Morgan & Hunt (1994) e Gilliland & Bello 

(2002) baseia-se no fato de os membros estarem comprometidos em identificar o 

compromisso como a variável chave para atingir resultados positivos. 

O compromisso relacional é considerado um elemento criticamente importante 

para o êxito das relações a longo prazo, assim o refere entre outros os trabalhos de 

Gundlach, Achrol & Mentzer (1995), Geyskens, Steenkamp & Kumar (1998) ou Jap & 

Ganesan (2000). Na literatura existe um consenso acerca da importância do compromisso 

no desenvolvimento e êxito das relações a longo prazo (Morgan & Hunt, 1994; Wilson, 

2000; Wetzels, Ruyter & Birgelen, 1998; De Ruyter, Moorman & Lemmink, 2001). De 

acordo com Moorman et al. (1992) o compromisso pode definir-se como um desejo 

duradouro de manter uma relação válida. O compromisso implica a adoção de uma 

orientação a longo prazo, isto é, implica uma disposição para realizar sacrifícios a curto 

prazo com o objetivo de obter benefícios a longo prazo com a relação (Dwyer et al., 1987; 

Moorman et al., 1992; Gundlach & Murphy, 1993; Ganesan, 1994; Morgan & Hunt, 1994, 

Geyskens, Streenkamp, Scheer & Kumar, 1996; Coote et al, 2003).  

Dwyer et al. (1987), definiram o compromisso como uma promessa implícita ou 

explícita entre os parceiros do intercâmbio, de modo a manter a relação. 
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Os autores Morgan & Hunt (1994) analisam as questões que são consequências de 

um relacionamento comprometido:  

Aceitação: definida como o grau de aderência que o cliente demonstra em 

relação às políticas da empresa. O comprometimento influencia a aceitação 

positivamente, enquanto a confiança influencia aceitação somente através do 

comprometimento.  

Propensão a deixar a relação: é a perceção da probabilidade que o cliente 

tem de terminar a relação num futuro próximo.  

Cooperação: assim como valores compartilhados, também são importantes 

para ambas as variáveis, conforme exposto anteriormente.  

 

O compromisso refere-se a uma promessa, implícita ou explicita de continuidade de 

troca relacional entre parceiros. Na sua fase mais avançada de interdependência entre 

empresa e cliente, as partes atingiram um nível de satisfação no processo de troca que 

virtualmente exclui outros parceiros primários de troca que poderiam oferecer benefícios 

similares (Dwyer, Schurr & Oh, 1987). 

Esse conceito representa o mais alto estágio nos laços relacionais entre empresa e 

cliente e pode também ser definido em três dimensões mensuráveis: Contribuições: na qual 

parceiros oferecem relativamente altos níveis de contribuição para a empresa, sendo que 

economia, comunicação e/ou recursos emocionais podem ser trocados; Durabilidade: 

presume que as partes conseguem discernir os benefícios atribuíveis à relação de troca e 

antecipar um ambiente que terá trocas efetivas e contínuas. Dadas essas expectativas, as 

partes podem vincular-se de tal maneira e encorajar o investimento contínuo na relação. E 

por fim Consistência: as contribuições são realizadas para a empresa. Em termos de 

expectativas, quando o nível de contribuição de uma parte flutua, a outra tem dificuldade 

de prever os resultados da troca. Uma distinção crítica nessa fase é que as partes empregam 

os seus recursos para manter o relacionamento.  

O compromisso apresenta uma dupla dimensão das atitudes e do comportamento. 

Reflete uma atitude, crença, desejo ou promessa de continuidade (Despandé et al., 1993 

citado por Polo Redondo & Cambra, 2006) em que uma parte está disposta a realizar um 

esforço determinado no que diz respeito à orientação a longo prazo da relação (Morgan & 

Hunt, 1994; Wilson, 2000; Andaleeb, 1996). Em outras palavras o compromisso pode 

entender-se como um desejo duradouro de manter uma relação valiosa (Morgan & Hunt, 

1994). 
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A ideia de relevância do relacionamento e a vontade de continuá-la está também 

presente na definição de Moorman et. al (1992): vontade latente de manter um 

relacionamento valoroso. Além disso, Anderson & Weitz (1992) entendem que a essência 

do compromisso em quaisquer tipos de relações requer estabilidade e sacrifício, e nesse 

contexto os autores definem compromisso como desejo de desenvolvimento de um 

relacionamento estável, que investigue pequenos sacrifícios a curto prazo, para manter a 

relação e a confiança na estabilidade da mesma. Vai além de uma avaliação simples e 

positiva baseada nos benefícios e custos associados à relação e implica uma orientação para 

relações de longo prazo. O compromisso, que é fruto da confiança do cliente, deve ser 

mútuo e baseia-se na perceção do nível de compromisso do outro, consistente com o 

desenvolvimento do padrão de reciprocidade e cooperação. 

O modelo de Anderson & Weitz (1992) sugere o processo pelo qual o 

compromisso se desenvolve, fundamentada na perceção que as partes têm em relação ao 

compromisso da outra. De uma perspetiva estática, as partes envolvidas numa relação 

estável apresentam níveis similares de compromisso. As assimetrias provavelmente 

resultam em relacionamentos insatisfatórios porque a parte mais compromissada fica 

vulnerável ao comportamento oportunista da parte menos comprometida, 

consequentemente a última apresenta maior probabilidade de abandonar a relação e menor 

probabilidade de se sacrificar pela outra parte. 

Morgan & Hunt (1994) estabeleceram que a confiança do cliente resulta no seu 

compromisso com a empresa, ela deve existir de maneira consistente, os seus componentes 

devem ser reconhecidos e equilibrados para que o relacionamento de marketing seja forte. 

Existem vários tipos de compromisso. Entre eles o compromisso afetivo e o 

calculado parecem ser os mais relevantes nas relações (García, Sanzo & Trespalacios, 2005). 

Por um lado, o compromisso afetivo está baseado na predisposição de manter uma relação 

e é construído sobre a existência de um vínculo emocional entre as partes. Este tipo de 

compromisso é o resultado da identificação com os valores da outra parte do intercâmbio 

(Morgan & Hunt, 1994). Por outro lado, o compromisso calculado mede o grau que as 

partes experimentam em relação à necessidade de manter uma relação devido aos elevados 

custos de saída (García et al., 2005). 

Para que se desenvolva o compromisso são necessários vários fatores, sendo que a 

confiança tem sido retratada como a principal antecedente do compromisso (Morgan & 

Hunt, 1994; Geyskens & Steenkamp, 1995; Andaleeb, 1996; Bendapudi & Berry, 1997; 

Wetzels et al., 1998; Geyskens, Steenkamp & Kumar, 1999; Siguaw, Baker & Simpson, 
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2003), particularmente do compromisso afetivo. A confiança na conduta honesta e 

benevolente do parceiro pode originar o desenvolvimento de um sentimento de afinidade 

que mostrará uma predisposição emocional para que se mantenha a relação.  

De acordo com Gundlach & Murphy (1993), Mohr & Spekman (1994), Morgan & 

Hunt (1994) e Coote et al. (2003), a opinião de que um relacionamento vai conseguir os 

resultados desejados cria um compromisso necessário entre as partes para investirem na 

relação. Ainda segundo estes autores, o compromisso aumenta a eficiência do 

relacionamento, estabelecendo normas da relação, que incluem a flexibilidade e a 

solidariedade. Dessa forma, realça-se a eficiência e a eficácia do marketing de 

relacionamento, uma vez que as partes podem maximizar os seus resultados sobre uma 

série de transações. 

Segundo Pigatto (2005), quanto mais comprometidas estiverem as partes, maiores 

serão as hipóteses das empresas em atingir objetivos individuais e conjuntos, com menor 

risco de existirem atitudes oportunistas de uma das partes. A existência de confiança e de 

compromisso num relacionamento incentivam as partes a trabalharem para preservar os 

investimentos no relacionamento colaborativo realizado pelos parceiros. 

 

 

1.5. Dependência  

 

A dependência é a necessidade do comprador, em manter o relacionamento para 

que as metas desejadas possam ser alcançadas, em função da falta de alternativas adequadas 

e/ou por causa dos investimentos feitos no relacionamento (Ganesan, 1994; Wilson & 

Vlosky, 1997). 

A dependência é um conceito que gira em torno da diferença, que existe entre as 

partes de uma relação, e interpreta-se como a necessidade que tem uma das partes 

implicadas em manter a relação como meio de alcançar os seus objetivos. Quanto mais 

dependência exista entre as partes, mais necessidade terá uma das partes em manter a 

relação para poder alcançar benefícios (Suárez, 2004). 

De forma isolada, a dependência não garante a orientação de longo prazo num 

relacionamento. É necessário que haja confiança a fim de trazer aos parceiros a 

compreensão, de que mesmo em contingências imprevistas, as recompensas serão divididas 

de forma justa. 
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No âmbito das relações entre duas partes a dependência refere-se à necessidade de 

uma parte (utente) manter uma relação com outra (profissional de saúde) para conseguir os 

objetivos desejados (Frazier, 1983). No entanto é importante mencionar, que em qualquer 

relação, as partes apresentam um certo grau de dependência. Esta dependência mútua que 

existe em todo o intercâmbio pode ser simétrica ou assimétrica. A dependência é simétrica 

quando as partes numa relação são igualmente dependentes. Em caso contrário, a 

dependência é assimétrica, sendo mais dependente a parte que mais necessita da outra para 

atingir os seus objetivos (García et al., 2005). A dependência assimétrica também foi 

considerada por Anderson & Narus (1990), designando dependência relativa a parte mais 

dependente e poder relativo a parte menos dependente. 

Segundo Gundlach & Cadotte (1994) e Mohr & Spekman (1994), nos 

relacionamentos comerciais de troca, ambas as partes podem ser, em algum grau, 

dependentes da outra e a estrutura dessa dependência “recíproca” caracteriza o nível da 

interdependência no relacionamento, levando a implicações importantes para a interação. A 

dependência é a aceitação, por parte da empresa, de que para ser parte de uma relação 

comercial mutuamente benéfica, tem que cooperar e formar uma base coesiva que suporta 

os inevitáveis conflitos (Fontenot & Wilson, 1997).  

Perante isto, no longo prazo a confiança deve estar aliada à dependência para que 

ocorram relacionamentos de longo prazo (Ganesan, 1994). 

Segundo Pigatto (2005), quando as partes acreditam que as barreiras para a saída 

são extremamente elevadas para ambos os lados, é provável que a colaboração seja vista 

como a maneira de controlar o fluxo de recursos entre as partes. Os sentimentos de 

dependência podem resultar de benefícios relacionais e de custos de término do 

relacionamento (Morgan & Hunt, 1994). A dependência varia diretamente com o valor 

recebido de um parceiro e inversamente com a disponibilidade de parceiros alternativos 

(Cook & Emerson, 1978). 

A dependência também está positivamente associada à satisfação com o 

relacionamento (Mohr & Spekman, 1994), uma vez que as partes sabem que os benefícios 

alcançados com o relacionamento, não aconteceriam se ambas atuassem individualmente. 

No contexto de serviços, Bloemer, De Ruyter & Wetzels (1999) verificaram que a 

dependência é um antecedente importante do comprometimento. Desta forma, conforme 

já destacado por Ganesan (1994), uma maior dependência levará a um maior 

comprometimento do cliente na relação com o seu prestador de serviços. 
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O quadro n.º 6, apresenta uma síntese das variáveis de marketing de relacionamento 

detalhadas neste capítulo. 

 

Quadro 6 - Síntese das variáveis de Marketing de relacionamento 

Atributo Característica Autores 

Comunicação 

 Partilha formal e informal de informações 
significativas e oportunas entre duas partes. 

 O desempenho da comunicação pode ser 
avaliado pela sua qualidade, pelo alcance da 
troca de informações e pela participação no 
planeamento e na fixação de objetivos. 

 Considerada como meio para acalmar conflitos, 
aumentar a confiança e melhorar a coordenação. 

Anderson e Narus(1990). 
Mohr e Nevin (1990). 

Mohr e Spekman (1994). 
Duncan e Moriarty (1998). 
Anderson e Weitz (1992). 

Confiança 

 Crença, atitude ou expectativa de uma das partes 
de que o comportamento do parceiro ou os seus 
resultados o beneficiarão. 

 Segurança na confiabilidade e na integridade da 
outra parte. 

 Redução do risco de comportamentos 
oportunistas nos relacionamentos de longo 
prazo. 

Mohr e Spekman(1994). 
Moorman, Zaltman e Deshpandé 

(1992). 
Dwyer, Schurr e Oh (1987). 

Morgan e Hunt (1994). 
Doney e Cannon (1997). 
Anderson e Narus (1990). 

Cooperação 

 Atividades coordenadas similares ou 
complementares desempenhadas por empresas 
nos relacionamentos interdependentes para 
atingirem resultados benéficos para as duas 
partes. 

Anderson e Narus (1990). 
Metcalf et al. (1992). 

Ring e Van de Vem (1994). 
Gummesson (1999). 

Compromisso 

 Disposição dos parceiros para se esforçarem a 
favor do relacionamento. 

 Crença de cada uma das partes de que a 
importância do relacionamento justifica o 
sacrifício para mantê-lo. 

 Investimentos idiossincráticos e termos 
contratuais limitativos estabelecem as regras do 
relacionamento. 

Mohr e Spekman (1994). 
Morgan e Hunt (1994). 

Dwyer, Schurr e Oh (1987). 
Anderson e Weitz (1992). 

Dependência 

 A dependência é a necessidade de manter um 
determinado relacionamento para atingir as 
metas desejadas. 

Heide e John (1988). 
Anderson e Narus (1984; 1990). 

Fonte: Elaborado pela própria. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente capítulo, abordou-se o estudo das variáveis que se consideram 

importantes, no que diz respeito, a intercâmbios relacionais de sucesso, neste sentido, 

foram apresentadas cinco variáveis que são extremamente importantes dentro do âmbito 

do marketing de relacionamento sendo elas, a comunicação, a dependência, confiança, 

compromisso e cooperação.  
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A escolha destas variáveis justifica-se pela importância concedida às mesmas numa 

grande variedade de investigações empíricas desenvolvidas no setor dos serviços.  

Mohr & Nevin (1990) consideram que a comunicação é a cola que segura a ligação. 

Consiste na partilha formal e informal de informações significativas e oportunas, e é 

considerada uma dimensão crítica na construção de relacionamentos.  

Considerando-se a importância da troca de informações estratégicas, a confiança é 

um construto fundamental, para o sucesso de alianças estratégicas e de outros 

relacionamentos de longo prazo, porque reduz o risco de comportamentos oportunistas.  

A confiança contribui para o sucesso dos empreendimentos, mas os 

relacionamentos também podem prosperar em certos casos, onde existe uma combinação 

de graus de cooperação com graus de competição. 

A cooperação manifesta-se através de atividades coordenadas, similares ou 

complementares, desempenhadas pelas empresas em relacionamentos interdependentes 

para atingir determinados resultados.  

O compromisso e a confiança são os dois construtos amplamente examinados e 

confirmados na pesquisa de marketing de relacionamento; portanto, apresento extrema 

relevância nas relações entre vendedores e clientes. 

 A dependência é um dos atributos do marketing de relacionamento e sinaliza até 

que ponto uma empresa influencia e será influenciada pelo parceiro. 

Esta análise teórica permitiu clarificar o conhcemento sobre as variáveis analisadas 

e as suas possíveis interrelacções. 

 Para cada uma das variáveis procedeu-se à reflexão das dimensões que a integram e 

analisou-se a sua vinculação com as restantes variáveis, que atuam como antecedentes e 

consequências, facilitando desta forma a explicação dos intercâmbios comerciais entre os 

profissionais de saúde e os utentes. 

 No capítulo seguinte, vão-se abordar mais algumas variáveis relacionais, que foram 

consideradas, como beneficiadoras da relação entre duas partes, são elas, a qualidade, 

satisfação e fidelização. 
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CAPÍTULO IV– BENEFÍCIOS DA RELAÇÃO – QUALIDADE, 

SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DE CLIENTES 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste ponto do trabalho apresenta-se a importância da qualidade, da satisfação e da 

fidelização de clientes e, quais os fatores que motivam a sua evolução dentro de uma 

realidade competitiva mais intensa e complexa. 

O conceito de qualidade foi evoluindo ao longo do tempo, dadas as características 

que cada período apresentou na história do desenvolvimento humano. Académicos e 

investigadores têm contribuído significativamente para o estudo deste assunto e as suas 

implicações para a satisfação do consumidor. 

A competitividade entre empresas, cimentada na atração e manutenção de clientes, 

tem-se estimulado cada vez mais, pelo que avaliar os níveis de satisfação dos clientes, 

tornou-se uma tarefa crucial para o sucesso e crescimento das empresas, as quais devem ser 

capazes de orientar as suas atividades para o mercado, gerando assim a satisfação 

generalizada dos seus clientes. 

Consequentemente, a satisfação surge como um dos recursos mais importantes, 

que as empresas dispõem visando alcançar e reforçar a competitividade e assegurar o 

sucesso a longo prazo em ambientes extremamente competitivos, como aqueles em que se 

vive atualmente, comportando também uma clientela com exigências cada vez maiores 

(Rigopoulou, Chaniotakis, Lymperopoulos, Siomkos, 2008). Os clientes que estão 

satisfeitos com a prestação de um serviço, têm uma maior probabilidade de voltar a 

recorrer aos serviços dessa empresa, uma vez que parece evidente que as probabilidades de 

voltar a comprar sejam menores para clientes insatisfeitos (Skogland & Siguaw, 2004). 

Posteriormente, as empresas começaram a perceber que uma grande diversidade de 

negócios dependia dos clientes atuais, e que manter um cliente era mais barato do que atrair 

um novo, pelo que se assistiu a uma mudança de paradigma, passando as empresas a 

enfatizar a manutenção dos clientes atuais, através da tentativa de desenvolverem relações 

duradouras com estes. A obtenção da fidelização dos clientes passou a ser o lema das 

empresas. Assim, a fidelização dos consumidores passou a ser interpretada como um 

importante objetivo das empresas. 

O objetivo deste capítulo é expor os fundamentos teóricos sobre as variáveis do 

marketing de relacionamento que conduzem aos benefícios da relação, são elas, a 

qualidade, a satisfação e a fidelização de clientes. No fundo, este capítulo, mostra como é 

que é possível a criação de relações a longo prazo entre os intervenientes de qualquer nível. 
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1. A gestão da qualidade  

 

 Na verdade, a globalização da economia relança e acentua a competição entre os 

diversos serviços e a sua seleção é feita com base na respetiva qualidade. A qualidade é 

assim uma imposição crescente em qualquer que seja o mercado no qual a empresa se 

insere. (Valter, 2007). 

 A qualidade tem sido objeto de estudo ao longo dos tempos, sendo que os 

primeiros esforços para a medir, tiveram a sua origem no setor dos produtos e envolviam 

sobretudo o cumprimento de requisitos e especificações técnicas. 

Numa perspetiva de gestão estratégica, entende-se que só através duma gestão 

criteriosa da qualidade, é que as empresas conseguem posicionar-se para alcançar serviços 

prestados com a qualidade desejada (António & Teixeira, 2007). 

Apesar dos inúmeros estudos efetuados na área da qualidade, a verdade é que os 

resultados demonstram que não existe um consenso relativamente à sua definição. (Alves, 

2009).  

O termo qualidade é subjetivo, podendo ter vários significados em função dos 

sujeitos e do contexto. Encontram-se na literatura vários conceitos para este termo. 

 

A qualidade é a totalidade dos elementos e das características de um produto, ou 

serviço, que influenciam a sua capacidade de satisfazer as necessidades declaradas ou 

implícitas. (Sociedade Americana para o Controlo da Qualidade (s.d.)) 

 

De acordo com Pires (2004), citando alguns autores clássicos, qualidade é: “aptidão 

ao uso” (Juran, 1990), “conformidade com as especificações” (Crosby, 1979), “perda para a 

sociedade, causada pelo produto, após a sua expedição” (Taguchi & Wu, 1979). 

Já Deming (citado por Pires, 2004) propunha que “as necessidades e expectativas 

dos consumidores são o ponto de partida para a melhoria da qualidade”.  

Segundo, Parasuraman, Zeithaml, & Berry (1988), a qualidade de um serviço define-

se como uma avaliação global ou atitude em relação à superioridade do serviço. O cliente 

analisa a qualidade, de acordo, com a sua perceção e satisfação daí resultantes (Chang, 

Yang, Wen & Chem, 2002). Do ponto de vista do cliente, a definição de qualidade pode 

estar relacionada com a excelência, com o valor do serviço, pode estar em conformidade 

com as especificações ou a superação das expectativas dos clientes. Porém, na definição de 

qualidade, o exceder das expectativas é o aspeto que maior relevância tem para o cliente 

(Brito & Lencastre, 2000). Os atributos dos serviços são todas as atividades, o espaço 
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físico, as pessoas e os elementos intangíveis oferecidos por uma empresa, que são 

percebidos pelos clientes como a “estrutura” do serviço, (Ferrand, Robinson & Valerie-

Florance, 2010).  

Vários autores apontam a dificuldade em definir o termo qualidade. Para Rodrigues 

& Dávila (2006), qualidade não é mais do que conseguir à primeira, que o produto ou 

serviço cumpra corretamente a finalidade para a qual está destinado, entregando-o ao 

cliente, seja ele interno ou externo, na forma que o satisfaça.  

A definição de Kotler (1998) sobre a qualidade está claramente voltada para o 

cliente: “qualidade é a totalidade dos atributos e características de um produto ou serviço, 

que afetam a sua capacidade de satisfazer as necessidades declaradas ou implícitas”. A 

qualidade é o mínimo que o cliente espera de qualquer produto ou serviço. Se não houver 

qualidade, inevitavelmente não haverá relacionamento, porque não existe recompra. Pode 

considerar-se que qualidade é um dos mais importantes meios para conquistar 

consumidores, competitividade e produtividade, dando segurança às empresas, bem como 

a todo o sistema económico de um país.  

Pretende o autor (Kotler, 1998) demonstrar que nem sempre o cliente explícita 

tudo aquilo que quer, o que significa que a empresa deve saber entender o que ele deseja 

dentro de um conceito de intangibilidade. Não se espera só o produto ou serviço em si, 

mas o que ele pode oferecer além da função primária que lhe é inicialmente característica. 

Este é já considerado um conceito mais completo de qualidade, antes visto somente como 

o atendimento das necessidades dos clientes. Nesse processo de transição percebe-se que 

ela não pode ser voltada somente para a necessidade, mas também para um novo conceito 

de cliente, aquele que tenha satisfeito até as necessidades não previstas. Sobre o assunto, 

Kotler (1998) defende que existe uma interligação direta e inegável entre qualidade de 

produto e serviço, satisfação do consumidor e rentabilidade da empresa já que, quanto 

maior a qualidade, maior a satisfação do cliente e menores os custos e, embora com preços 

maiores, o cliente paga pela melhor qualidade, o que resulta em maior rentabilidade para a 

empresa.  

Os consumidores percebem a qualidade do serviço experimentando o processo de 

consumo e comparam com as suas experiências e/ou com as suas expectativas. Como a 

qualidade do serviço é vista por muito autores, como antecedente da satisfação de clientes e 

a satisfação é um antecedente da intenção de compra, há uma forte ligação entre a 

qualidade e a retenção de clientes no setor dos serviços. Neste sentido, a qualidade dos 

serviços torna-se um tema fulcral nas empresas de serviços.  
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A qualidade percebida é um julgamento do consumidor acerca da excelência e 

qualidade superior de um prestador de serviço, (Javadein, Khanlari & Estiri, 2008). Esse 

julgamento da qualidade, com base na satisfação influencia as intenções de compra, 

havendo também uma relação direta entre a satisfação e a fidelidade, sendo estes 

constructos fundamentais na retenção de clientes e rentabilidade a longo-prazo. Para os 

gestores, com produtos/serviços que incluam seguimento pós-venda, é de extrema 

importância manter a satisfação dos clientes, já que este é um indicador de atitude de 

recompra (Jiang & Rosenbloo, 2005). Javadein et al. (2008) consideram que a fidelidade do 

cliente é explicada pela qualidade do serviço percebida.  

 

Segundo Pires (2012: 43) “ A qualidade inicia-se pela idenificação das necessidades dos 

clientes, seguindo-se-lhe, o que podemos chamar de expressão funcional da necessidade 

(o que o produo/serviço deve fazer);  

(...) A qualidade não está apenas, nem fundamentalmente na produção/prestação de 

serviço, mas cada vez mais na interface da organização com os seus clientes.  

 

A qualidade dos produtos/serviços é um dos fatores-chave para o sucesso de uma 

empresa. Essa qualidade deve estar adequada aos desejos do cliente, sendo sempre superior 

às suas expectativas, nunca inferior.  

Cobra (2000) valida esta ideia ao afirmar que: “a qualidade de um serviço deve estar 

evidenciada nas necessidades dos clientes, procurando oferecer sempre algo que exceda as 

expectativas”. São necessárias três revoluções na qualidade para que se chegue à vantagem 

competitiva: a primeira refere-se à qualidade do produto; a segunda, à qualidade do serviço, 

e a última, à qualidade da informação, tal como refere Albrecht (2000).  

A qualidade do serviço, juntamente com a existência de equipamentos atualizados, 

têm-se revelado fundamentais para a retenção de clientes (Dhurup, 2012).  

De acordo com o estudo de Ou, Shilh, Chen & Wang (2011), o cliente que é 

influenciado pela qualidade do serviço demonstrou ter um impacto positivo na qualidade 

da relação, bem como confirma que clientes com uma relação positiva face ao serviço têm 

impacto positivo no seu compromisso com os prestadores do serviço, e quanto mais alto 

for esse compromisso nessa relação comercial maior é a fidelidade do cliente. 

Também Solomon (2009), refere que os clientes procuram mais do que uma mera 

troca comercial, pretendem uma relação de proximidade com o prestador do serviço. 

A qualidade total, segundo Pires (2004), deve ser entendida como a cultura da 

empresa, baseando-se em cinco grandes princípios: 1) Empenhamento da gestão de topo; 
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2) Objetivos de satisfação do cliente; 3) Processo contínuo de melhoria da qualidade; 4) 

Qualidade entendida como um problema de toda a gente; 5) Gestão dos resultados 

económicos da qualidade. 

Ainda com base no mesmo autor, uma cultura organizacional assente na gestão pela 

qualidade total traz benefícios, tais como: satisfação dos clientes, melhoria contínua, 

eliminação do desperdício, satisfação dos clientes internos, comunicação efetiva e atitude 

positiva. 

Posto isto, verifica-se que a maioria das definições de qualidade incide numa 

abordagem baseada no cliente, afirmando que a qualidade percebida pelo mesmo deve 

corresponder ou superar as suas expectativas. 

A qualidade deve incidir na rotina da atuação das instituições de saúde através de 

dois fatores: na atenção para com o cliente, quanto ao fornecimento dos serviços, e na 

qualidade da gestão de seus clientes. Partindo-se da pesquisa na satisfação das necessidades 

dos clientes e oferecendo excelência e qualidade nos serviços, é necessário então que a 

instituição como um todo esteja atenta para perceber quem são os seus clientes, o que 

pensam e sentem.  

 

 

1.1. O papel do cliente interno na construção da qualidade dos serviços 

 

No contexto atual reconhece-se cada vez mais que o cliente é a razão de ser da 

empresa, a sua sobrevivência obriga-as a uma postura onde prevalece o primado do cliente, 

sendo este considerado um requisito para a qualidade total da empresa. 

As empresas devem conseguir oferecer produtos e serviços que maximizem a 

satisfação das necessidades dos clientes, e, de preferência, exceder as suas expectativas 

oferecendo mais do que o cliente espera, é sem dúvida uma condição base para o sucesso 

empresarial. 

É importante analisar a forte componente intangível, que nos dias de hoje, envolve 

a comercialização de produtos ou serviços que transaciona, mas sim, fundamentalmente, 

no valor acrescentado que ele traz.   

Porém, o trabalho de otimização da relação com o cliente externo, insere-se na 

capacidade que a empresa tem de passar à prática os seus pressupostos de gestão. 

Transpondo para o interior da empresa as atitudes e comportamentos que, na vertente 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

99 

 

externa, a distinguem e a tornam portadora de valor acrescentado face à concorrência, que 

irá assegurar a satisfação das necessidades dos seus clientes externos. 

Conforme Granero (2008), o marketing interno consiste em ações voltadas para o 

público interno da empresa, com o fim de promover entre funcionários e departamentos, 

valores destinados a servir o cliente. A noção de cliente transfere-se para o tratamento dado 

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

compromisso dos funcionários abrange a adesão aos valores e aos objetivos da empresa 

através do marketing interno, e pressupõe o trabalho em equipa, num contexto marcado 

pela cooperação e pela integração dos vários setores da empresa. 

Um dos aspetos importantes na gestão do relacionamento é o relacionamento dos 

empregados com os gerentes, sobre as suas capacidades profissionais, desempenho e 

comprimento de objetivos. A existência de um bom relacionamento entre gerentes e 

colaboradores leva ao sucesso de uma estratégia de marketing. 

A maioria das empresas consideram que construir relacionamentos efetivos com os 

consumidores e parceiros depende em grande parte das forças e do tipo de 

relacionamentos, construídos com os funcionários e gerentes dentro da empresa. É 

importante referir, que a diferenciação competitiva de uma empresa depende da exploração 

da competitividade potencial da mesma e das capacidades dos profissionais do marketing e 

da administração. 

Segundo Hooley (2001), em algumas situações os empregados de uma empresa 

podem ser o recurso mais importante que faz a diferenciação. O crescimento acentuado da 

concorrência através da qualidade superior do serviço depende, principalmente, do 

comportamento e da eficiência das pessoas que fazem o serviço e não das pessoas que 

desenvolvem a estratégia. 

O autor refere que uma das maiores barreiras para a eficiência do marketing 

estratégico, não está na habilidade da empresa em conceder estratégias inovadoras ou 

planos sofisticados de marketing, mas sim na sua habilidade em conquistar a eficiência e em 

manter a implementação dessas estratégias. O melhor caminho para a implementação do 

planeamento e para a operacionalização do marketing estratégico é o marketing interno. 

O marketing interno é fundamental para as estratégias de marketing de 

relacionamento, para as alianças estratégicas, para a diferenciação competitiva e para a 

realização de serviços de qualidade superior.   

Para que uma empresa tenha um desempenho excelente, garantindo o sucesso do 

negócio, é fundamental que os colaboradores vejam a sua importância reconhecida pela 
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empresa, e que recebam o conhecimento necessário do negócio, como um todo para que se 

possam envolver completamente nele. Kotler & Keller (2008) afirmam que manter os 

colaboradores bem informados sobre as estratégias, objetivos corporativos e necessidades 

dos clientes através de ações de marketing interno, é uma prioridade para as empresas de 

sucesso, o que as torna melhores que as restantes. 

A partir de 1990, quando as empresas alargaram a sua orientação de marketing, o 

relacionamento com o público-alvo ganhou força (Boone & Kurtz, 2009). Até chegar à era 

do relacionamento, o mundo sofreu mudanças consideráveis, o mercado mudou, o 

consumidor mudou e as empresas tiveram que mudar para se adaptar às novas exigências 

do meio envolvente. Perante este cenário, as empresas passaram a ver as novas 

necessidades dos clientes como novas oportunidades de negócio. 

É nessas novas oportunidades que reside a superação da expectativa de satisfação 

dos clientes. Bekin (2004) ressalta que o recurso essencial para o sucesso das empresas com 

esta nova realidade, da orientação para o cliente são a informação e o conhecimento detido 

pelas pessoas. Logo, as habilidades para o sucesso com esta nova realidade residem, entre 

outros aspetos, na “valorização das pessoas e numa empresa de trabalho que privilegie a 

coesão interna e a circulação das informações vinculadas à realidade de mercado”. 

Las Casas (2006), refere a aplicação dos recursos de marketing externo para o 

interior da empresa, com o objetivo de gerar a satisfação dos colaboradores, é considerada 

uma realidade em muitas empresas. O autor, considera que colaboradores satisfeitos e 

motivados com a empresa, prestam melhores serviços aos clientes beneficiando-se a si 

próprio, aos clientes e à empresa. 

A forma como, as relações humanas são construídas e geridas dentro da empresa, 

entre os clientes internos e a direção interferem na qualidade dos serviços prestados aos 

clientes. Ou seja, as relações internas da empresa transparecem no comportamento da 

equipa e interferem diretamente no relacionamento desta com os clientes. As empresas 

orientadas para a satisfação dos clientes consideram e reconhecem a importância da 

aplicação da filosofia de marketing junto do público interno.  

 

1.2. Importância da qualidade nos serviços 

 

Atualmente, a qualidade de serviços distingue-se da qualidade de produtos pela sua 

subjetividade, contemplando aspetos ligados às relações humanas. De acordo com 
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Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990), os serviços diferem de produtos no que se refere à 

forma como são produzidos, consumidos e avaliados. 

Sendo os serviços intangíveis, ou seja, não podem ser possuídos, mas vivenciados, e 

heterogéneos, pois diferem consoante o vendedor, o cliente e o momento em que é 

prestado, é difícil a sua padronização para se conseguir avaliar a qualidade dos mesmos. 

Assim, o processo de prestação do serviço pode ser muito mais relevante do que o seu 

próprio resultado (Gianesi & Corrêa, 1994). 

A gestão da qualidade no setor de serviços tem demonstrado grande importância 

entre as empresas do mercado mundial. O setor de serviços tem crescido 

consideravelmente à medida que um país se desenvolve e, consequentemente, aumenta o 

poder de compra das pessoas, refere Albrecht (2000). Gerir o movimento pela qualidade 

dos serviços é uma evolução que necessariamente avança a cada dia, já que diariamente 

aprende-se como melhor incorporá-la às atividades das empresas. A importância dessa 

gestão é traduzida pela afirmação de Gale (1996), “serviço ao cliente, de alta qualidade, 

significa lucros”.  

Não há porque fazer diferenciação entre serviço e qualidade, uma vez que serviço é 

todo o trabalho que agrega valor ao que uma pessoa faz em benefício de outra. A não 

diferenciação justifica-se, quando Albrecht (2000), define qualidade como a medida em que 

uma coisa ou experiência satisfaz uma necessidade, soluciona um problema, ou agrega valor 

em benefício de uma pessoa.  

Dar ênfase ao valor para o cliente e entender o que ele quer comprar, traduz-se em 

qualidade de serviço, de criação de valor para ele. É preciso que as coisas tenham 

significado para que se possa fidelizar o cliente, porque a fidelidade não se prende ao vazio 

ou a propostas abstratas, o cliente é fiel a algo que quer e ambiciona ter em que acredita. 

Isso é sublinhado por Cobra (2000): 

 

A razão do sucesso de uma empresa em qualquer ramo de negócios depende do grau de 

relacionamento da empresa com os seus clientes. Essa integração depende do adequado 

atendimento da clientela. Portanto, prestar serviços de qualidade significa contrair com 

os clientes um importante elo.  

 

Atualmente, esforços de qualidade bem-sucedidos exigem que a administração da 

empresa atinja e exceda a satisfação dos consumidores. Dentro desse ponto de vista a 

qualidade de produtos e serviços é somente uma parte, uma das prioridades estratégicas das 

empresas. É ainda necessário difundir essa ideia largamente, proporcionando a todas as 
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pessoas da empresa a formação e o apoio necessários para que se atinjam esses objetivos, 

defende Oliver (1999).  

Nos dias de hoje, a liderança na qualidade, começa com um particular conhecimento 

de como os consumidores definem satisfação e qualidade de produtos e serviços, e um 

ênfase para os resultados obtidos, ao alcançarem-se e superarem-se as expectativas dos 

consumidores. O elemento-chave aqui é a expectativa do consumidor, habitualmente 

esquecida na aplicação dos antigos parâmetros padronizados de qualidade.  

A melhoria contínua na qualidade é um fator de competitividade essencial para que a 

empresa enfrente a disputa direta no mercado dos seus produtos e serviços. Berry, (2001) 

afirma que a confiança do cliente é o ativo mais precioso que qualquer empresa pode ter, e 

“a excelente execução do serviço dia após dia leva a um elemento fundamental na 

construção de confiança”. De acordo, com Cobra & Rangel (1993), é fundamental que os 

produtos e serviços oferecidos aos consumidores estejam em conformidade com as suas 

necessidades e expectativas. Um bom produto pode tornar-se mais competitivo se for 

acompanhado de um bom serviço aos clientes, e a prestação de serviços àqueles se apoiar 

numa metodologia e/ou qualidade diferenciadora, como chave para incrementar os 

negócios.  

No caso dos serviços de saúde, Berry (2001) acrescenta que os clientes são motivados 

a permanecer, como tais, quando compram esse tipo de serviço e vivem uma excelente 

experiência. Para Theodore (1990), o relacionamento entre vendedor e comprador 

raramente termina após a venda. Na realidade, este relacionamento intensifica-se e torna-se 

o fator crítico na escolha do consumidor para uma próxima compra.  

Grönroos (2004) afirma que a qualidade percebida de um serviço pode ter duas 

dimensões: a dimensão técnica e a dimensão funcional. A dimensão técnica está relacionada 

com o resultado do processo que produz um determinado serviço. Esta reporta-se a “o 

que” o cliente recebe e ao que fica com o cliente quando o processo de produção termina. 

A dimensão funcional está relacionada com o processo/método de produção do serviço, 

ou seja, a “como” o cliente recebe e vivencia o serviço. 

A dimensão funcional apontada pelo autor reforça a importância do processo e das 

interações que ocorrem durante o mesmo, na perceção do cliente da qualidade do serviço. 

Esta ideia é comprovada por Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) que indicam que a 

qualidade do serviço, na ótica do utente, é definida pela extensão da diferença existente 

entre as expectativas ou desejos dos clientes e as suas perceções sobre o serviço vivenciado. 
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Nesta perspetiva Slack, Johnston & Chambers (2002) apresentam três possibilidades 

nas relações entre expectativas e perceções dos clientes: quando as expectativas são 

inferiores às perceções, a qualidade percebida é boa; quando as expectativas são iguais às 

perceções do cliente, a qualidade percebida é aceitável, e por fim, quando as expectativas 

são superiores às perceções, a qualidade percebida pelo cliente é pobre. 

Andori, Ghani, Yadav, Daher & Su (2010) chamam a atenção para o facto de que 

uma melhor qualidade do serviço, conduz a uma maior satisfação do cliente, e 

evenualmente, a clientes fiéis que estão dispostos a voltar ou recomendar a insituição de 

saúde a outros clientes. Lewis & Soureli (2006) concordam com esta ideia, afirmando que a 

qualidade do serviço está positivamente relacionada com a saisfação. 

Assim, a qualidade percebida está intrinsecamente ligada com o nível de satisfação 

do cliente, logo a satisfação do cliente depende da diferença entre o desempenho percebido 

e as expectativas (Kotler,1998). 

 

 

1.3. A avaliação da qualidade do serviço pelo cliente 

 

Gianesi & Corrêa (1994) propõem um conjunto de critérios de avaliação do serviço, 

combinando-se as visões de diferentes autores, através de observações empíricas dos seus 

trabalhos de consultoria.  

 

Observe-se a sua representação gráfica: 
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Figura 6 - Critérios de avaliação da qualidade dos serviços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tangíveis: refere-se à qualidade e ou aparência de qualquer evidência física do 

serviço ou do sistema de operações, ou seja, bens facilitadores, equipamentos, 

instalações, pessoal ou, ainda, outros consumidores. Este critério é importante para 

a maioria dos serviços, devido à dificuldade que o cliente tem em avaliar o serviço 

antes da compra, fazendo com que esteja atento àqueles aspetos que ele consegue 

avaliar facilmente: os itens tangíveis; 

 Consistência: significa conformidade com experiência anterior, ausência de variação 

no resultado ou no processo; 

 Competência: refere-se à aptidão e ao conhecimento do fornecedor para executar o 

serviço, relacionando-se com as necessidades “técnicas” dos consumidores; 

 Velocidade no atendimento: é, em geral, um critério importante para a maioria dos 

consumidores de serviços, notável quando a presença do cliente é necessária. O 

tempo que o cliente tem de despender para receber o serviço é normalmente 

considerado um tempo perdido, a menos que o serviço envolva algum tipo de lazer 

para o cliente. Pode referir-se também o desembaraço da empresa e dos seus 

funcionários em prestar o serviço; 

 Atendimento: refere-se ao quanto é agradável a experiência que o cliente tem 

durante o processo de prestação do serviço. Contribui para a boa avaliação neste 
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critério a atenção personalizada dispensada ao cliente, principalmente quando o 

cliente percebe que os funcionários do fornecedor do serviço o reconhecem. A 

cortesia dos funcionários é também um elemento importante para criar uma boa 

perceção. Este é o critério que avalia o prazer que o cliente tem em participar ou 

estar presente no processo de prestação do serviço; 

 Flexibilidade: significa ser capaz de mudar e adaptar rapidamente a operação devido 

a mudanças nas necessidades dos clientes, no processo ou no provimento de 

recursos. Considerando que a variação e a incerteza estão presentes no processo de 

prestação de serviços, principalmente nas operações de frontoffice, a flexibilidade 

tende a ser um critério importante; 

 Credibilidade/segurança: refere-se à formação de uma baixa perceção de risco no 

cliente e à aptidão de transmitir confiança. Reduzir a perceção do cliente é condição 

fundamental para que ele se disponha a comprar o serviço; 

 Acesso: avalia a facilidade que o cliente tem em entrar em contacto com o 

fornecedor do serviço. É mais importante quando o cliente tem que comparecer 

fisicamente às instalações do fornecedor para que possa receber o serviço; 

 Custo: é o critério que avalia quanto o consumidor irá pagar, em moeda, por 

determinado serviço. Uma característica importante deste critério é que os clientes, 

na falta de melhores informações sobre a qualidade dos serviços, tendem a associar 

níveis de preço mais altos a níveis de qualidade mais altos. Em alguns casos, o 

cliente pode avaliar mal um serviço que tem preço baixo pela falta de melhores 

informações a respeito dos outros critérios. 

 

Um dos mais populares modelos que mede e explica a qualidade nos serviços é o 

modelo Servqual, criado por Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996). Segundo Hoffman & 

Bateson (2003) este modelo mede com duas secções (22 itens em cada) as expectativas e as 

perceções dos clientes de uma empresa. Baseia-se em 5 dimensões: tangibilidade, 

confiabilidade, atendimento, segurança e empatia. Cada questão é avaliada por uma escala 

de 1 a 7 pontos pelo cliente e são os próprios clientes que atribuem um peso a cada uma 

das dimensões. No âmbito do poder de previsão, a Servqual incorpora as expectativas do 

cliente proporcionando informações mais valiosas do que um mero rácio numérico. 

 

Segundo Hoffman & Bateson (2003), as cinco dimensões da qualidade do serviço 

medem-se por:  
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1. No caso da ausência de um bem tangível, o cliente avalia a gestão dos tangíveis à 

volta do serviço prestado, quer os equipamentos e instalações quer o pessoal e 

meios de comunicação.  

2. A confiabilidade é a dimensão mais importante para os clientes, sendo esta a 

dimensão que “…reflete a coerência e a confiança que o desempenho de uma 

empresa inspira” (pág. 369). É aqui avaliado até que ponto um bem ou serviço não 

varia a sua qualidade, a cada vez que é realizado.  

3. Na dimensão do atendimento enquadra-se a disponibilidade dos funcionários, 

conjuntamente com a formação que estes receberam para atender os clientes, 

refletindo-se assim o “… compromisso da empresa de fornecer os seus serviços 

prontamente” (pág. 370).  

4. A segurança é tripartida entre a competência demonstrada, cortesia oferecida e 

segurança nas operações com a empresa. Fazem parte da dimensão da segurança os 

riscos físicos, financeiros e de confidencialidade.  

5. Empatia é entender as sensações dos outros como se fossem nossas ou, no 

caso, perceber as sensações como sendo o cliente. A empresa que atinja com 

sucesso esta dimensão consegue com mais sucesso tornar os seus serviços 

acessíveis aos seus clientes.  

 

Todos os pormenores são analisados pelos clientes e, por isso, as empresas devem 

ter atenção a todos os seus gestos e serviços, devendo desenvolver ações que mantenham a 

qualidade e lhes permitam aumentar a sua superioridade. 

A combinação de qualidade dos produtos e serviços vendidos com a prática de pós-

Marketing conduzem a uma criação de relacionamentos a longo prazo com os clientes 

(Vavra, 1993). 

Segundo Kotler & Keller (2008), hoje o cliente avalia e espera de um determinado 

produto ou serviço, um conjunto de benefícios económicos, funcionais e psicológicos e, 

são estes benefícios que podem originar a satisfação do cliente. Dentro destes benefícios 

encontramos a qualidade do serviço e produto e a importância de uma gestão pela 

qualidade total, que englobe toda a estrutura funcional das empresas, contribuindo para 

uma melhoria contínua, criando valor, satisfação e, uma consequente fidelização do cliente. 
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1.4. Perceção da qualidade de um serviço de saúde 

 

A evolução da qualidade no setor da saúde, tem acompanhado o desenvolvimento 

da qualidade noutros setores, e utiliza de forma adaptada os conceitos desenvolvidos para a 

indústria e serviços. 

No campo da saúde, a dinâmica dos processos de qualidade tem sido 

implementada, adotando processos de acreditação das várias instituições de sáude e de 

certificação dos serviços prestados, recorrendo os gestores à adoção de protocolos e 

procedimentos (Ovretveit, 2009). 

Deste modo, os prestadores de saúde devem estabelecer níveis e padrões de 

qualidade para servirem os seus utentes, o que é provavelmente uma tarefa difícil. Isto 

acontece não só, porque está em causa a qualidade de vida do ser humano, mas também 

pelo grau de complexidade, ambiguidade e heterogeneidade dos serviços de saúde. 

Donabedian (1990), considerado o fundador da área da garantia da qualidade nos 

serviços de saúde como disciplina reconhecida, apresenta três componentes potenciais da 

avaliação dos serviços de saúde: Estrutura; Processo; Resultado. 

 

 Estrutura: são os recursos organizacionais e profissionais que estão à disposição 

para se oferecerem os serviços. 

 Processo: referente ao próprio atendimento, ou seja, a todas as atividades 

desenvolvidas pelo e para o utente durante o tratamento. 

 Resultado: é o produto final da assistência, podendo-se distinguir dois tipos de 

resultados: técnicos, relacionados com os aspetos físicos, e funcionais dos cuidados, 

e interpessoais (psicossociais). Estes últimos englobam a satisfação dos utentes com 

os cuidados recebidos e a influência dos cuidados na qualidade de vida percebida. 

 

 Segundo o autor, a avaliação da qualidade deve envolver estes três elementos, uma 

vez que estão estreitamente relacionados. Uma boa estrutura aumenta a probabilidade de 

um melhor processo, e um bom processo aumenta a probabilidade de bons resultados 

(Donabedian, 1990). 

Constata-se que algumas definições de qualidade nos serviços de saúde, enfatizam a 

perfeição técnica e as interações entre os profissionais de saúde e os utentes. A qualidade 

técnica possui duas dimensões: a aplicabilidade dos serviços e a competência com que os 

cuidados são prestados. A ótima qualidade técnica consiste em “fazer as coisas certas 
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corretamente”. Por outro lado, a qualidade de interação entre o profissional de saúde e o 

utente deriva de muitos fatores como a qualidade de comunicação, a capacidade de manter 

a confiança do utente e a capacidade de tratar o utente com interesse, empatia, honestidade, 

tato e sensibilidade (Donabedian, 1992). 

Assim, compreende-se que é essencial prestar serviços de alta qualidade para 

satisfazer os clientes. 

As definições mais recentes de qualidade nos serviços de saúde, indicam que os 

serviços, devem ir ao encontro das expectativas dos utentes, respondendo aos valores e 

preferências destes, já que as suas opiniões são um importante indicador de qualidade 

(Blumental, 1996). 

 Wilde formulou um modelo sobre a qualidade percebida do cuidado (Wilde, Starrin, 

Larsson & Larsson, 1993) (Figura 7). O modelo inclui dois formatos através dos quais é 

feita a avaliação da qualidade: a estrutura de recursos das instituições de saúde e as 

preferências dos utentes. A estrutura de recursos da empresa consiste na qualidade dos 

recursos humanos, dos recursos físicos e da estrutura administrativa, enquanto as 

preferências do doente, incluem o lado racional e humano. 

 

Figura 7 – Modelo de qualidade em saúde 
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Fonte: Adaptado de Wilde et al. (1993.) 

 
 

Com base neste modelo, a perceção de qualidade pelos doentes tem em conta 

quatro dimensões (Wilde, et al., 1993): as competências técnicas dos prestadores de 

cuidados, as condições físicas da instituição e dos seus meios técnicos, as abordagens 

centradas na pessoa que valorizam a individualidade e o ambiente sociocultural da 

instituição. 

 Dagger, Sweeney & Johnson (2007) propôs um modelo integrado para medir a 

perceção do utente da qualidade dos serviços (Figura 8). Para o autor, a qualidade dos 
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serviços é composta por quatro dimensões e nove subdimensões. As dimensões incluem: 

qualidade interpessoal, qualidade técnica, qualidade do ambiente e qualidade administrativa. 

As subdimensões são: interação, relação, resultado, conhecimento, atmosfera, tangível, 

horários, operação e suporte (Dagger, et al., 2007). 

 

Figura 8 – Modelo integrado de qualidade dos serviços em saúde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Segundo o modelo dos autores (Dagger et al., 2007), a dimensão qualidade 

interpessoal mostra a relação desenvolvida entre o prestador do serviço e o utilizador. Esta 

dimensão abrange a forma, a comunicação e a relação. A forma está relacionada com as 

atitudes e os comportamentos do prestador de serviços, se é ou não empático com o 

cliente, se dá ou não o suporte que o cliente necessita. A comunicação inclui a transferência 

de informação entre o prestador e o cliente, o grau de interação e o nível de comunicação 

nos dois sentidos. A relação abrange um elevado grau de reciprocidade, proximidade nas 

interações, confiança e afinidade entre as partes. 

 A dimensão qualidade técnica abrange os resultados alcançados e a competência 

técnica do prestador do serviço. A competência técnica do prestador do serviço relaciona-

Interação 
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Resultado 

Conhecimento 

Atmosfera 

Tangível 

Pontualidade 

Operações 

Suporte 

Qualidade 

Interpessoal 

Qualidade 

Técnica 

Qualidade do 

Ambiente 

Qualidade 

Administrativa 

Qualidade do 

Serviço 

Fonte: Adaptado de Dagger et al. (2007) 
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se com a sua perícia e reflete as suas competências, conhecimentos, capacidades e 

qualificações para fornecer um determinado serviço. Os resultados referem-se ao que o 

consumidor recebe do prestador. O tratamento ter o efeito desejado é um resultado, o que 

não implica, necessariamente, a cura. 

 A dimensão qualidade do ambiente, explica os recursos ambientais que moldam a 

perceção de qualidade do consumidor, incluindo a atmosfera e a parte tangível. A 

atmosfera requer alguma abstração e é composta pela envolvência do ambiente, pela sua 

amenidade. A parte tangível do ambiente refere-se aos recursos físicos e à organização dos 

espaços. 

 Por último, a dimensão qualidade administrativa requer a facilidade na produção 

dos serviços principais, adicionando valor ao serviço para o consumidor. Esta dimensão é 

composta por três sub dimensões: pontualidade, operações e suporte. A pontualidade 

abrange os tempos de listas de espera, o cumprimento dos horários das consultas, a 

facilidade para fazer marcações e o tempo de demora em cada operação. As operações 

envolvem o trabalho administrativo geral, a coordenação, a organização e integração dos 

serviços. O suporte representa serviços adicionais que adicionam valor ao serviço principal. 

 Todas as teorias abordadas, tentam fornecer aos prestadores uma visão aproximada 

sobre aquilo que os utentes querem de um serviço de saúde. 

 

 

1.4.1. Avaliação da qualidade de um serviço de saúde 

 

O controlo e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde deixaram de estar ao 

critério de cada profissional de saúde, como até há pouco tempo acontecia. A qualidade 

dos serviços de saúde tem-se alterado muito, e a capacidade de medir a qualidade melhorou 

bastante, estimulando o interesse quer dos profissionais da área, obtendo informações 

objetivas sobre o seu desempenho profissional, quer dos utentes, que ficam a conhecer a 

qualidade dos serviços que podem utilizar (Brook, McGlynn & Cleary, 1996). 

Para medir a qualidade, existem no setor da saúde, nos dias de hoje, métodos 

eficazes e sofisticados que se podem basear na estrutura, no processo ou nos resultados. Se 

utilizadas convenientemente, tanto as medições do método como dos resultados podem 

fornecer informações úteis, sobre a qualidade dos serviços.  

A maneira mais conhecida e tradicional de medir a qualidade dos serviços do setor 

saúde é evidenciada nas expectativas e perceções dos utentes. O modelo Servqual (Modelo 
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conceptual de Qualidade do Serviço), desenvolvido por Parasuraman (1998), Lytle & 

Mokwa (1992), é um exemplo desta, identificando três tipos de benefícios nos serviços do 

setor da saúde: benefícios centrais (o núcleo do serviço ou do resultado que o utente espera 

alcançar); benefícios intangíveis (a interação entre o médico e o utente, baseada na 

confiança, empatia, credibilidade) e benefícios tangíveis (a localização e o aspeto físico das 

instalações, a sua decoração e o pessoal). 

É importante referir que, embora os fatores mencionados possam influenciar a 

perceção da qualidade dos serviços de saúde, esta perceção recai essencialmente no ponto 

de vista do utente. 

 

 

2. Satisfação do consumidor 

 

A satisfação é uma dimensão muito utilizada, nos departamentos comerciais, das 

empresas e nos vários setores de mercado. Habitualmente é utilizada como medida de 

qualidade dos serviços prestados, e como indica a literatura, a qualidade do serviço é um 

construto, relacionado, mas separado da satisfação com o serviço. 

A satisfação do cliente é uma questão de grande importância para o sucesso de 

qualquer empresa. 

Para se construirem laços mais próximos, com os consumidores e desenvolver 

relacionamentos, foram desenvolvidos vários métodos que podem ser definidos em três 

grupos, sendo: a construção de benefícios enriquecidos pela lealdade; a criação de laços 

estruturais e a criação de consumidores satisfeitos.  

Segundo o autor Borba (2007), quando tratamos de relacionamento, deve-se 

responder a uma questão importante para que se possa compreender melhor a fidelização: 

o que é satisfação? 

A satisfação do consumidor pode ser entendida, como o ponto em que a execução 

de um produto ou serviço corresponde às expectativas do mesmo (Bretzke, 2000). 

A definição de Kotler (1998) realça que a satisfação é a função do desempenho 

percebido e das expectativas. E afirma ainda que, se o desempenho ficar longe das 

expectativas, o consumidor estará insatisfeito; se o desempenho atender as expectativas, o 

consumidor estará satisfeito, e se as exceder estará altamente satisfeito ou “encantado”. 
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De maneira geral, a satisfação é o julgamento formado durante ou depois do uso ou 

consumo de um produto ou serviço, traduzido por uma reação ou sentimento em relação a 

uma expectativa. 

As expectativas dos clientes são influenciadas pela experiência anterior de compra, 

recomendação de amigos e colegas, bem como de informações e promessas das empresas 

e/ou dos concorrentes. 

Para Gianesi & Corrêa (1994) existem quatro fatores que influenciam as 

expectativas do cliente: 

 
Comunicação boca-a-boca: representa as recomendações que os clientes 

recebem de terceiros, de outros clientes que já utilizaram o serviço/produto 

considerado; 

Experiência anterior: o conhecimento prévio do serviço, através de uma 

experiência anterior, pode influenciar as expectativas que o cliente tem a respeito 

deste serviço; 

Necessidades pessoais: é o principal fator criador das expectativas dos clientes, 

pois é visando atender a estas necessidades que os clientes procuram um serviço; 

Comunicações externas: podem ser através de anúncios, propaganda, folhetos. 

 

Os autores (Gianesi & Corrêa, 1994) referem ainda que existem dois principais 

fatores que influenciam a perceção do serviço prestado ao cliente: a prestação do serviço e 

a comunicação transmitida ao cliente (durante ou após o processo). 

A parte do serviço que está a ser prestado e a comunicação transmitida ao cliente, 

podem modificar a sua perceção, pois muitas vezes os clientes não estão cientes de todas as 

etapas para a concretização do serviço, principalmente no backoffice, para que eles possam 

ser servidos. A prestação do serviço é a principal responsável pela perceção do cliente em 

relação ao serviço. Para simbolizar o momento de contacto entre o fornecedor do serviço e 

o cliente, foi criada a expressão “momento da verdade”. A perceção do cliente a respeito de 

um serviço, é formada em cada um dos momentos da verdade, ou seja, em cada momento 

que o cliente entra em contacto, com qualquer aspeto da empresa fornecedora do serviço. 

Durante a prestação do serviço, o cliente vivencia uma série de momentos da verdade que 

ocorrem numa sequência específica e que se denominam de “ciclo de serviços”. 

Identificar os critérios segundo os quais os clientes avaliam os serviços é uma forma 

de procurar compreender melhor as expectativas dos clientes. A determinação dos critérios 

de maior prioridade pelos clientes, em determinado serviço, permite que a gestão das etapas 
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do serviço, desde o projeto do serviço até á operacionalização do mesmo, possa garantir o 

desempenho nos critérios principais. Estes devem refletir os fatores que determinam a 

satisfação do cliente ou, por outras palavras, a qualidade da prestação do serviço. (Gianesi 

& Corrêa, 1994) 

Existem estudos que provam que nos serviços, a satisfação tem maior efeito sobre a 

repetição de compra do que a própria qualidade do serviço (Cronin & Taylor, 1992). O 

serviço é um processo que se inicia quando os clientes chegam. Ocorrem, a partir desse 

momento, vários “momentos de verdade”, que podem contribuir positiva ou 

negativamente para a formação dessa satisfação. 

A satisfação do cliente pode ser medida pelo sistema de reclamações e sugestões 

(Berry & Parasuraman, 1993), contudo esta fase do pós-venda pode ser considerada tardia 

para resolver a situação, embora dar atenção e importar-se com os problemas do 

consumidor tem revelado resultados positivos na construção de relacionamentos. 

De acordo com os autores Fortuna, Amado, Mota, Lima & Pinto (2001), existe 

uma análise estatística que demonstra que para cada consumidor insatisfeito que reclama, 

existe aproximadamente outros doze insatisfeitos que não se dão ao trabalho de reclamar, 

optam por mudar de empresa e passam informações negativas sobre a empresa que lhes 

prestou o serviço anteriormente. As empresas devem medir periodicamente a satisfação 

dos clientes.  

Para medir a satisfação do cliente, as empresas devem efetuar pesquisas 

periodicamente, que podem ser realizadas através de quatro etapas: identificação dos 

fatores importantes para os consumidores; medir as expectativas do consumidor e as 

importâncias; medir o desempenho e a importância; e por último, analisar as diferenças 

através da análise das lacunas, verificando a diferença entre as expectativas e o 

desempenho. 

Segundo Borba (2007), na área da saúde a satisfação do utente é alcançada pela 

qualidade e pela creditação dos serviços. 

Tal como foi referido anteriormente, a satisfação dos utentes é um dos indicadores 

da qualidade de um determinado serviço de saúde. De acordo com a Organização Mundial 

de Saúde, a qualidade dos serviços prestados por uma instituição de saúde deve ser avaliada 

tendo em conta a perspetiva do utente, já que estes são elementos participativos nos 

cuidados de saúde. 

Segundo os autores Fortuna et al. (2001) “um dos mitos que envolvem a satisfação 

dos utentes é o facto de se tratar de uma noção pouco palpável e que não pode ser 
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medida”. No entanto, devido ao crescente interesse e exigência nesta área, a avaliação da 

satisfação do utente está a tornar-se rapidamente uma ciência. 

 

 

2.1. A satisfação no setor da saúde 

 

 O cenário da atualidade, marca todas as atividades humanas, é o paradigma da 

complexidade. Na área da saúde, existem inúmeros fatores que compõem o quadro da 

complexidade, tais como a reestruturação dos serviços, os constrangimentos económicos, 

as mudanças demográficas, os crescentes e complexos avanços das ciências tecnológicas, 

entre outros, todos contribuem para a rutura dos serviços de saúde. Em simultâneo, o 

aumento do consumo dos serviços de saúde, e consequente aumento da responsabilização 

das instituições de saúde, levou à necessidade das instituições de saúde saberem se os 

utentes ficavam ou não satisfeitos com os serviços por eles prestados (Turris, 2005). Assim, 

o conceito “satisfação do utente” e a sua relação com a qualidade dos cuidados, foi-se 

afirmando como uma área a ter em conta na avaliação e garantia da qualidade dos serviços 

de saúde (Ferreira, 2001; Larsson & Larsson, 2009). A satisfação do utente passou a ser 

relevante, como campo de investigação no âmbito da gestão dos serviços de saúde e, ao 

mesmo tempo, uma necessidade para as instituições de saúde que se preocupam em 

melhorar continuamente a qualidade dos seus serviços e em simultâneo a sua imagem. 

O conceito de “satisfação do utente” numa perspetiva teórica refere-se às diversas 

reações do utente face à experiência dos cuidados de saúde. É um termo difícil de definir 

pois, reveste-se de uma natureza subjetiva, já que se tenciona obter a perspetiva do utente 

relativamente aos cuidados de saúde prestados. (Pereira, Araújo-Soares & McIntyre, 2001; 

Fortuna et al., 2001). 

Satisfação do utente é um termo atualmente bastante difundido e utilizado em 

várias setores de mercado, embora nem sempre com a mesma conotação ou abrangência, 

uma vez que a satisfação do utente acaba por, ser muitas vezes, considerada como um input 

na qualidade dos serviços de saúde. 

O conceito de satisfação pode ser adaptado à área da saúde, da mesma forma que 

está presente em todas as outras áreas, ainda que o próprio conceito apresente alguns 

problemas de conceptualização e de metodologia (Lin, 1996, citado por Gerkensmeyer & 

Austin, 2005), podendo ser definido de formas muito diversificadas. 
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Nos vários estudos (Gerkensmeyer & Austin, 2005) nota-se a existência de uma 

lacuna na distinção entre as variáveis dos utentes e a natureza da intervenção que estes 

receberam, ainda que as intervenções sejam satisfatórias para os mesmos. 

Segundo Miranda (2012), a satisfação dos utentes compõe um dos parâmetros a ter 

em consideração na avaliação da qualidade em cuidados de saúde, uma vez que determina, 

entre outros fatores, a eficácia dos serviços de saúde do ponto de vista do utente. Um 

utente satisfeito tende a usar com maior frequência o serviço (Westaway, Rheeder, Van Zyl 

& Seager, 2003, citado por Miranda, 2012). Assim, oferecer satisfação ao utente é uma 

exigência fundamental para o sucesso clínico de uma instituição de saúde, sendo 

considerado como uma relevante fonte de informação, que funciona como um 

procedimento válido para assinalar as melhorias de qualidade no serviço de saúde (Morgan, 

1999, citado por Fortuna et al., 2001). 

Vinagre & Neves (2008), referem que a satisfação do utente e a qualidade do 

serviço são propósitos essenciais em muitas instituições de saúde modernas, que se 

interessam pela satisfação dos utentes com o serviço prestado (Turris, 2005). A satisfação 

tem vindo a afirmar-se, como uma área a ter em conta, na avaliação e garantia da qualidade 

dos serviços (Miranda, 2012). A satisfação do utente, é assim, encarada como um indicador 

da qualidade (Mendonça & Guerra, 2007), que serve de medida para se averiguar o 

desempenho global da empresa, relativamente às expectativas do utente (Fornell & 

Lehmann, 1994) e às suas perceções.  

A desvalorização do feedback do utente sobre o serviço, ignora o motivo pelo e para 

o qual o serviço existe, o utente. Com base nisto, podemos afirmar que a opinião dos 

utentes deve ser tomada em consideração, sendo imprescindível para a supervisão da 

qualidade nos serviços de saúde, para a identificação de problemas, e também para a 

própria reorganização dos serviços, incluindo a criação de novas expetativas em relação aos 

cuidados de saúde prestados (Pereira et al., 2001).  

Outros estudos demonstram que utentes satisfeitos possuem uma maior adesão à 

intervenção, diminuindo assim a probabilidade de abandono, garantindo a adesão 

terapêutica e aumentando a probabilidade de vir a ter resultados favoráveis, garantindo a 

eficácia da intervenção e a sua qualidade (Miranda, 2012). 

A satisfação do utente é assim encarada como um conceito multidimensional 

(Miranda, 2012), uma vez que os utentes têm distintas apreciações sobre os diversos 

aspetos dos cuidados de saúde recebidos, ao nível do comportamento e das competências 

técnicas do profissional de saúde em relação a eles, da informação fornecida, da 
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acessibilidade e da qualidade dos serviços de saúde. A satisfação é compreendida como um 

dos indicadores da qualidade dos serviços de saúde. Sendo a própria qualidade um conceito 

multidimensional, para a qual contribuem múltiplos fatores, todos eles interdependentes, 

que interagem entre si, tendo cada um deles, poder na medição da satisfação e insatisfação 

dos utentes e permitindo assim, que a satisfação dos utentes seja considerada um fator 

relevante no controlo da qualidade nos cuidados de saúde, e no nível de satisfação em 

relação a esse mesmo serviço (Miranda, 2012). 

Alguns podem ser objetivamente medidos, como o tempo de espera para ser 

atendido por um profissional de saúde. Outros, são mais difíceis de medir, como a 

qualidade da relação estabelecida com o utente,ou seja, a relação interpessoal. 

Segundo Filho (1990), desde os anos sessenta que Balint & Parsons alertavam, 

através do seu modelo da relação médico-paciente, no contexto da clínica para a atenção 

das necessidades e desejos dos utentes. Ao mesmo tempo, Donabedian (1988), Williams 

(1994) e Siztia & Wood (1997) chamavam a atenção para a importância das relações 

medico-paciente em ambiente hospitalar.  

Como refere Williams (1994), o objetivo era conseguir melhores resultados clínicos, 

por meio da adesão ao tratamento, em 3 dimensões: comparecer nas consultas, aceitar as 

recomendações/prescrições e o uso adequado dos medicamentos. Assim, como refere 

Martins (2009), a satisfação dos utentes surgiu com maior ênfase nos Estados Unidos da 

América, como um determinante da viabilidade das instituições de saúde e inserido numa 

estratégia de marketing, tendo proporcionado um ambiente competitivo entre as 

instituições de saúde. 

A partir dos anos oitenta, a satisfação dos utentes começou a ser vista como um 

importante indicador da qualidade dos serviços. E a partir dos anos 90, foi introduzido o 

conceito “humanização dos serviços de saúde”, como, um conjunto de princípios que 

criticam o caráter impessoal e desumanizado na prestação dos serviços de saúde.  

Em 2000, nas suas pesquisas de avaliação em saúde, a OMS introduziu o conceito 

de “responsividade” em contraposição ao conceito de “satisfação”, utilizado desde os anos 

60 (Vaitsman & Andrade, 2005). “Responsividade” refere-se aos aspetos não médicos dos 

cuidados de saúde, até à data não tidos em conta. Focando as pesquisas de satisfação nas 

diversas dimensões que envolvem os cuidados de saúde, desde a relação medico/utente até 

à qualidade das instalações e dos profissionais de saúde.  
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O constructo satisfação dos utentes é, assim, considerado um indicador importante 

na monitorização da qualidade dos cuidados de saúde prestados (Williams, 2008) e no grau 

de satisfação, em relação às instituições de saúde. 

O método para mensurar o construto satisfação, não deve avaliar a satisfação dos 

utentes por si, mas sim, este tipo de estudo deve ser um contributo para a definição de 

áreas de melhoria da qualidade dos serviços, funcionado a satisfação como um indicador de 

qualidade. Fazendo assim todo o sentido, criar um instrumento que avalie a satisfação do 

utente, assente nas dimensões que definem a qualidade do serviço, por serem claras e 

concretas e permitirem uma leitura igualmente objetiva.  

É notório, a existência de uma enorme relação entre as perceções dos utentes 

quanto á qualidade dos serviços de saúde e o seu nível de satisfação (Gasquet, 2000, citado 

por Alves & Raposo, 2007), estando a satisfação correlacionada com a adesão terapêutica, a 

continuidade dos cuidados e a melhoria do estado de saúde, tal como é percecionada pelo 

utente. Todos estes fatores contribuem não só, para a satisfação do mesmo, mas também 

acabam por resultar em parâmetros de medição da própria qualidade do serviço, 

demonstrando assim a complementaridade entre estes dois construtos (Cleary & McNeil, 

1988; McIntyre & Silva, 1999). 

Segundo a análise de várias investigações, concluímos que a má reputação leva à 

perda de utentes e à dificuldade de recuperação dos mesmos (Ovretveit, 1992, citado por 

Miranda 2012). Porém a literatura exibe também, que os utentes confiam 

fundamentalmente em conselhos informais dos seus amigos ou familiares, para a escolha 

do profissional de saúde, provavelmente, porque a informação adquirida é muito 

pormenorizada e a origem dessa informação é de facil avaliação (Cleary & Edgman-

Levitan, 1997, citado por Miranda, 2012). 

Silverman (2001) prova que a publicidade boca-a-boca é um dos tipos mais fiáveis 

de publicidade, porque quem o faz, não o faz com o objetivo de ganhar dinheiro, 

colocando a sua reputação em risco ao recomendar um serviço, sendo por isso uma forma 

de propagação gratuita e eficaz de um serviço. Ao divulgar o mesmo vem garantir a sua 

notoriedade e até a sua prosperidade. A literatura mostra que existe uma relação entre a 

qualidade dos serviços e a satisfação dos utentes, e a vontade de voltar ao mesmo serviço 

ou de recomendar a um amigo ou familiar (Brandley, Trainor & Thomas, 1999, citado por 

Miranda, 2012), influenciando a intenção do utente em voltar caso necessite (Lee & Yom, 

2006, citado por Miranda, 2012). 
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Neste sentido, a satisfação do utente pode ser encarada simplesmente como um 

fenómeno pós-experiência, que mostra o quanto, o utente gostou ou desgostou do serviço 

de saúde prestado ou como uma forma especial de atitude face à utilização do serviço, que 

se traduz em ter ou não gostado (Taylor, 1994, citado por Larsson & Larsson, 2009), 

estando como base uma avaliação cognitiva e uma reação emocional aos cuidados de saúde, 

sendo muitas as dimensões a avaliar, suscetíveis de gerar satisfação ou insatisfação aos 

utentes. 

Pimentel (2010), cita que foram vários os autores que se debruçaram sobre o 

construto satisfação, criando modelos que permitissem avaliá-lo quantitativamente através 

de dimensões que lhe estão subjacentes. Contudo, alguns dos modelos não definem 

diretamente a satisfação, mas avaliam-na indiretamente, através da avaliação da qualidade 

do serviço, dado que a satisfação é um dos muitos indicadores dessa mesma qualidade 

percebida. 

No que se refere, aos serviços em cuidados de saúde, encontramos a satisfação 

como o grau de discrepância entre expetativa e experiência, sendo que a satisfação ocorre 

quando a experiência é igual ou maior que a expetativa e a insatisfação quando a 

experiência não corresponde à expetativa (Miranda, 2012). A satisfação resulta quando a 

experiência do serviço vai ao encontro das expetativas do utente ou a satisfação é o 

resultado das expetativas concretizadas, uma função da perceção da discrepância entre os 

desejos individuais e as experiências atuais, que sejam proporcionais aos seus desejos 

(Verma & Sobti, 2002). 

 Na realidade, a satisfação é encarada como uma resposta afetiva ou emocional, 

diretamente relacionada com a confirmação ou não das expetativas que o utente teve, e 

face à sua satisfação para com o serviço que recebeu (Sepúlveda, 1998). Portanto, a 

satisfação é algo que o utente sente, quando vê completados os seus desejos ou 

necessidades, estando o grau de satisfação dependente do quanto o profissional de saúde 

preenche esses desejos e necessidades (Pimentel, 2010), pois os utentes são os melhores 

avaliadores de determinados aspetos presentes no serviço, como a delicadeza na 

comunicação e as relações interpessoais dos profissionais de saúde (Marques, 2010, citado 

por Miranda, 2012). 
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2.2. Dimensões da satisfação no setor da saúde 

 

A prestação de cuidados incorpora sempre a vertente técnico-científica, relação 

interpessoal profissional/utente e amenidades. Para Donabedian (2003), o conceito de 

prestação de serviço de saúde para ser operacionalizado deve ser abordado em dois 

aspetos, nomeadamente, técnico e interpessoal. O aspeto técnico está relacionado com a 

aplicação das competências, conhecimentos e tecnologias pelos profissionais de saúde. 

Enquanto o aspeto interpessoal é baseado no modo de interação psicossocial entre o utente 

e profissional de saúde, no momento da prestação dos cuidados. Trad, Bastos, Santana & 

Nunes (2002) destacam as seguintes dimensões: necessidades, cognitiva, relacional, 

organizacional e profissional.  

Segundo Escoval (2009), o desenvolvimento da qualidade dos serviços de saúde 

tem que promover de forma integrada e sistemática, estas vertentes, correndo o risco de se 

tal não acontecer, criar lacunas na qualidade dos cuidados, menos sucesso clínico, 

desperdício de recursos e insatisfação dos doentes e profissionais. Mas para Sepúlveda 

(1998), alem destas dimensões, considera igualmente fundamentais as dimensões: acesso 

aos cuidados e o atendimento.  

A qualidade dos cuidados de saúde é um atributo que tem que ser medido, 

permanentemente acompanhado e sistematicamente melhorado. Sendo considerada como 

atributo transversal intra-hospitalar que deve acompanhar todo o processo do doente, 

desde os aspetos ligados ao acesso e acolhimento, processo diagnóstico e terapêutico e 

todas as questões relacionadas com o conforto, informação e relacionamento com utentes e 

familiares.  

Os projetos de qualidade só terão sucesso, se incidirem no modo como os 

profissionais interagem com os utentes, utilizando o conhecimento e as tecnologias de que 

dispõem, pois é através dos processos de atuação e das alterações estruturais que se 

introduzem ações de melhoria (Escoval, 2009).  

Deste modo, a satisfação como medida da qualidade dos serviços de saúde vai ser 

avaliada pelo utente, tendo este em consideração os modos como lhe foram prestados os 

cuidados, com base na melhoria do seu estado de saúde, melhor qualidade de vida e 

expectativas em relação ao serviço que recebeu. Sendo “uma resposta emocional à 

avaliação que o utente faz de uma experiência assistencial” (Sepúlveda, 1998).  

Sousa et al. (2008) referem que a empresa divide em quatro grupos, as variáveis 

relacionadas com a adesão aos cuidados de saúde: características da doença e tratamento, 
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fatores intrapessoais, fatores interpessoais e fatores ambientais. No seu conjunto abordam a 

complexidade do tratamento, duração da doença, características da personalidade, 

autoestima, a autoeficácia, sexo, idade, qualidade da relação entre o profissional de saúde e 

o utente, o suporte familiar, o acesso aos cuidados de saúde. Entrando em conflito, todos 

estes fatores, interagindo entre si de várias maneiras consoante as características de cada 

pessoa, vão originar um resultado, que produzirá um efeito, uma atitude, sentimento de 

satisfação ou insatisfação (ver figura 9). 

 

Figura 9 – Resultados em saúde que potenciam a satisfação do utente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As experiências de qualidade concretizadas nos hospitais portugueses, raramente, 

interferem na componente clínica do processo de prestação de cuidados ao utente, 

centrando-se na certificação de laboratórios e noutros serviços, acreditação de 

estabelecimentos, em questões organizativas, hoteleiras ou infraestruturas. Escoval (2009), 

entende que estas aplicações no desenvolvimento de qualidade nos serviços de saúde, são 

muito limitadas, e com pouco impacto nos resultados e na satisfação dos utentes.  

Lucas, sociólogo, docente da Escola Nacional de Saúde Pública, em 1996, elaborou 

um trabalho de opinião intitulado “Centros de Saúde em mudança. Utentes que 

expectativas”, a sua finalidade foi promover a satisfação dos utentes. O autor defendia que 

o saber científico era importante, mas não um fator determinante. Atender o utente numa 
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abordagem bio-psico-social, estabelecer uma relação de confiança, uma relação pessoal, 

com qualidade de comunicação e suporte social, apresentar um sistema de trabalho eficaz, 

ter um boa gestão de tempo e um ambiente apropriado, constituem fatores importantes 

para a satisfação dos utentes (Lucas, 1996).  

Ainda quanto ao grau de satisfação dos utentes, relativamente aos sistemas de 

saúde, Lucas (1996) refere que os utentes pretendem um médico que conheçam bem e que 

também os conheça, com quem mantenham uma intensa e duradoura relação pessoal e em 

quem confiem. Necessitam de acreditar nas capacidades técnicas do clínico, mas também, 

na sua competência relacional, ou seja, que consigam comunicar com ele.  

Segundo Lucas (1996), os utentes valorizam algumas competências relacionais, tais 

como: a preocupação que o médico demonstra pelo doente; a disponibilidade do médico 

para dialogar com o doente e família; o tempo gasto pelo médico com o doente; a resposta 

às necessidades emocionais do doente e família; e por último a disponibilidade e a 

afabilidade do pessoal administrativo.  

Silva (2008) refere que a satisfação dos doentes exige melhorias na qualidade dos 

serviços de saúde que são, habitualmente, difíceis de concretizar pois requerem mudanças 

fundamentais nas formas de pensar e de agir. Requerem mudanças de comportamentos, de 

hábitos e de práticas estabelecidas por parte de todos os profissionais (médicos, 

enfermeiros, técnicos, administrativos e auxiliares) que são apenas conseguidas com tempo, 

persistência e envolvimento de elementos da gestão. 

Neves (2002) refere que as estruturas de gestão e os métodos de participação 

devem inserir-se no modelo global de funcionamento desejável. Os cidadãos exigem 

serviços acessíveis, justos e equitativos, com qualidade, uma administração eficaz na 

resolução de problemas e eficiente no uso de recursos públicos. Este ponto de partida e de 

chegada não pode ser esquecido pelo caminho.  

Como refere Pisco (2001), os cidadãos melhor informados são mais exigentes na 

defesa dos seus direitos e, em virtude disso, mais capazes de porem em causa a 

tradicionalmente inquestionável autoridade dos profissionais. 

Podemos concluir que, as dimensões da satisfação englobam aspetos dos serviços 

tais como acesso, qualidade, estrutura física e organizacional, aspetos da relação médico-

paciente, entre outros. A escolha destas dimensões condiciona e determina o 

desenvolvimento de parâmetros e critérios utilizados na seleção dos métodos. 

Segundo Ware, Snyder, Wright & Davies (1983), a satisfação do utente engloba oito 

dimensões: (1) aspetos interpessoais (modo como os prestadores interagem com os utentes: 
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respeito, preocupação, amizade, cortesia); (2) qualidade técnica do cuidado (competência e 

adesão a altos critérios de diagnóstico e tratamento); (3) acessibilidade/ conveniência 

(tempo de espera, facilidade de acesso); (4) aspetos financeiros; (5) eficácia/ resultados do 

cuidado (melhoria e manutenção da saúde); (6) continuidade dos cuidados; (7) ambiente 

físico (ambientes bem sinalizados, equipamentos, atmosfera agradável); (8) disponibilidade 

(presença de recursos médicos: quantidade suficiente de prestadores). 

Todos estes aspetos são importantes para avaliar o grau de satisfação dos utentes 

num serviço de saúde. No entanto, cada instituição ou serviço pode dar preferência apenas 

a alguns desses aspetos, em concordância com os objetivos ou necessidades de informação 

(Franco & Florentim, 2006). 

 

 

3. Fidelização do cliente  

 

 O conceito de fidelização já foi definido por diversos autores e ao longo dos anos, 

tem sofrido algumas evoluções.  

 Silva & Saraiva (2012) definem a fidelidade do cliente, como sendo, uma 

predisposição para comprar novamente um serviço ou produto oferecido por uma 

empresa, mostrando que não basta tornar um cliente satisfeito. É necessário que, além de 

satisfeito, o cliente sinta o desejo de voltar para adquirir o serviço ou produto. Para se 

conseguir a fidelidade é necessário conhecer o cliente, reconhecendo as suas características 

e identificando as suas necessidades e desejos. É com esta informação que podemos gerar 

proximidade com o cliente, conquistando assim, a sua confiança e consequente, fidelização. 

 A fidelização do cliente representa uma importante base do desenvolvimento de 

uma vantagem competitiva sustentável, que pode ser realizada através dos esforços do 

marketing. No atual panorama de aumento da concorrência a nível global e com a rápida 

entrada de serviços/produtos inovadores, por um lado, e condição de maturidade em 

certos mercados de serviços ou produtos, por outro, a tarefa de gestão de fidelização surgiu 

como um desafio central de gestão (Dick & Basu, 1994). Para o desenvolvimento do 

marketing de relacionamento, Berry (1995) estabeleceu elementos estratégicos, entre os 

quais se destaca a individualização da relação com o cliente orientada para a sua fidelização, 

o que irá permitir que ambos obtenham os resultados esperados da relação. 

Para atender clientes, atualmente, é necessário bem mais do que desenvolver 

produtos e serviços de qualidade, é preciso superar as expectativas e desenvolver estratégias 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

123 

 

para não afugentá-los e, assim, continuar a encantá-los. É imprescindível que os clientes se 

tornem fiéis às empresas, fazendo com que estes repitam as compras com assiduidade. 

Mais do que isso, consumidor fiel não cede a pressões dos concorrentes, recomenda a 

empresa a outros, e reconsidera possíveis falhas no relacionamento. A fidelidade não é 

conquistada da noite para o dia, ela é construída por meio de experiências que os clientes 

adquirem na interatividade com a empresa (Babin & Griffin, 1998 citado por Negrão, 

Novaes, Viana & Hall, 2008). O autor, refere que para existir desenvolvimento na 

fidelidade, a empresa deve oferecer valor ao cliente, combinando preço, qualidade e 

estabelecendo confiança entre as partes. 

 Lovelock & Writz (2006) referem que fidelização consiste na disposição de um 

cliente para continuar a prestigiar uma empresa no longo prazo, comprar e utilizar os seus 

bens e serviços repetidamente, de preferência, com exclusividade, e recomendá-los a outras 

pessoas. Oliver (1999) descreve a fidelização como um compromisso íntimo de recompra 

de um serviço ou produto consistentemente no futuro, causando repetição do mesmo ou a 

compra do mesmo conjunto de marcas, apesar das influências situacionais e dos esforços 

de marketing com potencial para provocar mudança de comportamento. 

Negrão, et al. (2008) defende a fidelidade como estratégia de negócios, a força 

impulsora que leva ao crescimento e aos lucros. Para ele, clientes leais investem no 

relacionamento através de compras adicionais, oferecem orientação e feedback à empresa e 

dão sugestões de melhorias. Cita que uma das melhores estratégias para obter a fidelidade, 

diz respeito a profissionais que se preocupam, escutam, entendem e atendem às 

necessidades e preocupações dos clientes. Clientes fiéis garantem a rentabilidade a longo 

prazo de qualquer empresa. O autor (Negrão, et al., 2008), defende que fidelizar é tão 

importante quanto atrair novos clientes, contudo, manter os clientes torna-se mais 

económico do que atraí-los. O grau de fidelidade aumenta em função da intensidade do 

relacionamento, a qual está inseparavelmente ligada à criação de valor. Para o autor, a 

fidelidade não “morreu”, ou seja, é ainda um dos principais mentores do sucesso 

empresarial. 

Muitos especialistas em marketing acreditam que, quando as empresas criam valor 

para os clientes, estes recompensam a empresa com a fidelidade, que ajuda no crescimento 

e lucratividade da empresa (Gemme, 1997). Mittal & Lassar (1998) referem que a 

fidelização representa um objetivo das empresas de serviços. Mais clientes fiéis significam 

custos de marketing reduzidos, mais operações eficientes e, mais importante, lucros 

elevados.   
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A criação de valor é essencial para a fidelização dos clientes, afirma Gale (1996), ao 

defender que é necessário oferecer uma proposta de valor melhor, do que a da 

concorrência e não simplesmente a oferta de utilidades imediatas. Esse valor precisa de ser 

também administrado por meio da gestão da qualidade na empresa.  

Criar valor é oferecer algo que destaca um serviço ou produto na perspetiva do 

cliente. Não é o que o serviço ou produto faz, mas o que aquele espera que o mesmo faça 

por ele, de modo incisivo e, se possível, único. Para se saber o que representa valor para 

ele, deve-se pesquisar junto do mesmo, como defende Cobra (2000), é ele quem irá dizer o 

que quer. Por meio de pesquisas junto do cliente, sabe-se criar valor. Para Raphel (1999), 

criar valor é transformar um cliente eventual num cliente leal, é construir fidelidade e não 

existe motivo para um cliente ser fiel a uma empresa se, por sua vez, ela não for fiel ao 

cliente. 

Zeithaml & Bitner (1996), alegam que os clientes permanecerão fiéis se o valor 

percebido que eles recebem, é relativamente maior do que as ofertas dos concorrentes, e 

que a fidelidade é a recompensa dada às empresas que constantemente identificam e agem, 

de acordo, com as necessidades do cliente. Ahmed & Buttle (2001) concorda que estar um 

passo à frente das necessidades dos clientes e dos concorrentes é a chave para a fidelidade. 

As empresas devem monitorizar eficientemente e recolher informações sobre os clientes, 

por isso, deve ser dada a capacidade de antecipar as suas necessidades futuras, permitindo-

lhes surpreender e encantar os clientes. 

 Determinar as expectativas dos clientes é o primeiro passo na construção da 

fidelização, porque as expectativas devem ser avaliadas, documentadas e discutidas quando 

entram num sistema da empresa. Se os clientes acreditarem sinceramente que a empresa 

tem em atenção o seu melhor interesse, eles irão regressar frequentemente a essa mesma 

empresa (Gemme, 1997). Shoemaker & Lewis (1999) afirmam que a fidelidade ocorre 

quando o cliente sente que é aquela empresa que melhor pode atender às suas necessidades 

mais relevantes, levando a que o cliente lhe compre quase exclusivamente, sendo a 

concorrência praticamente excluída do conjunto de consideração. Estes autores 

argumentam ainda que existem dois fatores críticos para o florescimento da fidelidade, o 

primeiro é o apego emocional ao produto ou ao serviço que é altamente comparável com 

as potenciais alternativas e o segundo é a repetição da compra. 

 Lam et al. (2004) são da mesma opinião, conceituaram a fidelidade do cliente como 

uma construção que contém duas dimensões distintas: recomendando o fornecedor de 

serviços para outros compradores e a intenção de repetir a compra. Para a maioria das 
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empresas, a fidelidade do cliente é o determinante mais importante de crescimento a longo 

prazo e de margens de lucro, pois os clientes que permanecem com a empresa são ativos de 

valor cada vez maiores e a cada ano tendem a gerar maior lucro. Lucas (2009) acrescenta 

que se as empresas prestarem um excelente serviço ao cliente e souberem lidar com a 

insatisfação logo que é identificada, podem ajudar a que os clientes permaneçam fiéis e 

retornem à empresa. 

 Kasper et al. (2006) chamam a atenção para o facto de que a fidelização dos clientes 

tem sido tratada de duas formas diferentes pelos investigadores. A primeira é o facto de 

tratarem a fidelidade como puramente comportamental, tal como comportamento de 

compra repetido. A segunda abordagem é tratar a fidelidade como uma combinação entre a 

componente comportamental, com uma componente positiva de atitude.  

 Segundo Kotler (2001), através de pesquisas efetuadas na TARP (Techinical 

Assistance Research Program) revelam que, além de custar cinco vezes mais conquistar um 

novo cliente do que manter o atual, poderá demorar alguns anos até que o novo cliente 

compre a mesma percentagem do antigo. Perante isto, o autor refere que a empresa deve 

medir o nível de satisfação dos seus clientes atuais em relação ao que está a oferecer, não 

pressupondo que os clientes que possui estão garantidos, pois a concorrência é feroz, e está 

constantemente a ter de apanhá-los. Deve fazer-se algo especial para que se sintam 

valorizados, percebendo que para ele, cliente, também é vantajosa a parceria, como também 

encorajá-los a opinarem, e a darem feedback à empresa. 

É importante frisar que a fidelização nasce do marketing de relacionamento. Hoje 

em dia, as pessoas desejam estabelecer uma relação comercial com instituições, que 

ofereçam serviços agregados antes, durante e após a venda. Procuram um relacionamento 

de longo prazo, onde as necessidades individuais possam ser atendidas não somente na 

situação coeva, mas também no futuro. Uma empresa tem de implementar uma estratégia 

orientada para cliente (Seybold & Marshak, 2000). 

O conceito de fidelidade do cliente volta-se mais para o comportamento do que 

para a atitude. Quando um cliente é fiel, ele apresenta um comportamento de compra 

definido como não aleatório, expresso ao longo do tempo por um conjunto de tomada de 

decisões. O cliente tem uma tendência específica em relação àquilo que compra e a quem 

compra. Além disso, o termo fidelidade denota uma condição relativamente duradoura e 

exige que a ação de compra ocorra num mínimo de duas vezes. 

A fidelidade é o resultado da atenção dada àquilo que é necessário para manter um 

cliente, seguida da execução constante desse requisito. 
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O aumento da fidelidade dos clientes leva à maior lucratividade, maior manutenção 

dos clientes e a uma base financeira mais estável. 

Sendo assim, conquistar a fidelidade do cliente é, cada vez mais, o desafio das 

empresas e os profissionais estão preocupados não só com a sua competitividade, mas com 

a sua própria sobrevivência no mercado.  

Lovelock & Writz (2006) referem que fidelização consiste na disposição de um 

cliente para continuar a prestigiar uma empresa a longo prazo, comprar e utilizar os seus 

bens e serviços repetidamente, de preferência, com exclusividade, e recomendar os seus 

serviços a outras pessoas.  

Para manter os seus clientes, a empresa deve investir em três ações principais. É 

essencial ter uma estratégia de comunicação: seja comunicação do serviço ou produto, da 

marca de modo mais geral, ou da imagem institucional. É preciso dar visibilidade aos 

atributos que se querem consolidar; fazer o cliente ver o serviço ou produto, associá-lo a 

características valorizadas, mesmo que noutro campo. 

Além disso, é fundamental estruturar, minimamente, através de um sistema de 

formação das relações com o cliente, os já comummente designados CRMs (Customer 

Relationship Management), incluindo diversas ferramentas e mecanismos, tais como, 

ferramentas que permitem, conhecer o cliente: o seu perfil, as suas necessidades; bases de 

dados sobre o comportamento do cliente em relação ao serviço; sistema de avaliação do 

nível de satisfação do cliente; mecanismos de contacto direto com o cliente de modo a 

facilitar o acesso do cliente à empresa; e mecanismos para que os clientes validem queixas e 

respondam a reivindicações, provocando movimentos internos de aperfeiçoamento do 

produto, do atendimento ou mesmo da gestão da empresa. 

Lucas (2009) salienta, que se as instituições prestarem um excelente serviço ao 

cliente e souberem lidar com a insatisfação logo que é identificada, podem ajudar a que os 

clientes permaneçam fiéis e retornem à mesma. 

Pode-se colmatar que, fidelizar clientes é uma das conquistas mais importantes para 

se manter uma boa performance da instituição. É essencial permanecer atento a tudo o que 

acontece no mercado e principalmente ao que possa interessar aos clientes, porque é a 

partir da satisfação das suas necessidades que se chega ao sucesso empresarial.  
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3.1. Importância das pessoas na fidelização  

 

Se a satisfação do cliente não é suficiente, é preciso deixar o cliente encantado, 

considera Whiteley (1995). Além de ouvir a sua opinião, é necessário amarrá-lo 

completamente à forma da empresa agir, e essa forma de agir está adaptada a um 

compromisso baseado em relações sólidas, em que a honestidade é o princípio básico para 

o relacionamento, preservando os interesses das duas partes. Este aspeto tão importante 

não pode ser realizado por máquinas, somente por pessoas.  

Ouvir o cliente, colocar a sua opinião como ponto de partida para a definição das 

estratégias da empresa, empresa esta, preocupada em formar uma relação de parceria 

dirigida pela transparência e confiança com resultados e benefícios que preveem a 

satisfação mútua das partes; somente são alcançados com o envolvimento e desempenho 

de pessoas. A confirmação de tal premissa é verificada a partir do que diz Cobra (2000):  

 
 (...) o grande diferencial não são os serviços, são as pessoas, uma vez que os serviços 

dependem do desempenho das pessoas e não apenas de máquinas e equipamentos 

destinados à prestação dos serviços por meio de cartões inteligentes, atendimentos a 

utentes, emissão de bilhetes aéreos.  

 

No final do século XX, os administradores das empresas acreditaram que o fator 

diferenciador de uma empresa são as pessoas e não o património em imóveis, dinheiro e 

equipamentos. Ao se encararem com uma economia do conhecimento, as pessoas são a 

alavanca dos lucros, como afirma Fitz-enz J. (2001).  

 
“Somente as pessoas geram valor por meio da aplicação das características humanas 

intrínsecas, da motivação, das habilidades adquiridas e da manipulação de ferramentas” 

(Fitz-enz, J., 2001). 

 

A partir da posição do autor, considera-se que, para uma empresa ser bem-

sucedida, necessita que as pessoas participantes tenham o conhecimento, as habilidades e as 

atitudes certas para poder distingui-la das empresas concorrentes. Não são simplesmente 

pessoas, mas sim a capacidade que as empresas devem ter de compartilhar dados 

apropriados, relevantes e organizados com os funcionários, que geram o conhecimento 

para o melhor desempenho das funções de cada um dentro da empresa. Alcançar uma 

qualidade e um valor excelente, de acordo com Gale (1996), apenas se atinge com o apoio 

constante de cada um na empresa, e isso precisa de ser reconhecido pelos administradores. 

O sucesso do marketing das instituições de saúde está ligado não só à qualidade dos 
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serviços prestados e oferecidos, mas também ao desempenho de pessoas comprometidas e 

motivadas.  

Além do posicionamento da empresa, Möller (1997), refere que são necessários 

alguns fatores, para um funcionário ter um bom desempenho: comprometimento, 

responsabilidade, fidelidade, iniciativa, produtividade pessoal, relacionamento pessoal, 

qualidade pessoal e, por fim, a competência profissional. Não é, que não sejam também 

importantes as competências técnicas, mas elas são adquiridas mais facilmente, enquanto 

que, os restantes são princípios básicos e, muitas vezes, não são sequer tidos em conta 

pelos administradores.  

Segundo Reichheld (1996), saber identificar as competências essenciais dos 

funcionários, entender a sua importância, reconhecendo e recompensando o seu valor e 

tornando-os comprometidos e fiéis à empresa, são vias indiretas para procurar a fidelidade 

dos clientes.  

Atualmente, grande parte das ideias que auxiliam em processos de melhoria provêm 

dos funcionários do frontoffice, que se encontram mais próximos dos processos produtivos e 

dos clientes da empresa, bem como dos produtos e serviços oferecidos pela mesma, afirma 

Santos (2000). 

Portanto, saber ouvir a opinião dos funcionários e partilhar com eles as 

informações através da formação e comunicação é imprescindível para que eles sejam 

colaboradores ativos no processo de fidelização dos clientes.  

 

 

3.2. Benefícios da Fidelização 

 

 O facto de se conceber um relacionamento de confiança, surge como forma de 

diminuir o risco percebido por parte dos clientes, levando a que criar, construir e manter 

relacionamentos seja uma importante capacidade das empresas de serviços orientadas para 

o mercado, criarem confiança no decorrer de todo o ciclo de vida do relacionamento. 

Muitos clientes optam por comprar serviços bem vistos no mercado, de forma a reduzir o 

risco percebido, estando assim mais propensos a demonstrar um elevado grau de fidelidade 

à empresa (Kasper et al., 2006, citado por Esteves, 2011). Segundo Esteves (2011) os 

clientes desenvolveram duas estratégias gerais para reduzir o risco percebido, uma refere-se 

ao grau de envolvência na pesquisa externa de informação, especialmente através da 

comunicação boca a boca, a outra estratégia baseia-se no desenvolvimento de uma maior 
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confiança na própria capacidade de julgar ou avaliar escolhas e tornar-se fiel a uma 

empresa, serviço, produto ou funcionário (Sheth & Parvatiyar, 1995). 

 O facto de se construir um relacionamento de longo prazo com um prestador de 

serviços pode diminuir o stress do cliente, tornando-se a relação previsível, onde os 

problemas iniciais são resolvidos, as necessidades especiais são acomodadas e o cliente fica 

a saber o que pode esperar (Esteves, 2011). Tais aspetos levam, a que após um determinado 

período de tempo, o consumidor comece a confiar no prestador, uma vez que pode contar 

com um nível consistente de qualidade do serviço e sente-se confortável na relação (Bitner, 

1995, citado por Esteves, 2011). Enumeros clientes conhecem concorrentes que poderiam 

prestar o mesmo serviço, ou melhor, mas mesmo assim, optam por ficar nas relações 

devido à previsibilidade e ao conforto. 

 Saias (2007) refere que a fidelidade dos clientes induz à rentabilidade e ao 

crescimento sustentado das vendas. 

 Para Bitner (1995, citado por Esteves, 2011), a natureza humana é considerada um 

benefício neste tipo de relações, segundo a qual a maioria das pessoas prefere não mudar, 

principalmente quando há um investimento considerável no relacionamento, pois se o 

prestador de serviços nos conhece, sabe das nossas preferências, e cria serviços 

personalizados para atender às nossas necessidades ao longo do tempo, logo a mudança 

significaria educar um novo prestador de todos estes fatores, o que conduz normalmente a 

custos de mudança altos, tanto em termos monetários como não monetários. 

 Na generalidade, os consumidores são naturalmente conduzidos a reduzir opções e 

a envolverem-se em relacionamentos, pois segundo Sheth & Parvatiyar (1995, citado por 

Esteves, 2011) a redução de opções ajuda a reduzir os riscos percebidos associados a 

decisões futuras, os consumidores otimizam a experiência da sua aprendizagem e 

recompensam-se com o comportamento positivo reforçado, reduzindo a tensão psicológica 

e a dissonância cognitiva, esperando ganhos no futuro devido ao reforço do 

comportamento. 

 

 

3.3. Fidelização de clientes na saúde 

 

 Nas instituições de saúde, a prestação de serviços, tem um impacto direto na 

satisfação e retenção dos seus utentes, sendo esperados altos níveis de satisfação e 

fidelização dos mesmos (Gallo & Moneken, 2006). Neste sentido, as instituições devem 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

130 

encorajar-se para conservar as relações positivas com os pacientes e convencê-los de que a 

instituição se preocupa com seu bem-estar (Gemme, 1997, citado por Esteves, 2011). Para 

os autores, Lukosius; Aguirre & Joonas (2010) as instituições de saúde deviam dar valor ao 

tipo de abordagem e comunicação, que os seus colaboradores têm para com os utentes, de 

modo a aumentar a qualidade do serviço e proporcionar a fidelidade do utente. 

 Os utentes estão cada vez mais atentos aos serviços de saúde, ilucidados de uma 

quantidade crescente de informação médica; elaboram perguntas detalhadas, têm níveis de 

expectativas sofisticados, e em muitos casos o desejo de gerir a própria saúde, o que os leva 

a selecionarem os seus prestadores de serviços. Nos dias de hoje, os utentes, acolhem e 

leem todas as informações disponíveis, procuram as opiniões de outros, e fazem uma 

escolha baseada na qualidade, acessibilidade do preço e num histórico (Gemme, 1997, 

citado por Esteves, 2011). 

 Lukosius et al. (2010) referem que se os utentes estiverem satisfeitos com os 

serviços oferecidos pelas instituições de saúde, irão recomendá-la a outras pessoas, pois 

preferem os cuidados de saúde prestados por uma instituição que conhecem, de modo a 

reduzir os riscos e a percecionar uma sensação de confiança. É de ressaltar, que as 

instituições de saúde fiéis são a única constante na rápida e atual mutação do ambiente de 

cuidados de saúde. Se as instituições de saúde querem ser a eleita dos utentes, estas devem 

ser cuidadosas em oferecer confiança ao utente, propiciando colaboradores amáveis e 

prestativos em relação aos utentes, reduzindo-lhe as formas de pagamento. Para os autores 

existem alguns fatores com grande impacto na fidelidade, que fornecem e/ou aumentam a 

fidelidade dos utentes às instituições de saúde, são eles: 

 Elevada qualificação dos serviços e prestação de um serviço de excelência; 

 Encontrar soluções céleres para os problemas com que se deparam os utentes; 

 Fazer com que os utentes sintam que não estão com eles apenas na doença;  

 Memória de dias especiais, como aniversário, casamento, etc, e permitir privilégios 

específicos para cada pessoa; 

 Promover a sua satisfação com o hospital; 

 Aumentar a qualidade do serviço, da comunicação dos colaboradores com os 

utentes, tratando-os, por exemplo, pelo nome; 

 Melhorar a imagem das instituições de saúde; 

 Proporcionar sentimentos de confiança para com as instituições de saúde; 
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Anbori, Ghani, Yadav, Daher & Su (2010, citado por Esteves, 2011) referem que 

um relacionamento positivo entre a qualidade do serviço de saúde prestado e a satisfação 

dos utentes com os cuidados hospitalares, cria no utente vontade de voltar ao hospital, ou 

mesmo de recomendá-lo aos familiares ou amigos. 

Para os autores (Anbori et al., 2010, citado por Esteves 2011) a confiança, a garantia, a 

empatia e o custo são as chaves para a fidelização dos utentes.  

Nos serviços de saúde, é necessário um nível mínimo de qualidade funcional, de 

forma a alcançar o primeiro passo da satisfação. Uma vez que a qualidade funcional e a 

satisfação resultante são consideradas principais, contudo, a existência de um maior nível 

de qualidade técnica, irá levar á conquista da fidelidade do utente (Mittal & Lassar, 1998). 

 No presente setor, se a prestação de serviços for negligentes, os utentes ficarão 

ainda mais insatisfeitos do que se o problema médico for mal resolvido. Isto deve-se ao 

facto, das condições médicas geralmente levarem tempo para melhorar, enquanto que, a 

experiência na relação interpessoal é imediata e direta, pois, os utentes antes de terem os 

cuidados médico são tratados pelos funcionários da admissão e por pessoal não médico. 

Aliado a isso, no seu sofrimento, os utentes estão à procura de algum cuidado e conforto 

no momento, em vez de um alívio imediato da dor física.  

Por outro lado, é importante salientar que os utentes não têm os conhecimentos 

necessários para julgar a qualidade técnica dos serviços médicos, podendo atribuir um 

fracasso do tratamento à sua própria condição e não à competência da pessoa que o cuida e 

controla. Na verdade, os julgamentos da qualidade técnica por si só podem ser conduzidos 

pela sua experiência com a qualidade funcional, por exemplo, se o médico é simpático, ele 

também pode ser encarado como sendo qualificado. Assim, as maneiras e a recetividade do 

pessoal, torna-se a fonte direta e visível de satisfação com a instituição de saúde (Mittal & 

Lassar, 1998). 

 A empatia e segurança, que representam a comunicação interpessoal têm uma forte 

influência sobre a vontade do paciente para voltar ao hospital, demonstrando que a 

componente interpessoal da qualidade do serviço não deve ser descorada na melhoria da 

qualidade (Anbori et al., 2010). Uma melhor qualidade do serviço leva a uma melhor 

satisfação do paciente e, eventualmente, pacientes fiéis estão dispostos a voltar ou a 

recomendar a instituição a outros clientes, ou seja, efetivamente a satisfação do utente é a 

maneira eficaz para alcançar a sua fidelidade.  

Podemos concluir que é muito importante a componente interpessoal da qualidade 

do serviço na fidelização do utente ao serviço de saúde. Neste sentido, a gestão das 
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instituições de saúde deve preocupar-se em saber quais os aspetos mais importantes para os 

utentes na qualidade do serviço, possuindo mecanismos para os priorizar e assegurar que 

estes estão no lugar, auxiliando a satisfação do utente e a vontade de voltar a usar o serviço 

de saúde. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Assim, no quarto capítulo concluí-se, que os clientes avaliam a qualidade do serviço, 

fazendo comparações entre o que esperavam e aquilo que foi obtido. 

Assim, as expectativas desempenham um papel fundamental na avaliação da 

qualidade do serviço, sendo esta não só afetada pela comunicação passa palavra, como 

também pela experiência anterior do próprio consumidor e pelas suas necessidades 

pessoais e posicionamento sugerido. 

A qualidade dos serviços é assim avaliada através da comparação entre as 

expectativas prévias do cliente e a sua real perceção, o que se denomina qualidade 

percebida dos serviços. 

Por outro lado, pode-se afirmar que a satisfação está ligada diretamente à perceção 

do cliente em relação às expectativas criadas por ele, se o retorno oferecido pelo serviço 

prestado for menor que o esperado ele estará insatisfeito, se for o esperado, estará satisfeito 

e se exceder suas expectativas, estará altamente satisfeito. Os consumidores criam as suas 

expectativas através de experiências anteriores, experiências de compras anteriores de 

amigos e até mesmo de informações e promessas de empresas e concorrentes. 

A satisfação dos clientes é uma forma das empresas se manterem no mercado a 

partir da conquista e fidelização dos seus parceiros comerciais, por isso o tema satisfação 

ganhou maior importância no contexto na gestão das empresas. 

A qualidade percebida, como um dos antecedentes mais importantes da satisfação, 

é também uma variável crucial para a fidelização do cliente. Segundo Kotler, Armstrong, 

Sauders & Wong (1999), um bom programa de qualidade de serviços ou produtos é um 

fator crucial para a conquista da fidelização dos clientes. 

Considera-se importante referir que a satisfação de clientes leva á fidelização dos 

mesmos. E a fidelização deve ser encarda como um processo pelo qual determinado cliente 

se torna fiel e que esta fidelização deve ser analisada tanto a nível comportamental como 
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atitudinal, estabelecendo-se assim uma hierarquia de níveis de fidelização: cognitiva, afetiva, 

conativa e ação.  

 Ao longo deste capítulo, pode-se observar que a qualidade do serviço é vista por 

muito autores como antecedente da satisfação de clientes, e a satisfação é um antecedente 

da intenção de compra, há uma forte ligação entre a qualidade e a retenção de clientes no 

setor dos serviços. 

 Segundo, os autores Scotti, Hermon & Behson (2007) sugerem que ao promover a 

satisfação e a fidelização dos clientes, eleva-se com sucesso a qualidade dos serviços 

prestados aos mesmos. 

Esta revisão teórica permite adquirir um conhecimento claro e preciso das variáveis 

analisadas, e as suas possíveis interrelacções no processo de manutenção e retenção do 

cliente. 
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PARTE II – ESTUDO EMPIRÍCO 

APLICADO ÀS RELAÇÕES NO 

SETOR DA SAÚDE 
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INTRODUÇÃO  

 

Na segunda parte do estudo ir-se-á apresentar a metodologia de investigação que se 

utilizou no estudo empírico (Figura nº.10).  

Primeiramente, será explicado o modelo adquirido e as respetivas hipóteses, a 

seleção do universo da população, ao conteúdo do questionário e por fim apresentam-se as 

fases e os procedimentos da análise.  

Por último, nesta parte do estudo será feita uma interpretação e discussão dos 

dados, que nos irão ajudar a conhecer mais pormenorizadamente todo o problema 

estudado. 

 

Figura 10 – Metodologia de investigação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que exista algum valor nos estudos é necessário desenvolver o trabalho de tese 

dentro de uma teoria que oriente e crie as bases teóricas para esta investigação, para tal é 

necessário que a procura se fundamente no conhecimento existente, e que deva executar-se 

dentro de um marco de referência ou no conhecimento prévio sobre o problema a 

investigar.  

Esta fase da investigação, mais especificamente o estudo empírico, vai ser 

desenvolvida em vários capítulos. Começa-se por apresentar o setor dos serviços, onde se 

descreve a instituição em estudo, posteriormente, tem-se um capítulo dedicado ao modelo 

teórico, hipóteses e metodologia de investigação, para de seguida se ter um capítulo 

Fases da Investigação 

Fase I – Objetivos, Modelo e Formulação de Hipóteses 

Fase II – Análise Quantitativa 

Ficha  

Técnica 

Desenho do  

Questionário 

Validação  

das  

Escalas 

Resultados 

Verificação das 

Hipóteses. 

Fase III – Interpretação e Discussão dos Dados 

Fonte: Fonseca (2009, adaptado de Suárez, Vasquez & Diaz (2004)) 
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dedicado à análise das variáveis do marketing de relacionamento, na satisfação e fidelização 

dos utentes. Neste capítulo, ir-se-á descrever a população-alvo do estudo e realizar uma 

análise dos resultados e a verificação das hipóteses. 

Na terceira parte do estudo, ir-se-á finalizar com a interpretação e discussão dos 

dados, de onde, se sobressaltam as conclusões mais importantes da investigação realizada e 

de que forma é que essas conclusões podem servir de guia a nível empresarial, mais 

especificamente no setor da saúde. Por fim, ir-se-á traçar possíveis linhas de investigação 

futuras no âmbito do tema estudado. 
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CAPÍTULO V – O SETOR DE SERVIÇOS  
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INTRODUÇÃO  

 

O presente capítulo tem por objetivo descrever o setor de serviços e a importância 

do marketing de relacionamento nos serviços. Diversos autores reconheceram nos seus 

estudos, o interesse dos serviços para o cliente e a forma que poderia ajudar a explicar o 

seu comportamento no relacionamento com o cliente. 

Inicia-se com uma breve síntese da evolução do setor dos serviços, de seguida, 

apresenta-se uma descrição do serviço público de saúde em Portugal e posteriormente, uma 

breve descrição do serviço público de saúde no Baixo Alentejo. 

 

 

1. O setor dos serviços 

 

 É ténue a diferença entre as empresas industriais e as de serviços. Se se analisar que 

todas as vezes que um cliente compra um produto, está, de facto, a comprar um serviço 

que lhe será oferecido pelo produto, o impacto destas diferenças minimiza-se. 

A maioria das empresas oferece serviços juntamente com os seus produtos. 

Não há afastamento entre produto e serviço. Grönroos (2004), refere que um 

serviço é “um processo, que consiste numa série de atividades mais ou menos intangíveis 

que, normalmente, mas não necessariamente sempre, ocorrem nas interações entre o 

cliente e os funcionários de serviço e/ou recursos ou bens físicos e/ou sistemas do 

fornecedor de serviços e que são fornecidas como soluções para problemas do cliente.”  

Já Kotler (2003) define serviço “como qualquer ato ou desempenho que uma parte 

pode oferecer a outra, que é essencialmente intangível e não resulta na propriedade de 

nada. A sua produção pode ou não estar vinculada a um produto físico”.  

Na literatura de marketing de serviços, é consenso entre os muitos autores, que a 

entrega de serviços aos clientes é uma das principais maneiras de construir um 

relacionamento, a longo prazo com os clientes. Partindo deste pressuposto, os serviços 

podem ser considerados como uma ferramenta estratégica, utilizada para administrar o 

relacionamento completo com os clientes. 

Os serviços estão ativamente ligados aos relacionamentos. A aproximação do 

marketing de relacionamento ao marketing de serviços, deve-se ao facto de que o 

relacionamento é um serviço prestado ao cliente, e a sua natureza interativa passa a ser a 

base para a oferta contínua de valor superior. Berry (2001) valoriza a criação dos serviços: 
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criar uma operação de serviços bem-sucedida, é incontestavelmente uma tarefa difícil, mas 

sustentar esse sucesso é uma tarefa mais difícil ainda. Os serviços não são nada menos que 

o desempenho e o desafio de sustentar o vigor, o compromisso, as habilidades e o 

conhecimento daquele que o desempenha, a qualquer tempo.  

Em todos os segmentos de produtos, as empresas procuram melhorias com uma 

quantidade alucinante de aperfeiçoamentos para obterem produtos melhores e mais 

inteligentes, através de ideias inovadoras, afirma Oliver (1999). Nos serviços não poderia 

ser de maneira diferente, e, nesse contexto, melhor em geral significa sem erro e rápido.  

Os clientes na maioria dos serviços exigem velocidade. No setor da saúde, a 

dimensão do número que lista o relacionamento entre as instituições e os seus clientes é a 

competência, a rápida prestação de serviços e os cuidados prestados. Quanto mais 

competente e rápido melhor. A rapidez nos serviços, no exemplo do tempo de espera, é 

um dos factos mais importantes na satisfação do cliente face a uma definição mais 

específica sobre serviços na área da saúde, citando Cobra (2000). 

É necessário que esses serviços sejam destinados a atender as necessidades dos 

clientes, tendo como característica, além da intangibilidade, produção e distribuição 

simultânea, a complexidade, e relação continuada que os diferenciam dos produtos físicos e 

tangíveis.  

Comprova-se pela afirmação de Las Casas (2001), que o marketing de serviços tem 

vindo a ser abordado, como uma poderosa ferramenta estratégica para a criação de um 

diferencial competitivo. Segundo o autor, os serviços constituem uma transação realizada 

por uma empresa ou empresário, cujo objetivo não está associado à transferência de um 

bem. Trata-se de um ato, de uma ação, de um esforço ou de um desempenho e pode 

apresentar-se de várias formas, estando sempre presente a relação interpessoal e o fator 

humano.  

As empresas têm necessidade em estabelecer estratégias claras de serviço, que sejam 

largamente divulgadas por toda a empresa, para que todos estejam cientes do seu papel na 

procura da satisfação dos seus clientes. 

Existe também a necessidade de sistemas, que capacitem os colaboradores a 

realizarem serviços de qualidade aos clientes, com tecnologias de informação que permitam 

a partilha de informações, mobilizando e facilitando o atendimento, o poder e a autonomia 

na tomada de decisões. 

Por fim, o pessoal deve reconhecer a importância do serviço ao consumidor e estar 

comprometido com a sua realização. 
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1.1. Importância dos serviços  

 

A importância dos serviços torna-se percetível quando se volta às grandes 

transformações económicas mundiais. Saiu-se de uma economia primária, onde a base era a 

agricultura, passou-se por um processo de industrialização e, nos tempos coevos, vive-se 

numa economia de serviços.  

 Segundo Gianesi & Corrêa (1996), a importância dos serviços pode ser 

demonstrada em vários aspetos, tais como, desejo de melhor qualidade de vida; mais tempo 

de lazer; a urbanização que exige alguns novos serviços; as mudanças demográficas 

aumentam a quantidade de crianças ou idosos, os quais consomem maior variedade de 

serviços; as mudanças sócio-económicas, como o aumento da participação da mulher no 

trabalho remunerado e pressões sobre o tempo pessoal; o aumento da sofisticação dos 

consumidores levando, à necessidade mais ampla de serviços; e por último, as mudanças 

tecnológicas que têm aumentado a qualidade dos serviços ou que têm criado serviços 

completamente novos.  

Em termos económicos, os serviços tornaram-se um importante fator de agregação 

de valor. Gale (1996) afirma que há uma relação direta entre serviços de qualidade e a 

rentabilidade das empresas. Há um peso enorme dos serviços para o cliente, quando este 

toma as suas decisões de compra. 

O serviço, sob a focagem de agregação de valor ao produto, é da competência de 

toda a empresa. Compete a todos desenvolver estratégias, que envolvam todos os 

colaboradores, para que os clientes sintam e percebam que a qualidade dos serviços é o 

principal diferencial competitivo da empresa no mercado.  

Para que tal se torne uma realidade, é necessário construir uma “Cultura de 

Serviços”, na qual a excelência do serviço realizado para o cliente seja fomentada e 

reconhecida por todos os colaboradores da empresa. O modo como os colaboradores se 

sentem é o espelho de como os clientes irão sentir-se.  

 

 

1.2. Características dos serviços  

 

Diversas características distinguem serviços de bens. Relativamente às 

características dos serviços (quadro 7), a maioria dos investigadores identifica a 

intangibilidade, a inseparabilidade (simultaneidade), a variabilidade (heterogeneidade), 
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(Parasuraman, Berry & Zeithaml, 1994) e ainda a perecibilidade, (Kotler, 2003; Kotler & 

Armstrong, 2006; Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2008).  

 
Quadro 7 - Características dos Serviços 

CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS 

Intangibilidade 

Diferentes dos produtos, os serviços não podem ser vistos, provados, sentidos, 

ouvidos ou cheirados antes de serem comprados. O cliente possui apenas lembranças 

ou resultados após o uso.  

Inseparabilidade 

Os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, geralmente não podem 

ser separados da pessoa que os oferece, isso provoca uma característica da interação 

entre o fornecedor - cliente.  

Variabilidade 

Por dependerem de quem os executa, devido à inseparabilidade e ao alto grau de 

envolvimento, os serviços não podem ser prestados com uniformidade. Cada serviço 

é único, com uma possível variação de qualidade.  

Perecibilidade 

Os serviços não podem ser arrastados, só podem ser usados no momento em que são 

oferecidos. Devido a essa característica sofrem com instabilidade a procura, pois 

podem provocar preguiça ou falta de recursos.  

Fonte: Kotler, 2003; Kotler & Armstrong, 2006: Fitzsimmons & Fitzsimmons, 2008 

 

Segundo Grõnroos (2007), os serviços têm três características particulares, são 

processos que consistem em atividades ou séries de atividades; são consumidos e 

produzidos simultaneamente; e por último, o cliente participa como coprodutor no 

processo de produção. 

Churchill & Peter (2000), salientam ainda duas características de serviços que 

influenciam no desenvolvimento das estratégias de marketing e devem ser consideradas na 

sua conceção, além daquelas citadas anteriormente. São elas: Esforço do cliente – enquanto 

que nos produtos, o envolvimento do cliente pode limitar-se a comprar o produto final e a 

usá-lo, nos serviços ele pode estar a par da sua produção. Isso acontece em muitos tipos de 

serviços, com diferentes graus de esforços; outra característica é a Relação com os clientes - 

os serviços desenvolvem uma relação contínua com os clientes, ao passo que com os 

produtos ela é impessoal. Como resultado dessa relação, Churchill & Peter (2000) 

mencionam: “os profissionais de marketing de serviços dependem da sua capacidade de 

reter, e não só de atrair os clientes. Eles beneficiam especialmente, do marketing de 

relacionamento, que se centra em construir confiança e demonstrar comprometimento com 

o cliente”.  
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Para a prestação de serviços na área da saúde existem algumas características e 

fatores estratégicos de sucesso como: o atendimento personalizado; a rapidez no 

atendimento; a especialização técnica; a gestão do relacionamento com os clientes e outros 

parceiros significativos, defende Kotler (2001).  

 

 

2. O setor serviços de saúde em Portugal 

 

 O Sistema de Saúde em Portugal, e o Serviço Nacional de Saúde (SNS), sendo o 

pilar fundamental da prestação de cuidados de saúde, apesar da sua acentuada evolução nos 

últimos tempos, continua a apresentar incapacidade de prestar cuidados de saúde 

adequados e em tempo útil ao cidadão. Não surpreende que continue a ser objeto de uma 

avaliação negativa por parte da sociedade em geral. 

A OMS define “sistema de saúde” como o conjunto de “todas as atividades que têm como 

finalidade essencial a promoção, a recuperação ou a manutenção da saúde” (Who, 1999). E 

o objetivo principal de qualquer sistema de saúde, como refere Belém (2006), “ é o de 

garantir o melhor nível de saúde de uma população, reduzindo as desigualdades em saúde”, 

de acordo com valores e princípios, nomeadamente:  

 

 Valores da universalidade: o acesso a cuidados de saúde de qualidade, a equidade e 

a solidariedade;  

 Princípios de funcionamento: a qualidade, a segurança, cuidados baseados em 

dados rigorosos;  

 Na ética: a participação dos utentes, o acesso à justiço, privacidade e 

confidencialidade.  

 

 Simões (2009) considera que um sistema de saúde consiste em promover o acesso 

das populações aos cuidados de saúde, de acordo com as suas expectativas e as suas 

necessidades” [...] “ e promover a eficiência económica num quadro de maior disciplina 

orçamental e de controlo da despesa pública”. 

 A melhoria das condições de vida e o envelhecimento progressivo da população 

têm originado um aumento da procura dos serviços de saúde, tendo como resultado 

imediato um exponencial aumento do custo dos cuidados de saúde. Por outro lado, devido 

ao paradigma de que avanços científicos e tecnológicos estão diretamente ligados à 
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qualidade, segurança no diagnóstico e eficácia da terapêutica, também por esta via o custo 

tem aumentado, sobretudo pelo recurso generalizado a meios de diagnóstico mais 

sofisticados. 

 Pode-se referir que a prestação de cuidados de saúde às populações evoluiu 

significativamente ao longo de todo o Século XX, e Portugal não foi exceção 

acompanhando muitas das transformações que se foram verificando, quer na organização 

dos seus serviços de saúde, quer na abordagem feita ao doente. Durante este período, o 

objetivo primordial das políticas de saúde tem sido o de assegurar a equidade e o acesso aos 

cuidados de saúde, melhorar o desempenho económico e financeiro do SNS. Deste modo, 

a estratégia dominante tem sido garantir a sustentabilidade do sistema público, num quadro 

de recessão económica global.  

 Como refere Antunes (2006) o SNS deve manter-se como “pedra angular” do 

nosso sistema de Saúde.  

 Segundo Pisco (2005), os serviços de saúde, são instituições muito complexas e as 

reformas devem ser levadas a cabo com precaução, na base da experimentação e da 

avaliação. 

 O sistema tradicional de gestão dos hospitais tem-se caracterizado por uma 

excessiva centralização, por uma rigidez administrativa e burocrática, gerando ineficiências 

e o aumento dos custos de funcionamento dos mesmos (Ribeiro, 2003).  

 A falta de eficiência na gestão tem levado ao incremento de custos, devido à 

inexistência de planeamentos e lacunas de informação; prestação de serviços com tempos 

de espera longos, má qualidade no atendimento, aumento das listas de espera para 

consultas e cirurgias diminuindo a acessibilidade a cuidados de saúde em tempo útil. E 

associado a tudo isto, uma elevada desmotivação dos profissionais por uma cultura 

enraizada da função pública e não diferenciada pela positiva. 

 O cliente de cuidados de saúde é o cidadão, o utente doente ou saudável, pelo que a 

interpretação da utilidade do produto ou serviço tem uma dimensão psico - afetiva que 

distorce o conceito de standard e, portanto, de qualidade. Em todo o caso, a meta da 

excelência clínica, num quadro de qualidade organizacional e de prevenção de riscos, deve 

ser considerado o objetivo último do sistema de saúde (Machado & Nunes, 2007).  

 Os cidadãos estão cada vez mais informados e conhecedores dos seus direitos, e 

pressionam os governos a encontrarem estratégias eficazes, que combinem aumento da 

equidade e eficiência na prestação de cuidados de saúde. Nomeadamente, no contexto da 

disponibilidade dos serviços públicos de saúde em relação às listas de espera para consultas 
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e cirurgias. Pelo que foi dito, compreende-se que, o objetivo da reforma em curso nos 

serviços de saúde seja o compromisso com o cidadão na melhoria da prestação, com 

atendimento de qualidade, em tempo útil, com eficácia e humanização.  

 Para Simões (2009), um sistema de saúde eficaz tem de ter políticas de saúde que 

respeitem os seguintes objetivos:  

 Equidade como o acesso dos cidadãos a um conjunto mínimo de cuidados de saúde 

e a qualidade do tratamento prestado em função das necessidades efetivas dos 

cuidados, e não em função do seu rendimento.  

 Eficiência técnica, relativamente, a maximizar o resultado dos cuidados e satisfação 

dos consumidores ao custo mínimo, através da combinação de formas de 

organização que promovam a melhoria da produtividade dos meios disponíveis.  

 Eficiência económica ou distributiva, salientando que os sistemas de saúde só 

deverão consumir uma parte adequada ou necessária do PIB, sendo urgente a 

utilização de mecanismos apropriados para limitar as despesas.  

 

 O mundo dos serviços de saúde é vasto, integrando instituições com e sem fins 

lucrativos, instituições direta ou indiretamente detidas pelo Estado e organismos de apoio a 

segmentos específicos da população que têm por objeto aspetos de natureza assistencial. 

Adicionalmente, e mais recentemente, o paciente transformou-se em cliente e criou as suas 

próprias associações, que em muitos casos acabam por ser centros de apoio específico a 

determinadas doenças.  

 A situação portuguesa é em muitos aspetos idêntica à de muitos países 

desenvolvidos: atribui-se cada vez mais importância à qualidade do serviço de saúde e à 

qualidade de vida das pessoas. Associado a este facto, os custos com a saúde são crescentes 

para o Estado e para os particulares. O doente foi evoluindo de posição, de estatuto e de 

importância, ao longo das últimas décadas, por variadas razões. Pretende-se constatar que o 

doente: 1) exige mais qualidade de vida, mais qualidade do serviço de saúde e se coloca na 

posição de cliente, em que exige um serviço adequado ao preço que paga; 2) antes, era 

passivo, não detinha formação e informação, não possuía poder financeiro, e via-se perante 

o médico mais qualificado e com maior estatuto social, numa situação de clara 

inferioridade. Esta alteração pode também ser fundamentada pelo facto da oferta de 

serviços de saúde ter aumentado imenso, e assim ter favorecido a posição do doente, de 

mero utente para cliente.  
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2.1. Os componentes dos serviços de saúde 

 

 À medida que a saúde tem ganho importância nas preocupações das pessoas, os 

serviços de saúde têm também crescido quantitativamente através de uma maior oferta de 

serviços, e têm-se tornado mais complexos.  

 Cada pessoa que necessite de cuidados de saúde em Portugal tem várias 

alternativas, embora cada uma dessas opções implique o pagamento de contrapartidas 

diferentes.  

 Importa por isso, visualizar as diferentes alternativas que cada doente tem em 

Portugal, conforme Figura 11. 

 

Figura 11 – O doente e o acesso aos serviços de saúde. 
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Conforme se pode observar na Figura 11, o doente pode atuar de três maneiras 

diferentes quanto à forma como acede aos serviços de saúde: como utente do SNS; como 

cliente de seguradoras, de subsistemas de saúde; ou ainda, pode ter que recorrer a serviços 

privados de saúde quando o SNS não presta a necessária cobertura.  
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 Segundo a alínea a), do número 2, do artigo 64º da Constituição da República 

Portuguesa, todos têm direito à proteção da saúde, “através de um serviço nacional de 

saúde universal e geral e, tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, 

tendencialmente gratuito”. Isto significa que todos os portugueses têm acesso ao SNS e, 

por inerência, aos seus recursos, como sejam: hospitais públicos, centros de saúde próprios 

e à comparticipação de despesas efetuadas em farmácias e centros de meios 

complementarem de diagnóstico. 

 Cada português pode ter acesso a outros cuidados de saúde, desde que subscreva 

um seguro privado de saúde ou faça parte de um subsistema de saúde a que esteja ligado 

por questões profissionais ou familiares. Nestes casos, estes cuidados de saúde existem em 

acumulação com os cuidados providenciados no âmbito do SNS. Os serviços prestados no 

âmbito dos seguros de saúde são flexíveis e são subscritos em função das necessidades e da 

capacidade financeira do segurado. Cada subsistema de saúde tem coberturas de saúde 

específicas, variando em montantes a financiar e em tipos de serviços a prestar.  

 Finalmente, cada português pode utilizar os serviços privados de saúde, suportando 

integralmente todas as despesas inerentes. Embora esta opção seja cumulativa com o 

direito à saúde providenciado através do SNS, é utilizada sobretudo por pessoas que só têm 

cobertura de saúde por parte do SNS, mas quando este não oferece os necessários serviços. 

 São exemplos de quase inexistência de oferta do SNS, algumas especialidades 

médicas de ambulatório, medicina dentária e especialidades de reabilitação. É ainda 

utilizado o recurso à prestação de cuidados de saúde privados no caso de incapacidade 

logística do SNS, como seja o caso das “listas de espera” referentes a cirurgias hospitalares.  

 A assistência clínica às populações é predominantemente assegurada por hospitais e 

centros de saúde. Os hospitais compreendem recursos de emergência e urgência de maior 

dimensão e têm um leque de serviços mais alargado. Existem hospitais que pertencem ao 

SNS, e também hospitais privados, com ou sem fins lucrativos. Conforme Instituto 

Nacional de Estatística (2007), o conceito de hospital é o seguinte:  

 

“Estabelecimento de saúde dotado de internamento, ambulatório e meios de 

diagnóstico e terapêutica, com o objetivo de prestar à população assistência 

médica curativa e de reabilitação, competindo-lhe também colaborar na 

prevenção da doença, no ensino e na investigação científica”.  
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 Os centros de saúde compreendem um apoio clínico local às populações, 

possuindo um enfoque no âmbito do apoio ambulatório e preventivo. Conforme Instituto 

Nacional de Estatística (2007), o conceito de centro de saúde é o seguinte:  

 

“Estabelecimento público de saúde, que visa a promoção da saúde, prevenção 

da doença e a prestação de cuidados, quer intervindo na primeira linha de 

atuação do Serviço Nacional de Saúde, quer garantindo a continuidade de 

cuidados, sempre que houver necessidade de recurso a outros serviços e 

cuidados especializados.  

 

 Dirige a sua ação tanto à saúde individual e familiar como à saúde de grupos e da 

comunidade, através dos cuidados que, ao seu nível, sejam apropriados, tendo em conta as 

práticas recomendadas pelas orientações técnicas em vigor, o diagnóstico e o tratamento da 

doença, dirigindo globalmente a sua ação ao indivíduo, à família e à comunidade.  

 

 

2.2. Especificidades dos serviços de saúde 

 

  O objeto dos serviços de saúde é o ser humano. Não sendo a única variável no 

universo dos serviços é uma das que mais condiciona o seu desempenho e organização.  

  Apesar do doente ter cada vez mais informação acerca das doenças, da sua 

evolução e formas de tratamento, a temática da saúde é de difícil avaliação. Os serviços de 

saúde são talvez dos mais complexos de avaliar, o que contribui para uma dificuldade 

adicional, quer para os prestadores de serviço, quer para os doentes. A complexidade do 

tema contribui para a sua maior sofisticação e especialização, promovendo também o 

aparecimento de novos atores.  

  O ser humano exige mais qualidade de vida, menos sofrimento e a um custo 

acessível, o que tem levado a transformações constantes na forma como se desenvolve o 

processo dos serviços de saúde. Paralelamente, e conforme refere Coddington, Fischer, 

Moore & Clarke (2000), a população está a ficar mais informada, mais idosa, 

financeiramente menos diferenciada dos prestadores de saúde e, por isso, também mais 

exigente.  

  Para Herzlinger (1997), a existência de tempos de espera exagerados, a falta de 

capacidade de comunicação de muitos prestadores de serviço de saúde com os doentes, a 

localização inadequada de muitos serviços e o forte crescimento dos custos têm levado a 
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mudanças na forma como o serviço é prestado. Assim, o autor refere diversas soluções que 

têm sido encontradas no sentido de ultrapassar os obstáculos anteriores, como sejam: 

horários de atendimento orientados para as necessidades dos doentes, maior utilização de 

serviços médicos no lar, introdução do conceito de cuidados integrados de saúde (inclui 

médicos de várias especialidades, enfermeiros e outros técnicos) e a maior disponibilização 

de informação junto dos doentes.  

Mas, se o aumento de informação disponível, pode ajudar o doente a fazer face à 

complexidade inerente aos serviços de saúde, também pode contribuir para dificuldades 

adicionais, que se colocam quando o próprio doente não possui formação suficiente para 

digerir a sofisticada e muitas vezes retórica informação sobre saúde (Edlin, 2002). 

Um outro aspeto contribui para que o doente possa sentir dificuldades acrescidas 

na forma como interage com as instituições de serviços de saúde. Conforme referem Heng, 

Fiedler & Kandunias (2005) os diferentes grupos que existem nas instituições de saúde têm 

perspetivas e objetivos conflituosos entre si, o que contribui para a fragmentação da 

instituição. Como o doente se relaciona com diferentes grupos, acaba por sofrer com as 

ineficiências de comunicação por eles geradas, o que leva muitas vezes à realização de 

exames em duplicado ou à correção da prescrição farmacêutica. 

Eiriz & Figueiredo (2004) referem que existem vários atores envolvidos na relação 

“prestador – cliente”, estando do lado dos prestadores, os administradores, os médicos, o 

pessoal técnico e não técnico, enquanto que, do lado dos clientes, estão os doentes, 

respetivos familiares e os cidadãos em geral (nomeadamente os contribuintes). 

Nos serviços de saúde existem muitas instituições, o que obriga a que a atividade de 

regulação seja muito importante. 

Numa sociedade mais informada, com cidadãos com maior poder de escolha e com 

mais poder de compra, é muito difícil que as pessoas mantenham um papel passivo. Neste 

enquadramento, o nível de exigência da população é maior, o que agrava ainda mais a 

pressão já existente relacionada com o aumento de gastos com a saúde e com a qualidade 

dos serviços de saúde. 

 

 

2.3. A gestão pública do Serviço Nacional de Saúde 

 

 O SNS criado em 1979 baseia o seu funcionamento no modelo da Administração 

Pública Portuguesa: propriedade pública dos hospitais e centros de saúde, orçamento 
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financiado pelo Governo e pessoal integrado no regime da Função Pública. A sua estrutura, 

forma de funcionamento e de financiamento fundamentam-se, basicamente, no modelo 

hierárquico (ver Figura 12). Tal como ocorreu noutros países em que o acesso aos cuidados 

de saúde é universal, também em Portugal houve a expansão dos serviços de saúde, com 

influência no peso orçamental dos gastos com a saúde. 

 

Figura 12 – Modelo de financiamento do SNS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 A inabilidade do poder político em introduzir as reformas necessárias à correção 

das disfunções deste modelo, levou a que o SNS apresentasse graves problemas de 

funcionamento, originado elevado défices. A preocupação com contenção dos gastos de 

saúde e com a eficiência do sistema têm sido questões centrais dos políticos nos últimos 

anos, mas cujas medidas para inverter esta situação têm sido um fracasso. A este respeito, 

Delgado (2009) caracteriza a situação do SNS da seguinte forma: 

 Recursos materiais e humanos insuficientes; 

 Subaproveitamento da capacidade instalada, desmotivação e falta de incentivos; 

 Acesso difícil aos cuidados de saúde com extensas listas de espera para consultas e 

cirurgias e muito burocratizado; 
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Fonte: Autor, adaptado de Silva, 2013. 
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 Qualidade do atendimento em termos de conforto, informação e pontualidade é 

considerada má, contudo a qualidade do atendimento técnico é considerada boa; 

 Crescimento das despesas de saúde sem controlo e sem o correspondente aumento 

de produtividade e qualidade; 

 Reduzida eficiência dos recursos utilizados; Falência técnica dos cuidados de saúde 

primários, que se traduz na transferência de utentes para os hospitais (as urgências 

atendem cerca de 10 milhões de utentes por ano); 

 Descontrolo no tempo de serviço prestado e pago; 

 Despesa com medicamentos, que representam quase o dobro dos valores que se 

observam para outros países da OCDE; 

 Gestão dos hospitais pouco profissional; 

 Mecanismos de controlo e supervisão do SNS desatualizados e ineficazes; 

 

 O sistema tem sido capaz de resistir às sucessivas medidas de racionalização que na 

sua maioria procuram aperfeiçoar os mecanismos existentes. 

 A atual proposta de reforma, assenta numa abordagem mais radical na qual o 

governo parece determinado em alterar o seu papel de prestador, para passar a ser um 

gestor do ‘mercado’. Abdicando da sua função prestadora, ele passa a ser um financiador 

do SNS, contratualizando os serviços de saúde. Assim, a reforma orienta-se 

fundamentalmente para duas áreas de intervenção: a introdução de métodos de gestão 

privadas nos hospitais e a criação de um quase-mercado através de contratos. 

 

 

3. Serviço Público de Saúde no Baixo Alentejo 

 

 O Hospital de Beja foi mandado construir em 1490 pelo Duque de Beja, D. 

Manuel, ainda no reinado de D. João II, chamando-lhe à data Hospital Grande de Nossa 

Senhora da Piedade, com 20 camas, sendo 14 para homens e 6 para mulheres. 

 Em 1564, D. João III, após ter sido informado pelo irmão, Infante D. Luiz, da 

"insuficiência dos rendimentos do Hospital para sustentar os doentes", manda anexar o 

Hospital à Misericórdia, entregando o “governo e a administração" à responsabilidade do 

Provedor daquela Instituição, nascendo assim o Hospital da Misericórdia, construído em 

estilo gótico-manuelino. 
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 O Hospital da Misericórdia funcionou, nos primeiros séculos de vida, segundo os 

padrões da época com um papel predominantemente assistencial e caritativo.  

 O Hospital de Beja, tal como se conhece hoje, foi criado pelo Decreto-Lei n.º 45 

226/63 de 4 de setembro, publicado em Diário do Governo (I série – n.º 208).  

 O Hospital José Joaquim Fernandes foi inaugurado em 25 de outubro de 1970, pelo 

então Presidente da República, Almirante Américo Deus Rodrigues Thomaz. 

 Atualmente, este hospital é designado por Unidade Local de Saúde do Baixo 

Alentejo, EPE, de onde fazem parte dois Hospitais (Hospital José Joaquim Fernandes e 

Hospital de São Paulo de Serpa) e, juntamente todos os centros de saúde do distrito de 

Beja, à exceção do Centro de Saúde de Odemira, abrangendo uma população residente de 

126.692 habitantes (de acordo com o INE/Censos 2011 - última atualização a 20 de 

novembro de 2012). 

 

Figura 13 – Constituição da ULSBA 

 

Fonte: ULSBA (2012) 
 

 A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE (ULSBA), foi criada em 1 de 

outubro de 2008, e rege-se pelo regime jurídico das entidades públicas empresariais 

conforme Decreto-Lei nº183/2008 de 4 de setembro e Decreto-Lei nº12/2009 de 12 de 

janeiro. Tem o intuito de garantir a qualidade dos cuidados de saúde prestados à população 

na respetiva área de influência e na medida dos recursos disponíveis, através de uma oferta 
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integrada de cuidados de saúde (primários, hospitalares, continuados), com o apoio de 

equipas multidisciplinares qualificadas e centradas no utente/cidadão.  

 A par das atividades assistenciais, serão desenvolvidas as funções de formação, 

treino e investigação consideradas necessárias ao desenvolvimento técnico profissional dos 

colaboradores da ULSBA.  

 Em termos de objetivos a ULSBA, EPE, pautar-se-á pela prossecução de dois 

objetivos fundamentais: a melhoria da qualidade da saúde na região abrangida pela sua zona 

de influência, melhorando a eficácia e eficiência dos cuidados preventivos, curativos, 

continuados e paliativos dentro do seu âmbito de atuação; e a sustentabilidade das infra 

estruturas de saúde sob a sua alçada, tanto a nível económico-financeiro, como a nível da 

adequação da sua capacidade de resposta às solicitações que a região possa a vir a ter.  

 

 

3.1. Missão, visão e valores da ULSBA 

 

3.1.1. Missão 

 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE foi criada com o intuito de 

melhorar a qualidade dos Cuidados de Saúde prestados à população, na respetiva área de 

influência e na medida dos recursos disponíveis, através de uma oferta integrada de 

cuidados de saúde (Primários, Hospitalares, Continuados) com o apoio de Equipas 

Multidisciplinares qualificadas e centradas no utente/cidadão. (ULSBA, 2012) 

 

 

3.1.2. Visão 

 

A Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, EPE é uma Instituição Pública de 

Prestação de Cuidados de Saúde que desempenha um papel fulcral na Prevenção, 

Promoção, Tratamento e Continuidade de Cuidados de Saúde, baseada nos valores da 

promoção da Qualidade, da Ética, da Integridade, da Transparência, da Motivação e do 

Desenvolvimento do Capital Intelectual, recorrendo a uma cultura de gestão mais eficiente 

e sempre centrada no respeito pelas necessidades, dignidade e direitos do utente/cidadão. 

(ULSBA, 2012) 
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3.1.3. Valores 

 

A atuação da ULSBA rege-se por um conjunto de valores fundamentais e basilares, 

nomeadamente, pelo profundo respeito pela dignidade da vida humana; pelo desempenho 

centrado no bem-estar da comunidade; pela conciliação entre a vanguarda tecnológica e a 

humanização dos cuidados de saúde; e pela promoção da cultura do conhecimento, da 

excelência técnica, da multidisciplinaridade e da racionalidade, e pela melhoria progressiva 

dos indicadores de saúde das populações abrangidas pela nossa Unidade. (ULSBA, 2012) 

 

 

3.2. Política da ULSBA, EPE 

 

 Sendo a ULSBA, EPE uma instituição de referência do Alentejo, competitiva, com 

resposta eficiente, qualidade técnica reconhecida como excelente e profissionais motivados, 

com uma atitude centrada no utente/cliente, no profundo respeito pela dignidade da vida 

humana, no sentido da prevenção e promoção da saúde da comunidade, para a obtenção 

de ganhos em saúde, deverá melhorar de forma progressiva o nível de todos os indicadores 

de saúde das populações da área de influência da ULS, tendo sempre como objetivo final 

uma imagem humanizada e utentes com elevados níveis de satisfação, e com o intuito de 

atingir os objetivos, foram definidas as seguintes políticas e linhas de intervenção:  

 

 Prevenção, através da promoção de ações preventivas na escola; ações de 

informação com a criação de uma plataforma, que centralize as interações dos 

utentes com as unidades de saúde, ações de informação / educação; bem como 

realização de rastreios;  

 Desenvolvimento de uma política de recursos humanos, através da valorização 

profissional dos funcionários; partilha de conhecimento e melhores práticas. Outro 

aspeto relevante, está relacionado com a circulação e integração de recursos, cujo 

intuito é promover o desenvolvimento do sentimento de pertença à nova realidade 

organizacional;  

 Recurso a novos modelos de organização, que melhorem a eficiência e eficácia e 

promovam a motivação e fixação de profissionais;  

 Desenvolvimento de sistemas e tecnologias de informação, que constituem a 

espinha dorsal do sistema de gestão da informação. A ULS identificou três linhas 
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estratégicas de desenvolvimento dos sistemas de informação que são o “suporte 

operacional às atividades de saúde”, o “suporte à informação” e o “suporte ao 

planeamento”;  

 Melhoria da eficiência e qualidade dos serviços, através da reorganização de 

espaços, novas infraestruturas e novos equipamentos e sistemas, quer através da 

melhoria de procedimentos e processos;  

 Aumento da capacidade de atração de utentes, aumentando o fluxo de doentes “de 

fora” e diminuindo o fluxo “para fora” da área de influência da ULSBA;  

 Adoção de um sistema de gestão da qualidade que incide numa abordagem 

sistemática e preventiva de todas as atividades que possam afetar a qualidade. Esta 

gestão, baseia-se na elaboração e implementação de políticas e normas que apoiam 

as unidades/departamentos/serviços, a disciplinar os seus processos e 

metodologias de trabalho nas áreas chave, reduzindo falhas internas e antevendo os 

problemas que possam surgir aquando da prestação do serviço;  

 Parcerias estratégicas através do estabelecimento de relações com outras entidades 

públicas e privadas locais, regionais, nacionais e internacionais, são importantes em 

diversos contextos, nomeadamente na prevenção, parcerias na área da saúde, 

prestação de serviços e colaboração e apoio, através do incentivo a grupos de 

voluntários e continuar a desenvolver campanhas públicas de angariação de fundos, 

para determinados objetivos específicos.  

 

 É importante referir que a ULSBA, E.P.E., inserida no Sistema Nacional de Saúde, 

tem como atividade principal, a prestação de cuidados de saúde primários, diferenciados e 

continuados à população, designadamente aos beneficiários do Serviço Nacional de Saúde e 

aos beneficiários dos subsistemas de saúde, ou de entidades externas que com ele 

contratualizem a prestação de cuidados de saúde, e a todos os cidadãos em geral, bem 

como assegurar as atividades de saúde pública e os meios necessários ao exercício das 

competências da autoridade de saúde, na área geográfica por ela abrangida. (ULSBA, 2012) 

 É igualmente objeto da ULSBA, E.P.E., desenvolver atividades de investigação, 

formação e ensino, sendo a sua participação na formação de profissionais de saúde, 

dependente da respetiva capacidade formativa, podendo ser objeto de contratos-programa 

em que se definam as respetivas formas de financiamento. (ULSBA, 2012) 
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3.3. Os Recursos Humanos na ULSBA 

 

 A ULSBA, EPE é constituída por uma equipa permanente de 1755 profissionais, 

distribuídos pelas seguintes entidades: Hospital José Joaquim Fernandes – Beja, Hospital de 

São Paulo – Serpa, 13 Centros de Saúde (UCSP), 1 USF e 67 Extensões de Saúde. (ULSBA, 

2013). 

 

Quadro 8 - Efetivos por grupo profissional da ULSBA 

 
GRUPO PROFISSIONAL 

 
TOTAL 

Assistente Operacional  
 

431 

Assistente Técnico  
 

294 

Conselho de Administração  
 

4 

Outro Pessoal  
 

2 

Pessoal de Enfermagem  
 

546 

Pessoal de Informática  
 

17 

Pessoal Dirigente  
 

9 

Pessoal Docente  
 

1 

Pessoal Médico  
 

250 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  
 

125 

Pessoal Técnico Superior de Saúde  
 

35 

Técnico Superior  
 

41 

TOTAL GERAL 
 

1755 
 

Fonte: Serviço de RH/fevereiro 2013 

 
 Relativamente aos cuidados primários, prestados nos 13 Centros de Saúde (UCSP), 1 

USF e 67 Extensões de Saúde, a ULSBA dispõe de 552 profissionais distribuídos por 

diferentes áreas, conforme apresentado no quadro 9. 

 

Quadro 9 - Efetivos dos cuidados primários da ULSBA 

 
GRUPO PROFISSIONAL 

 
TOTAL 

Assistente Operacional  
 

89 

Assistente Técnico  
 

131 

Outro Pessoal  
 

1 

Pessoal de Enfermagem  
 

175 

Pessoal de Informática  
 

1 

Pessoal Médico  
 

94 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  
 

42 

Pessoal Técnico Superior de Saúde  
 

17 

Técnico Superior  
 

4 

TOTAL GERAL 
 

552 
 

Fonte: Serviço de RH/fevereiro 2013 
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 No que se refere aos cuidados hospitalares, a ULSBA é constituída por dois hospitais 

(Hospital José Joaquim Fernandes – Beja, Hospital de São Paulo – Serpa) onde os recursos 

humanos rodam as 1203 pessoas. (quadro 10) 

 

Quadro 10 - Efetivos dos cuidados hospitalares da ÛLSBA 

 
GRUPO PROFISSIONAL 

 
TOTAL 

Assistente Operacional  
 

342 

Assistente Técnico  
 

163 

Conselho de Administração  
 

4 

Outro Pessoal  
 

1 

Pessoal de Enfermagem  
 

371 

Pessoal de Informática  
 

16 

Pessoal Dirigente  
 

9 

Pessoal Docente  
 

1 

Pessoal Médico  
 

158 

Pessoal Técnico de Diagnóstico e Terapêutica  
 

83 

Pessoal Técnico Superior de Saúde  
 

18 

Técnico Superior  
 

37 

TOTAL GERAL 
 

1203 
 

Fonte: Serviço de RH/fevereiro 2013 

 

 Relativamente ao corpo médico, a ULSBA é constituída por 176 médicos de diversas 

especialidades (quadro 11), dos quais 61 são médicos com formação pós-graduada 

(ULSBA, 2013). 

 

Quadro 11 - Médicos por especialidade da ULSBA 

Especialidade Total 

Anestesiologia 7 

Cardiologia 2 

Cirurgia Geral 13 

Clínica Geral – Medicina Geral e Familiar 75 

Gastrenterologia 1 

Ginecologia/Obstetricia 9 

Imunohemoterapia 1 

Medicina do Trabalho 1 

Medicina Física e Reabilitação 2 

Medicina Interna 16 

Neurologia 1 

Oftalmologia 4 

Oncologia Medica 2 

Ortopedia 4 

Otorrinolaringologia 2 

Patologia Clinica 3 

Pediatria Medica 10 

Pedopsiquiatria - Psiquiatria Criança/Adolescente 1 
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Pneumologia 1 

Psiquiatria 3 

Radiologia 7 

Saúde Pública 2 

Urologia 2 

 
TOTAL GERAL 
 

176 

Fonte: Serviço de RH/fevereiro 2013 

 

 

3.4. Modelo de Financiamento 

 

 O financiamento da ULSBA, EPE é efetuado por cada habitante, dos 13 Concelhos 

do Distrito de Beja da sua área de influência, no montante de 601 € per capita (40% 

determinantes em saúde da despesa, 60% estado de saúde das populações), sendo em 2013 

o valor máximo de 76.150.753€ (ULSBA, 2013). 

De forma a receber o montante máximo de financiamento do Ministério da Saúde, a 

ULSBA deve cumprir os objetivos de qualidade e eficiência contratualizados (ULSBA, 

2013). 

 10% do valor capitacional encontra-se indexado a estes objetivos, que estão 

alinhados com as politicas do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016;  

 A repartição dos 10% do Contrato Programa afetos ao cumprimento de objetivos é 

distribuída da seguinte forma:  

 6% Objetivos de Qualidade  

 4% Objetivos de Eficiência/Sustentabilidade Financeira 

 

 

3.5. Modelo de Organização dos Cuidados de Saúde na ULSBA 

 
 A ULSBA (2013) é uma entidade pública, cujo modelo de organização, pressupõe 

uma integração vertical de cuidados de saúde primários, hospitalares e continuados. É 

responsável pela prestação de serviços, nos diferentes níveis de cuidados, com o objetivo 

de melhorar o estado de saúde geral de população da sua área de influência geo-

demográfica.  

 A Integração Funcional da ULSBA consiste na coordenação, comunicação e 

cooperação efetiva, das funções e atividades básicas, desenvolvidas nas várias unidades 

operacionais do seu sistema de produção, assegurando um conjunto de cuidados de saúde 

com valor para o utente.  
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 A integração funcional é constituída por quatro dimensões, que são a verdadeira rede 

de suporte funcional da instituição, as quais se citam, em seguida: Integração Normativa; 

Integração Clinica (efetividade dos cuidados de saúde); Integração da Informação; 

Integração Financeira/Administrativa.  

 

 

3.6. Principais estatísticas da ULSBA 

 

 Neste ponto, vai-se fazer uma breve apresentação das principais estatísticas sobre a 

assistência a utentes na ULSBA. 

 

3.6.1. Movimento Assistencial 

 

 Ao serem analisados os Tableau de Bord da ULSBA (ULSBA, 2013), verifica-se que a 

ULSBA dispõe de uma lotação de 229 camas, e que mensalmente, as consultas externas 

estão entre as 90-100, e no que se refere às cirurgias, existem em média cerca de 

4000/mensal (4.674 cirurgias, novembro de 2013). 

 

Quadro 12 - Movimento assistencial – Internamento 

Internamento 

 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 

Serviço 
Doentes 
Saídos 

Demora 
Média 
(dias) 

Taxa 
Ocupação 

Doentes 
Saídos 

Demora 
Média 
(dias) 

Taxa 
Ocupação 

Doentes 
Saídos 

Demora 
Média 
(dias) 

Taxa 
Ocupação 

Cardiologia 466 5,4 78,6% 486 5,1 76,6% 441 5,7 79,3% 

Cirurgia Geral 1712 8,2 71,0% 1666 8,2 78,3% 1795 7,8 80,6% 

Ginecologia 668 2,7 71,9% 607 2,7 65,1% 524 3,0 71,3% 

Medicina Interna 1736 11,2 93,6% 1983 9,2 88,4% 2244 8,0 85,7% 

Neonatologia 117 6,3 58,6% 100 6,5 52,9% 114 5,4 52,5% 

Obstetrícia 1136 2,3 47,0% 1176 2,2 46,4% 1033 2,5 49,1% 

Oftalmologia 334 1,3 29,5% 238 1,5 24,9% 220 1,3 26,9% 

Oncologia Médica 154 9,4 208,6% 157 12,4 26,2% 128 9,8 95,5% 

Ortopedia 892 7,1 65,4% 836 7,6 78,8% 853 7,8 68,9% 

Otorrinolaringologia 89 4,5 54,8% 67 2,5 23,4% 49 2,4 32,3% 

Pediatria 406 4,3 53,8% 492 4,2 62,9% 493 3,8 57,2% 

Urologia 305 6,9 73,8% 333 6,3 73,8% 302 6,3 68,0% 

U.C.I. Coronários – 
UCIC 

119 4,8 84,5% 144 4,7 81,5% 138 4,8 86,2% 

U.C.I. Polivalente – 
UCIP 

45 5,2 49,2% 49 5,9 55,0% 51 7,9 70,2% 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

159 

U.C.I. Outra – 
UAVC 

279 13,1 85,4% 299 11,7 81,5% 278 13,2 84,8% 

TOTAL GERAL 8458 7,4 74,6% 8633 7,1 73,3% 8663 7,1 75,5% 

Fonte: ULSBA 

 

Quadro 13 - Movimento assistencial – Consultas externas 

Consultas Externas 

 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 

Especialidade 
Primei

ras 
Subseque

ntes 
Total 

Prime
iras 

Subseque
ntes 

Total 
Primei

ras 
Subseque

ntes 
Total 

Anestesiologia 493 152 645 417 136 553 510 181 691 

Anticoagulação 
oral 

6 709 715 22 900 922 47 1030 1077 

Cardiologia 830 2780 3610 704 2876 3580 402 2664 3066 

Cardiologia 
Pediátrica 

73 146 219 54 156 210 41 177 218 

Cirurgia Geral 4921 4936 9857 5042 5465 10507 5476 6714 12190 

Diabetologia 272 1836 2108 248 2131 2379 394 2431 2825 

Doenças 
Infeciosas 

144 1221 1365 188 1245 1433 130 1208 1338 

Dor 95 239 334 94 205 299 119 253 372 

Endocrinologia 92 298 390 8 51 59 183 114 297 

Gastroenterologi
a 

56 148 204 49 168 217 18 88 106 

Ginecologia 1615 2257 3872 1419 2391 3810 1400 2400 3800 

Hematologia 
Clínica 

82 254 336 72 233 305 78 237 315 

Imuno-
hemoterapia 

989 2846 3835 739 3163 3902 497 3376 3873 

Medicina Física 
e Reabilitação 

973 732 1705 1193 975 2168 1144 656 1800 

Medicina Interna 1210 2178 3388 1741 2564 4305 2056 3011 5067 

Nefrologia 2 88 90 6 100 106 2 73 75 

Neonatologia 223 696 919 204 679 883 226 710 936 

Neurologia 
Pediátrica 

99 596 695 77 729 806 72 795 867 

Neurocirurgia 95 93 188 111 119 230 96 92 188 

Neurologia 485 1128 1613 479 1217 1696 537 1337 1874 

Obstetrícia 1398 2391 3789 1499 2445 3944 1302 2747 4049 

Oftalmologia 4592 5524 10116 2506 4414 6920 4260 4020 8280 

Oncologia 
Médica 

1266 3506 4772 1151 3566 4717 1294 3939 5233 

Ortopedia 3166 5722 8888 2711 5040 7751 3159 5308 8467 

Otorrinolaringol
ogia 

1364 2582 3946 1459 2754 4213 1784 1773 3557 

Pediatria 928 2234 3162 913 2505 3418 965 2764 3729 

Pneumologia 751 1777 2528 872 2225 3097 1059 2220 3279 

Psiquiatria 1287 8135 9422 911 6991 7902 1082 7959 9041 
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Senologia 345 408 753 260 322 582 377 394 771 

Urologia 971 2328 3299 908 2220 3128 1078 1716 2794 

Medicina do 
Trabalho 

72 1128 1200 85 1133 1218 57 958 1015 

TOTAL GERAL 28895 59068 87963 26142 59118 85260 29845 61345 91190 

Fonte: ULSBA 

 
Quadro 14 - Movimento assistencial – Bloco operatório 

Bloco Operatório 

Intervenções Cirúrgicas 

 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 

Especialidade 
Cirúrgica 

Conven
cional 

Ambulató
rio 

Total 
Conven
cional 

Ambulató
rio 

Tot
al 

Conven
cional 

Ambulató
rio 

Tot
al 

Cirurgia 1228 359 1587 1179 485 1664 1169 482 1651 

Ginecologia 524 118 642 467 46 513 451 75 526 

Obstetrícia 376 - 376 335 - 335 297 - 297 

Oftalmologia 331 1541 1872 230 891 1121 201 920 1121 

Ortopedia 865 188 1053 769 184 953 810 194 1004 

Otorrinolaringolog
ia 

92 110 202 67 108 175 46 114 160 

Urologia 295 26 321 310 12 322 277 24 301 

TOTAL GERAL 3711 2342 6053 3357 1726 5083 3251 1809 5060 

Fonte: ULSBA 

 
Quadro 15 - Movimento assistencial – MCDT 

MCDT 

Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

Área Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 

Anatomia Patológica 6941 6325 5948 

Anestesiologia 712 708 1041 

Cardiologia 20694 22236 18356 

Gastroenterologia 3779 4789 961 

Imagiologia 100543 102868 106332 

Imunohemoterapia 19190 18843 19383 

Medicina Física e Reabilitação 167522 160963 159826 

Obstetricia 4784 4692 4082 

Oftalmologia 2120 1362 1655 

Oncologia 3894 4018 3609 

Ortopedia 110 131 435 

Pediatria 404 472 425 

Pequenas Cirurgias 988 894 908 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

161 

Pneumologia 1791 1911 2213 

Psiquiatria/Psicologia 29691 21419 24791 

Urologia 656 714 665 

Fonte: ULSBA 

 
Quadro 16 - Movimento assistencial – Cuidados continuados 

 Ano 2011 Ano 2012 Ano 2013 

Unidade 
Cuidados 

Continuados 

Doente
s Saídos 

Demor
a Média 
(dias) 

Taxa 
Ocupaçã

o 

Doente
s Saídos 

Demor
a Média 
(dias) 

Taxa 
Ocupaçã

o 

Doente
s Saídos 

Demor
a Média 
(dias) 

Taxa 
Ocupaçã

o 

Unidade de 
Convalescenç

a 
139 41,0 86,6% 116 51,1 90,0% 132 44,8 90,0% 

Unidade 
Cuidados 
Paliativos 

50 37,6 85,8% 62 30,4 85,9% 65 28,2 83,7% 

TOTAL 
GERAL 

189 40,1 86,4% 178 43,9 89,0% 197 39,3 88,4% 
  

 

Fonte: ULSBA 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao longo das últimas três décadas, experimentaram-se diversos modelos de 

administração do setor da saúde em Portugal, sem contudo se ter conseguido encontrar um 

modelo equilibrado, quer na perspetiva do doente, quer na perspetiva dos outros atores do 

setor. As mudanças têm sido várias e têm sido realizadas, de acordo com interesses vários, 

mas que não coincidem, na maioria das vezes, com o interesse do cliente da saúde. 

 Aspetos muito diretamente relacionados com a qualidade de vida dos portugueses, 

como a esperança média de vida e a taxa de mortalidade infantil, tiveram melhorias 

significativas ao longo das últimas décadas. Esta evolução do padrão de qualidade da saúde 

dos portugueses tem vindo a ser alcançada, quer por via do aumento dos gastos com a 

saúde, quer por via do aumento da eficiência providenciada pela tecnologia da saúde. 

 Importa, pois, manter ou mesmo melhorar o padrão de qualidade de vida e de 

saúde dos portugueses, sem incrementar os gastos com a saúde, dado que estes se mostram 

demasiado elevados, sobretudo comparados com os outros países da OCDE. 

 Manter o mesmo padrão de qualidade de saúde, com custos mais baixos, só será 

possível através da obtenção de maior produtividade, e concomitantemente, através de uma 

melhor organização das estruturas de saúde. 
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Na verdade, esta temática continua a ser uma preocupação central para os 

responsáveis da gestão dos serviços, uma vez que, sendo necessária para assegurar a 

fidelidade dos clientes e, em última instância, o sucesso de qualquer negócio num contexto 

de contínua e rápida reconfiguração das relações entre os agentes económicos e os fatores 

que as modelam, não existe um modelo consensual. Esta área tem sido fértil em modelos 

que procuram explicar as relações entre qualidade do serviço, satisfação, expectativas e 

valor para o cliente, bem como a forma como certos fatores os afetam, nomeadamente o 

desenvolvimento de relacionamentos e as variáveis emocionais. 
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CAPÍTULO VI – MODELO TEÓRICO, HÍPOTESES E 

METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

 

 Na primeira parte desta investigação, foi feita uma revisão da literatura, que 

permitiu conhecer os fundamentos teóricos que suportam o conceito de marketing de 

relacionamento, bem como a evolução dos estudos neste domínio. Ao olhar do 

enquadramento teórico, reconsidera-se possível produzir o enquadramento conceptual, as 

hipóteses a testar e a metodologia de investigação mais adequada. 

 No atual capítulo, apresenta-se o modelo adequado de pesquisa, propociando uma 

descrição dos procedimentos e atividades que foram realizadas, para que os objetivos 

propostos pudessem ser atingidos. Uma investigação, para atingir os objetivos com 

segurança e confiabilidade, carece do uso de uma metodologia científica, de forma a obter 

informações credíveis e com validade científica. 

 Neste primeiro ponto do capítulo ir-se-á expôr os objetivos que se pretendem com 

este trabalho, seguidamente será exposto o modelo teórico proposto para avaliar a 

satisfação e a fidelização dos utentes no setor da saúde, e por último serão definidas as 

hipóteses da investigação, baseadas no modelo proposto.  

 

 

1. Objetivos específicos da investigação 

 

 Os objetivos e questões de investigação condicionam as opções metodológicas, 

nomeadamente no que concerne a escolha da metodologia e o processo de amostragem e 

de recolha dos dados (Brito, 1997). “A forma como se coloca a questão de investigação é 

importante porque determina, em larga medida, os métodos de investigação que são usados 

para lhe dar resposta” (Strauss & Corbin, 1990). 

Na presente investigação pretende-se aprofundar, como é que determinadas 

variáveis comportamentais atuam no desenvolvimento de relações duradouras, entre 

utentes e profissionais de saúde, isto é, analisa-se a importância que têm diferentes 

elementos na sua influência sobre a satisfação e fidelização resultante das relações entre 

utentes e profissionais de saúde. 

No que se refere ao modelo proposto, é importante ressaltar que o mesmo 

pretende estudar a influência direta de algumas variáveis do relacionamento: comunicação, 

confiaça, cooperação, compromisso,dependência, bem como da qualidade do serviço na 

satisfação total dos utentes e posteriormente na sua fidelização. É de salientar, o grande 
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número de investigações, sobre marketing de relacionamento, em torno das dimensões 

confiança e compromisso, como elementos básicos para manter relações satisfatórias entre 

as partes. Comummente, o objetivo é analisar a relação direta das variáveis do marketing de 

relacionamento e a qualidade do serviço na satisfação do utente.  

Deste modo, os objetivos que foram propostos com a presente investigação 

empírica são os seguintes: 

Objetivo principal: Analisar o impacto que as variáveis do marketing de 

relacionamento e a qualidade do serviço têm na satisfação e fidelização do utente. 

Objetivo parcial 1: Perceber como é que se desenvolve o processo de interação no 

serviço público da saúde. 

Objetivo parcial 2: Compreender a importância que algumas variáveis do marketing 

de relacionamento exercem, de forma direta, sobre a satisfação dos utentes. 

Objetivo parcial 3: Analisar como é que a confiança e a troca de informação entre 

profissional de saúde e utente afeta a existência de relações duradouras. 

Objetivo parcial 4: Estudar como se desenvolve a perceção da qualidade do serviço 

público de saúde pelo utente. 

Objetivo parcial 5: Perceber como é que a qualidade do serviço afeta a satisfação do 

cliente.  

Objetivo parcial 6: Analisar a influência que a satisfação exerce sobre a fidelização 

dos utentes no setor da saúde. 

 

 

2. Modelo teórico para analisar a satisfação nas relações entre 

profissionais de saúde e utentes 

 

Para Hennig-Thurau, Gwinner & Gremler (2002), o objetivo principal do 

marketing de relacionamento é o reconhecimento das variáveis, que influenciam os 

principais resultados da empresa e uma melhor compreensão, das relações causais entre 

essas variáveis e os resultados. Após, efetuada a revisão bibliografica sobre os diversos 

aspetos do marketing de relacionamento, procede-se à elaboração de um modelo que 

traduza o objeto de estudo da presente pesquisa. 

Nos dias de hoje, os clientes usufruem de uma quantidade cada vez maior de 

opções de serviços e produtos de alta qualidade, devido aos sucessivos avanços 

tecnológicos, o que leva rapidamente à sua banalização. Os clientes esperam que o 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

166 

prestador de serviços e produtos lhes ofereçam cada vez mais, flexibilidade, 

disponibilidade, confiança, criatividade e um preço vantajoso.  

As instituições devem ter em mente, que o cliente deve ocupar a prioridade dos 

seus negócios, independentemente do tipo de cliente e da sua função (instituição vs 

consumidor final), pois a satisfação do cliente é a condição chave para o sucesso de toda a 

empresa, que deseje competir no mercado global. 

Como foi mencionado na primeira parte desta investigação, o marco de referência 

para o estudo é o marketing de relacionamento, que se converteu na década de 90 num dos 

tópicos de maior relevância dentro da disciplina de marketing (Fonseca, 2009).  

O marketing de relacionamento ajuda na identificação e no valor individual de cada 

serviço ou produto para os clientes. Na medida em que, as instituições criam valor para o 

cliente-alvo, fornecendo o que desejam e preocupando-se constantemente com um 

relacionamento cada vez mais fiel entre o cliente e a instituição.  

As instituições estão a realizar parcerias com os seus clientes e fornecedores; elas 

estão a procurar fazer do relacionamento, a principal arma para sobreviverem no mercado 

cada vez mais competitivo, ou seja, essa é o marketing de relacionamento. É importante 

construir a satisfação do cliente externo, por meio de serviços e produtos de qualidade, e 

que tenham benefícios para o cliente, dessa forma, a oferta de produtos e serviços passa a 

ser o diferencial que determina a vantagem competitiva em relação a outras instituições 

(Cobra, 2009). 

Na literatura teórica sobre marketing de relacionamento, distinguem-se intercâmbio 

discreto e intercâmbio relacional, nas relações existentes entre os participantes, nos 

serviços. O intercâmbio discreto é explanado pela teoria económica, que descreve as 

transações como ações individuais e independentes entre as partes contraentes, sem que 

subsista continuidade, ou seja, as partes relacionam-se de forma individualista e 

competitiva, procurando conseguir os seus objetivos individuais, os quais são somente a 

cedência de um serviço ou produto. O intercâmbio relacional, está relacionado com o 

contexto social e histórico, que afetam as trocas entre as partes. Nos intercâmbios 

relacionais as partes apresentam interesses mútuos e tentam aumentar os benefícios da 

relação para todas as partes, planeando futuros intercâmbios (Del Río, 2004, citado por 

Fonseca 2009). 

No marketing de relacionamento, o conceito mais relevante nas pesquisas é o do 

intercâmbio relacional, defendendo que as transações e relações não são conceitos opostos, 

mas ambos são fases de um processo de evolução. Os intercâmbios relacionais implicam, 
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necessariamente, transações repetidas. No entanto, as trocas repetidas, não conduzem 

forçosamente à criação e evolução de uma relação, para que isso aconteça é necessário que 

as partes envolvidas na relação, reconheçam o seu compromisso mútuo, cooperação, 

confiança e dependência.  

Segundo Sánchez, Gil & Moilá (2000), o marketing de relacionamento ocupa-se da 

orientação das instituições, para a aplicação de recursos e capacidades com o objetivo de 

criar um valor superior, através do estabelecimento de relações de longo prazo. Contudo, a 

continuação de relações de longo prazo entre as partes, só faz sentido se for medido o seu 

grau de satisfação. 

Neste ponto, vai-se apresentar e explicar o modelo teórico para dar resposta às 

questões de investigação, que estão na base de todo o estudo, cujos fundamentos e 

conteúdos são sustentados na revisão da literatura efetuada nos primeiros capítulos.  

 

 

2.1. Modelo proposto 

 

Para Sierra (2002), os modelos são construções teóricas hipotéticas, suscetíveis de 

desatualização, pretendendo-se representar um setor de atividade com efeitos de verificação 

das teorias. Desta modelização teórica derivam as hipóteses de investigação, que se referem 

a conjunturas formuladas para dar razão aos factos, sendo estes conhecidos por experiência 

ou não (Bunge, 1983, citado por Fonseca, 2009). 

Do enquadramento teórico, emerge o modelo teórico proposto, que tem como 

objetivo compreender o impacto que as variáveis mediadoras relacionais e a qualidade dos 

serviços públicos de saúde têm, no desenvolvimento e obtenção da satisfação e fidelização 

do utente, tendo em vista desenvolver uma análise que dê resposta às questões de 

investigação levantadas.  

O modelo conceptual aqui apresentado divide-se em três partes, cada uma das quais 

concebidas para dar resposta às questões de investigação. Assim, parecendo-nos que a 

abordagem relacional não é, suficientemente explorada na investigação da avaliação dos 

serviços públicos de saúde, a primeira parte deste modelo propõe precisamente que se 

investigue o tipo de relacionamento, que se desenvolve durante a interação do serviço 

público de saúde com o utente /cliente. 

O modelo proposto nasce da intenção de explicar a satisfação, entre profissionais 

de saúde e utentes, mais especificamente a perceção que o utente tem dos profissionais de 
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saúde. Apoia-se na literatura científica mais relevante sobre as relações entre instituições e 

clientes, assim como nas variáveis consideradas mais relevantes para a obtenção de 

benefícios numa relação, conceitos aprofundados nos capítulos anteriores. 

Neste modelo, a satisfação é estudada como uma variável consequente do 

marketing de relacionamento, isto é, uma forma de medir os benefícios originados por este 

tipo de marketing cada vez mais emergente e utilizado. A satisfação também é observada, 

como uma forma da instituição obter melhores resultados. Quanto melhor for a satisfação 

mútua incrementada pela instituição, melhores resultados conseguirão obter todos os 

intervenientes. 

A figura que se segue, neste trabalho, ilustra exatamente as variáveis consideradas e 

as relações que se pretendem estudar.  

 

Figura 14 – Modelo teórico proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

 
 

Na verdade, considera-se que a interação desenvolvida durante a prestação do 

serviço público de saúde, assumindo as características de um pseudo-relacionamento 

(Gutek, 2000), envolve não apenas os seus participantes diretos, o utente e a própria 

entidade pública prestadora do serviço de saúde, mas ainda, de forma indireta, a sociedade 

em geral. Importa ainda esclarecer que, reconhecendo a profusa discussão existente na 
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literatura da gestão pública em torno da conveniência dos termos cidadão – dando ênfase à 

problemática da cidadania e da equidade (cf. Pollitt, 1990; Frederickson, 1992, 1997; Moe, 

1994; Pegnato, 1997; Schachter, 1997; Patterson, 1998) – ou cliente, defendendo a 

aplicação dos conceitos da gestão privada (cf. Flynn, 1990; Scrivens, 1991; Walsh, 1991; 

Osborne e Gaebler, 1992; Swiss, 1992; Gore, 1993; Barzelay e Moukebhir, 1996), nesta 

investigação optou-se por utilizar o termo “utente/cliente”, no sentido de relembrar a 

existência desta dicotomia. 

É relevante compreender a função de duas variáveis fundamentais do marketing de 

relacionamento, comunicação e confiança. Por um lado, deve-se entender que a 

comunicação é o processo através do qual se transmite informação, fomenta a tomada de 

decisões participadas, a coordenação de atividades, se exerce o poder e se estimula a 

existência do compromisso entre as instituições participantes num acordo de cooperação 

(Mohr & Nevin, 1990). Uma comunicação frequente e oportuna é importante, porque 

ajuda na resolução de disputas e nas perceções e expectativas do relacionamento. Além 

disso, uma comunicação eficaz é essencial para uma cooperação bem-sucedida (Pigatto, 

2005).  

Por outro lado, a confiança é considerada uma determinante chave no 

relacionamento entre clientes e prestadores de serviços. Desenvolve a relação entre clientes 

e prestadores de serviços, o que facilita o estabelecimento de uma colaboração produtiva. 

Em consequência disto, a incerteza na relação é reduzida, a eficiência da utilização dos 

recursos é aumentada e o valor, para ambas as partes é gerado (Gounaris, 2005). Sempre 

que se verifica a existência de comunicação e confiança entre as partes envolvidas, nota-se a 

existência da cooperação, ou seja, a comunicação é um dos lados que compreende a 

competência cooperativa, relacionada com a capacidade das instituições em assimilar e 

empregar a informação (Sivadas & Dwyer, 2000 citados por Lancastre & Lages, 2005). A 

competência cooperativa manifesta-se através das trocas efetivas de informação, uma fonte 

das instituições na orientação de mercado, e uma vantagem competitiva sustentável (Lages, 

Lages & Lages 2005). 

Quando existe um intercâmbio claro de informação, aumentam as possibilidades de 

se obterem os benefícios para os quais foi criada a relação (Anderson & Weitz, 1992). Da 

mesma forma, o grau de compromisso pode vir a ser afetado pelo modo como as partes 

comunicam. As estratégias de comunicação e as influências não coercivas favorecem o 

compromisso (Simpson & Mayo, 1997). Nos mercados de serviços, devido à complexidade 

das compras e à correlação das partes, a existência de uma comunicação bilateral, aberta e 
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frequente entre o prestador de serviços e o cliente é crucial para o êxito das relações 

(Dopico, Mazaira & González, 2006). 

É importante sublinhar, que para desenvolver um verdadeiro compromisso é 

necessário, que exista interdependência entre as partes (Suárez, 2004). Quanto maior for a 

interdependência entre as partes (profissional de saúde - utente), menor será o conflito 

gerado, maior será a confiança e maior será o compromisso, isto é, dão forma a uma 

parceria estratégica de longo prazo (Mentzer, Min & Zachariz, 2000). Nas relações 

caracterizadas pela interdependência das partes, é de esperar que exista um compromisso 

entre estas, no sentido de, obterem um resultado positivo no intercâmbio que estão a 

desenvolver. À medida que aumenta a dependência, as partes ficam mais ligadas à relação e, 

nesta situação, a parte mais dependente tem um maior interesse em manter a relação. Uma 

forma de fazê-lo, é sendo mais recetiva e sensível às propostas sugeridas por uma parte 

(Garcia; Sanzo & Trespalacios, 2004). Alguns autores, concluíram que a existência de 

dependência entre o prestador de serviço e o utente, conduz à necessidade de continuar 

com a relação (Dopico et al., 2006), isto é, com o compromisso assumido por ambas as 

partes. 

A maior dependência das partes numa relação, justifica um maior interesse na 

sustentação da relação a longo prazo (Ganesan, 1994). 

Partindo da análise e compreensão da interação que se estabelece no serviço 

público de saúde, está-se em condições, para compreender o impacto da qualidade 

percebida pelo utente na qualidade do serviço público de saúde e, por conseguinte, a sua 

satisfação e o seu grau de fidelização. Assim, no modelo, considera-se que a qualidade 

percebida pelo utente resulta da relação entre as suas expectativas e perceções, 

considerando-se, ainda, a existência de uma zona de tolerância entre o nível de serviço 

adequado e o desejado nas avaliações que o utente faz do serviço público de saúde, no 

sentido de que os utentes reconhecem que nem sempre é possível atingir as suas 

expectativas, admitindo por vezes um nível inferior de serviço (Berry & Parasuraman, 

1993). Considera-se, ainda, o papel das emoções na formação da qualidade percebida, já 

que se admite que os serviços envolvem uma forte componente emocional (cf. Oliver, 

1989, 1993; Oliver & Westbrook, 1993; Liljander & Strandvik, 1997; Proença & Castro, 

2004). 

Interessa ainda esclarecer a relação entre qualidade e satisfação adotada nesta 

investigação. Na verdade, verifica-se ainda alguma confusão entre os termos, não existindo 

consenso entre os autores, nomeadamente entre os que defendem que a satisfação precede 
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a qualidade (cf. Parasuraman et al., 1988; Bitner, 1990; Bolton & Drew, 1991) e os que 

defendem o oposto (cf. Churchill & Surprenant, 1982; Oliver & Desarbo, 1988; Oliver, 

1993; Parasuraman et al., 1994; Cronin & Taylor, 1994; Liljander & Strandvik, 1995; 

Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant, 1996; Grönroos, 2000; Brady, Knight, Cronin, 

Hult & Keillor, 2005). Ora, neste contexto, muito embora reconhecendo que os conceitos 

de qualidade do serviço e satisfação são muito próximos mas não coincidentes, e uma vez 

que ambos são uma questão essencial ao objetivo em estudo, opta-se por investigar a 

relação entre aqueles constructos no caso específico dos serviços públicos de saúde. Ou 

seja, procura-se compreender como é formada a qualidade do serviço público de saúde, e 

como esta se relaciona com a satisfação dos utentes e posteriormente com a sua fidelização 

ao prestador do serviço. 

 

 

2.1.1. Síntese do modelo apresentado 

 

No ponto posterior, foi proposto um modelo teórico para analisar, as relações entre 

prestador de serviço e cliente, o efeito da cooperação e do compromisso na qualidade dos 

serviços, e por conseguinte, o efeito da satisfação na fidelização dos clientes. Num setor 

onde existe um nível de dependência elevado dos utentes, com os profissionais de saúde, 

acha-se que é, importante, estudar o efeito que a dependência exerce sobre a satisfação. 

Mais especificamente, vai-se analisar o efeito das variáveis antecedentes e mediadoras sobre 

os resultados da relação entre ambas as partes.  

Pretende-se estudar a influência indireta da confiança e comunicação, através da 

cooperação, compromisso e dependência na satisfação e fidelização do utente. Foi 

justificado teoricamente o tipo de relações, que se espera, entre as diversas variáveis que 

afetam a obtenção da satisfação e fidelização, nos intercâmbios comerciais, entre os 

prestadores de serviço e os clientes. Uma grande parte das investigações realizadas dentro 

desta problemática é feita na perspetiva do utente, o que se quis com esta análise foi tentar 

perceber de que forma é que as variáveis comportamentais (antecedentes e mediadoras) 

influenciam e podem incrementar o nível de satisfação e fidelização dos utentes (variáveis 

consequentes). 

O modelo proposto nesta investigação será aplicado ao setor público da saúde em 

Portugal. Será um estudo onde se pretende conhecer um pouco melhor a influência de cada 
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variável na satisfação dos utentes e, por conseguinte, o seu grau de fidelização com a 

instituição de saúde. 

 

 

2.2. Hipóteses do modelo 

 

Neste ponto propõe-se, expor e justificar teoricamente o tipo de relação que se 

espera das diversas variáveis que afetam as relações entre os profissionais de saúde e os 

utentes.  

Estas hipóteses partem do modelo prático proposto para análise, onde estão 

presentes as variáveis antecedentes, as variáveis mediadoras e as variáveis consequentes. 

O modelo proposto tem como variáveis de partida a comunicação, e a confiança. 

Como variáveis mediadoras têm-se o estudo das relações de cooperação, compromisso, 

dependência e qualidade. A satisfação e a fidelização são exploradas como uma variável 

consequente do marketing de relacionamento, isto é, uma forma de medir os benefícios 

originados por este tipo de marketing, que se encontra cada vez mais presente e emergente 

na vida das instituições.  

A figura que se segue, neste trabalho, ilustra exatamente as variáveis consideradas e 

as relações que se pretendem estudar.  
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Figura 15 – Modelo proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.1. Comunicação e Cooperação 

 

Comunicação é um grande precursor de uma relação, pode ser definido como a 

troca formal e informal de informação significativa no momento oportuno, entre a 

instituição e os clientes. (Morgan & Hunt, 1994) 

Trata-se de um processo, que fomenta a tomada de decisões participadas, a 

coordenação de atividades, ou seja, a comunicação exerce o poder e estimula a existência 

do compromisso entre as partes num acordo de cooperação (Mohr & Nevin, 1990). 

Segundo Fontenot & Wilson (1997), a comunicação, argumentada de acordo com a 

troca de informações e o seu grau de abertura, aliada ao conflito, aponta que existem 

interesses contrários ou questionamentos entre as partes. Nisso, a cooperação, revelando os 

objetivos individuais de cada parte, é desprezada, para se conseguir realizar o objetivo em 

comum. A comunicação por ser um dos construto-chave no relacionamento, de acordo 

com Morgan & Hunt (1994), atua como antecedente dos demais construtos quando se 

refere a divulgar o valor da instituição.  
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A presença ou ausência da comunicação tem sido considerada como uma causa de 

cooperação e/ou conflito (Anderson & Narus, 1990). Deste modo, as partes de uma 

relação alcançam a coordenação e cooperação, trocando informação de forma frequente 

que, por sua vez uma comunicação eficaz, fomenta a esperança de continuidade da relação 

e diminui o conflito (Del Río, Fraiz & Alén, 2006). 

A comunicação é um dos lados que compreende a competência cooperativa, 

relacionada com a capacidade das instituições em assimilar e empregar a informação ou as 

novas tecnologias (Sivadas & Dwyer, 2000 citados por Lancastre & Lages, 2005). A 

competência cooperativa manifesta-se, através das trocas efetivas de informação – uma 

fonte das instituições na orientação de mercado e uma vantagem competitiva sustentável 

(Lages et al., 2005). 

Tendo em conta os argumentos apresentados anteriormente propõe-se a seguinte 

hipótese de estudo:  

 

H1: A cooperação alcançada pelas partes, será maior quanto maior for o 

fluxo de informação entre o prestador de serviço e o utente. 

 

2.2.2. Confiança e Cooperação 

 

Confiança é um conceito importante, por estar presente no quotidiano das pessoas, 

tanto no aspeto pessoal, quanto no interpessoal, isto é, no relacionamento entre as mesmas. 

Confiança está muito associada à crença, algo em que se acredita, que se tem fé. Em termos 

psicológicos, uma pessoa pode acreditar e confiar em alguém ou em algo real ou 

imaginário. Em ambos os casos, a pessoa estabelece uma relação, com outras pessoas ou 

consigo mesma e interage de alguma forma com base nessa crença. 

O investimento no relacionamento, representa o valor que se dá à cooperação, 

principalmente, quando ofuscada na confiança e no comprometimento, capaz de forjar o 

sucesso ou fracasso da estratégia de marketing de uma instituição (Morgan, 2000).  

A cooperação promove a criação de valor, além daquele que, cada parte podia 

conseguir separadamente, mas como cada parte recebe frequentemente a sua parte de valor 

mais cedo, a outra parte deve ter a confiança suficiente no relacionamento para esperar pela 

sua futura reciprocidade (Palmatier et al., 2006). 

Os acordos de cooperação implicam partilha de conhecimento, o qual pode levar a 

que parte do conhecimento único possuído por uma instituição, seja partilhado para a 
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comunidade em geral, e que a instituição perca parte do seu controlo sobre esse 

conhecimento. Nesta situação, a confiança converte-se num fator chave para o êxito dos 

acordos de cooperação. A confiança permite criar relações baseadas nas inter-relações 

pessoais e sociais, que são imprescindíveis aos processos de cooperação (Cegarra, 

Albuquerque, Gonzálvez, Tortosa & Chaw,  2006). 

A confiança desenvolve uma relação entre o prestador de serviço e o cliente, o que 

facilita o estabelecimento de uma colaboração produtiva. Em consequência disto, a 

incerteza na relação é reduzida, a eficiência da utilização dos recursos é aumentada e o 

valor, para ambas as partes é gerado (Gounaris, 2005).  

Sirdeshmukh, Singh & Sabol (2003) conceituam a confiança como “as expectativas 

mantidas pelo consumidor de que o prestador de serviço é responsável e pode ser confiável 

na entrega das suas promessas”. A confiança é uma forma ativa do marketing de 

relacionamento no setor de serviços. Conforme pontuam Marques & Brasil (2008), para 

conquistar relações com os consumidores fiéis o construto confiança é imperativo.  

 Tendo em conta os aspetos anteriormente apresentados, propõe-se para análise a 

hipótese seguinte: 

 

H2: Quanto maior for a confiança entre o prestador de serviço e o utente, 

maior será a cooperação entre ambos. 

 

 

2.2.3. Cooperação e Compromisso 

 

 A cooperação significa o trabalho em conjunto e refere-se às situações nas quais as 

partes trabalham juntas para alcançar objetivos mútuos.  

 Relembrando o paradoxo do marketing de relacionamento, a cooperação dentro de 

uma equipa promove a competição entre os membros e a cooperação promove o sucesso 

do marketing de relacionamento. Cooperação difere de aquiescência por ser pró-ativo. A 

cooperação é o único construto que recebe influência da confiança e do compromisso. 

 Morgan & Hunt (1994) validam o entendimento do construto comprometimento e 

confiança, quando os definem como “chaves” no sentido que “encorajam os profissionais 

de marketing a (1) trabalhar para preservar os investimentos no relacionamento através da 

cooperação com os parceiros de troca, (2) resistir à atração por alternativas de curto prazo, 
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em favor das expectativas de benefícios de longo prazo, mantendo as parcerias existentes e, 

(3) prever ações de alto risco. 

 Desta forma, “o compromisso leva diretamente à cooperação que são dois 

condutores do sucesso em marketing de relacionamento” (Morgan & Hunt, 1994). 

 Bateson, John, Hoffman & Douglas (2001) argumentam que as definições de 

comprometimento concentram-se no desejo duradouro das partes para manter um 

relacionamento. 

A necessidade da participação do cliente no processo torna o conceito de compromisso 

particularmente relevante para os serviços (Kelly & Davis, 1994). 

 Quando existe uma boa cooperação entre os envolvidos numa relação, maior será a 

confiança do consumidor, maior o compromisso com a empresa e maior a propensão de 

realizar futuros negócios e manter relações duradouras (Rich, 2000). 

 Considerado como um elemento fundamental nas relações duradouras, Moorman 

et al. (1992) definem compromisso como o desejo de manter relações válidas (Garbarino & 

Johnson, 1999). Por vezes, a lealdade e o compromisso, podem ser considerados 

sinónimos. Contudo, é importante perceber que a lealdade pretende medir a atitude e 

comportamento dos clientes face a uma instituição, enquanto que, o compromisso procura 

medir a ligação do consumidor a essa instituição (Marques, 2003). 

Tendo em conta os aspetos anteriormente apresentados, propõe-se para análise a 

hipótese seguinte: 

 

H3: Quanto maior for a cooperação entre o prestador de serviço e o utente, 

maior será a relação de compromisso entre ambos. 

 

 

2.2.4. Compromisso e Dependência 

 

 O compromisso com o relacionamento é um fator fundamental para a existência de 

marketing de relacionamento (Morgan & Hunt, 1994). Os autores ressaltam, que o 

comprometimento, tem um papel central no marketing de relacionamento e que esse 

conceito, também é importante, na literatura do comportamento do cliente e do 

comportamento organizacional.  

 Anderson & Weitz (1992) definem compromisso como o desejo de desenvolver um 

relacionamento estável e de uma tendência de realizar sacrifícios de curto prazo para 
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manter o relacionamento. Bettencourt (1997) define compromisso por valores congruentes, 

pela intenção em continuar o relacionamento e pelo interesse no bem-estar da outra parte.  

Hennig-Thuaru & Klee (1997) conceituam o compromisso como “a orientação do 

consumidor para o longo prazo num relacionamento baseado em aspetos emocionais 

(afetivos) e na convicção de que a permanência no relacionamento trará mais benefícios 

que o término dele (aspetos cognitivos) ”. 

  O comprometimento é afetado pela confiança e pela dependência. Quanto maior a 

dependência, mais a confiança afeta o comprometimento (Andaleeb, 1996). Outros autores, 

referem que, quanto maior for a dependência que uma parte tem sobre a outra, mais 

necessidade tenderá uma delas em manter a relação para poder alcançar benefícios (Wetzels 

et al., 1998). 

Vários autores estudaram a influência negativa desta variável sobre o compromisso, 

mas ao mesmo tempo, outros autores também assinalaram os efeitos positivos que esta 

dependência tem sobre o compromisso. Portanto, chega-se à conclusão, de que para 

desenvolver um verdadeiro compromisso é necessário que exista interdependência entre as 

partes (Suárez, 2004). 

Promover a dependência do cliente e aumentar a similaridade com os clientes são 

as estratégias mais eficazes para aumentar o compromisso do cliente. Embora a 

dependência não seja muito eficaz na construção de relacionamentos, pode melhorar a sua 

performance aumentando os custos de mudança e as barreiras à saída (Palmatier et al., 

2006). De um modo geral, quando existem custos de mudança ou dependência num 

relacionamento entre clientes e prestadores de serviços, maior será a resistência à troca de 

parceiros, levando assim à continuação do relacionamento. 

Sendo assim, analisa-se a seguinte hipótese de pesquisa:  

 

H4: Quanto maior for a dependência do utente em relação ao prestador de serviço, 

maior será o compromisso do prestador de serviço face ao utente. 

 

 

2.2.5. Dependência e Qualidade 

 

Para Gronröos (2004), o valor do relacionamento é determinado pelas perceções 

dos clientes, sobre a qualidade da oferta em comparação com sacrifício percebido. Quando 

há o equilíbrio, entre essa qualidade de oferta e os custos do relacionamento, ocorre a 
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satisfação do cliente. “A satisfação do cliente depende do que ele percebe em relação ao 

desempenho do serviço em comparação com as suas expectativas. Se esse desempenho não 

corresponder às expectativas do cliente, o mesmo ficará insatisfeito.” (Kotler & 

Armnstrong, 2010).  

Apesar da importância do setor de serviços, os clientes nem sempre estão satisfeitos 

com a qualidade e isso pode comprometer as suas atitudes e intenções comportamentais, 

em relação ao prestador de serviços. A entrega de serviços de qualidade é considerada 

essência para o sucesso e sobrevivência das estratégias no atual ambiente competitivo 

(Dawkins & Reichheld, 1990). 

 Anderson, Fornell & Lehmann (1994) enfatizam que a qualidade pode ser 

considerada como a avaliação da performance atual da empresa por parte dos 

consumidores, sendo que tal desempenho tende a influenciar positivamente as atitudes e 

intenções comportamentais do cliente para com o prestador de serviços. Portanto, a 

qualidade do serviço influencia o comportamento de escolha do consumidor, e desta 

forma, determinar a sua continuidade e o grau de intensidade com o qual este cliente vai se 

relacionar com a instituição (Henning-Thurau; Langer; Hansen 2001).  

O constructo “dependência” torna-se claramente interessante pela oferta de 

serviços ao cliente e pelo “nível de comparação com prestadores de serviços alternativos” e 

“investimentos no relacionamento”. 

A dependência tem uma repercussão considerável nas atitudes da parte mais 

dependente em relação à mais poderosa. Desta forma, o desejo de manter uma relação com 

um parceiro, seja prestador de serviços ou cliente, pode ser influenciado pelo facto de que 

este cumpra as suas necessidades e permita aceder aos recursos desejados, ou seja, existe 

dependência desde que exista qualidade no serviço. Essa maior dependência, derivada do 

acesso a recursos, motiva uma maior valorização da relação e interesse pela sua 

continuidade no tempo (Kumar et al., 1995; Andaleeb, 1996). Em consequência disto, um 

cliente exigirá um maior nível de qualidade á medida que se considere mais dependente de 

um prestador de serviços concreto (Ganesan, 1994; Andaleeb, 1996; Kim, 2001; Goodman 

& Dion, 2001; Gilliland & Bello, 2002). 

Tendo em conta que a dependência pode favorecer o aumento do compromisso, 

tem-se a seguinte hipótese de trabalho: 

 

H5: Quanto maior for a dependência do utente em relação ao prestador de serviços, 

maior será a qualidade do serviço prestado. 
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2.2.6. Cooperação e Qualidade 

 

Segundo os autores, Anderson & Narus (1990), Hallén, Johanson & Syed-Mohamed 

(1991), Frazier & Antia (1995), e Polonsky, Shuppisser & Beldona (2002) a cooperação 

consiste nas atividades coordenadas – similares ou complementares – desempenhadas por 

instituições em relacionamentos interdependentes para atingir resultados benéficos para as 

duas partes. Conforme essa expectativa, ambos os lados investem na relação, mantendo um 

volume de contatos frequente. Para Ou, Shih, Chen & Wang (2011), diferentes durações de 

relacionamento, podem ter diferentes impactos na qualidade do serviço. 

Para Parasuraman et al. (1988), a perceção da qualidade em serviços é produzida na 

interação entre o cliente e os elementos da instituição de serviços (aspetos físicos, imagem 

da companhia e qualidade da interação). A experiência (momento da verdade) assume 

então um papel importante na avaliação de requisitos como acesso, cortesia, confiabilidade, 

resposta e entendimento das necessidades. 

O conceito de qualidade tem sido continuamente ampliado ao longo do tempo, com 

importantes consequências nas relações entre prestadores de serviços e clientes. 

Para, Ishikawa (1985, citado por Campos, 1992) existem princípios que segundo ele 

deverão conduzir os relacionamentos entre as parte na ótica da qualidade. De acordo com 

esse cenário, ambas as partes — prestadores de serviços e clientes — devem ter confiança 

mútua e cooperação. 

A ideia de cooperação explícita na visão de Ishikawa, aliada à qualidade citados por 

Campos (1992), procura, claramente, substituir de forma inequívoca, a abordagem da 

disputa pelo poder entre as partes, aliando conceitos de competitividade e integração da 

cadeia produtiva em prol da busca da satisfação dos consumidores finais. 

Sendo assim, analisa-se a seguinte hipótese de pesquisa:  

 

H6: Quanto maior for a cooperação entre as partes, maior será a perceção de 

qualidade do serviço pelo utente. 

 

 

2.2.7. Compromisso e Qualidade 

 

 Morgan & Hunt (1994) afirmaram que o compromisso no relacionamento, é uma 

convicção, de que o parceiro de troca é considerado extremamente importante. Para os 
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autores, o parceiro no compromisso quer que o relacionamento dure infinitivamente, e está 

disposto a trabalhar pela sua manutenção. Contudo, o compromisso no relacionamento só 

existe, quando o relacionamento é considerado importante.  

 A teoria do Marketing de relacionamento considera a associação entre os 

construtos satisfação, confiança e compromisso positiva para a formação da qualidade 

(Prado, 2004; Palmatier et. al., 2006). 

 Pode-se dizer que a qualidade é o fator fundamental de fortalecimento da fidelidade 

dos clientes, indo ao encontro das expectativas. Principalmente no setor de serviços, onde 

o bem adquirido é intangível, a qualidade deve acompanhar cada serviço colocado à 

disposição do cliente. 

Sendo assim, analisa-se a seguinte hipótese de pesquisa:  

 

H7: O compromisso entre o utente e o prestador de serviços exerce influência 

positiva na avaliação da qualidade dos serviços de saúde. 

 

 

2.2.8. Qualidade e Satisfação 

 

A satisfação significa uma experiência de utilização, ou seja, quando há utilização 

(consumo) há uma resposta em relação àquela única experiência de utilização. Como 

processo, a satisfação traz uma visão mais ampliada. À medida que trata a experiência de 

utilização como um todo, a satisfação dar-se-á através de uma avaliação mais profunda, tal 

como uma resposta condizente com a expectativa, resposta afetiva, avaliação total, estado 

psicológico, julgamento avaliativo global, aparição de atributos ou resposta avaliativa (Giese 

& Cote, 2000).  

 expectativas têm tido muitas definições e incluem primeira experiência, outras 

experiências, comunicações interpessoais e comerciais. Quando há expectativa, existe a 

comparação referente ao desempenho do serviço. É a comparação da expectativa e 

desempenho como alternativa de antecedente da satisfação (Oliver & Burke, 1999; 

Berveland; Farrelly & Woodhatch, 2004).  

 Na literatura de satisfação do consumidor e de qualidade de serviços, alguns 

autores, como Parasuraman, Zeithaml & Berry (1988), consideram a qualidade apenas um 

construto, outros a abordam como um antecedente da satisfação.  
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Bolton & Drew (1991) consideram a satisfação como um antecedente de qualidade dos 

serviços e entendem, que a mesma é um resultado de satisfação do cliente e que, ambos 

afetam a intenção de compra. Tal perspetiva também é adotada por Johnson, Anderson & 

Fornell (1995).  

 Alguns estudos (Mcdougall; Levesque, 2000; Johnson, et al., 1995), consideram a 

qualidade, como um dos elementos importantes para conquistar a satisfação do 

consumidor, a qualidade dos serviços entregues, ou seja, a promessa feita e cumprida.  

A satisfação do cliente e a lucratividade da instituição estão estreitamente ligadas à 

qualidade dos produtos e serviços. Níveis mais altos de qualidade resultam em maior 

satisfação do cliente, ao mesmo tempo que podem sustentar preços altos e com muita 

frequência preços baixos. Elevar a qualidade dos produtos e serviços deve ser a alta 

prioridade das instituições. A maioria dos clientes não tolera a baixa ou média qualidade, e a 

única opção que as instituições hoje têm é adotar conceitos de qualidade se quiserem 

continuar no mercado, e serem lucrativas” (Kotler & Armstrong, 2010).  

 Sendo assim, analisa-se a seguinte hipótese de pesquisa:  

 

H8: A qualidade percebida nos serviços exerce influência positiva na satisfação 

com os serviços de saúde. 

 

 

2.2.9. Satisfação e Fidelização 

 

Os clientes são a principal razão de existência de qualquer empresa e satisfazê-los 

deve ser o principal foco das empresas. 

 Vavra (citado por Bogmann, 2001), afirma que a “satisfação é o atendimento da 

perceção de qualidade do cliente”. Portanto, satisfação não é apenas o atendimento de 

necessidades e desejos, mas o atendimento de qualidade que é percebida pelo cliente. 

Segundo Schmitt (2004), a satisfação, refere-se a uma atitude orientada para o 

resultado de clientes que compraram o desempenho do serviço com as suas respetivas 

expectativas a respeito dele. Se o serviço ficar abaixo dessas expectativas, os clientes estão 

insatisfeitos; se estiver acima, estão satisfeitos.  

A procura contínua da satisfação, tem como objetivo, avaliar a permanência do 

cliente nas instituições, provocando a fidelização dos clientes. Além de que, quanto mais 
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satisfeitos os clientes estiverem, mais fiéis às instituições eles serão (Torres & Fonseca, 

s/data). 

 Segundo a literatura, a fidelização está relacionada à satisfação, uma vez que gera 

intenções de compra futuras. Diferentes estudos empíricos, Urdan & Zuniga (2001) e 

Ruyter & Wetzels (1999), revelaram a existência de uma correlação positiva entre a 

satisfação do cliente e a sua fidelização a um prestador de serviços, baseado nas relações de 

continuidade (Marques, 2003). Costabile (2000) considera a satisfação como um 

antecedente da fidelização dos clientes. Em alguns estudos sobre a fidelização (Jacoby & 

Kyner, 1973; Szymanski & Henard, 2001; Jacoby & Chestnut, 1978; Ford, 1980, 1998; 

Iacobucci & Zerrillo, 1997), os modelos conceptuais mencionam que os consumidores que 

tiveram boas experiências com determinado prestador de serviços, futuramente irão 

comprar esse serviço ou têm intenções de o fazer (Donio, 2006).  

 Neste sentido, define-se a seguinte hipótese: 

 

H9: A satisfação do utente tem um impacto positivo na sua fidelização com o 

prestador de serviços. 

 

 

3. Síntese do modelo apresentado 

 

 Neste ponto foi sugerido um modelo teórico para analisar, as relações entre os 

profissionais de saúde e os utentes, o efeito das variáveis do marketing de relacionamento, 

da qualidade do serviço, da satisfação e da fidelização dos clientes. Considera-se importante 

estudar, o efeito que as variáveis do relacionamento exerem na fidelização dos clientes à 

instituição de saúde, uma vez que existe um nível de dependência elevado entre o paciente 

e o profissional de saúde. Pretende-se estudar a influência que as variáveis comunicação e 

confiança através da cooperação, compromisso e dependência exercem na qualidade, e 

posteriormente a influência desta na satisfação e por último a satisfação na fidelização de 

clientes. 

 Ao longo do capítulo, foi referido e fundamentado teoricamente, o tipo de relações 

que se espera entre as diversas variavéis que afetam a obtenção da fidelização de clientes, 

nas relações comerciais entre profissionais de saúde e utentes. 
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 O modelo proposto na presente investigação será aplicado ao setor público da 

saúde em Portugal, na Região do Baixo Alentejo, onde ainda não foi realizado nenhum 

estudo na área do marketing de relacionamento. 

 O quadro 17, faz a apresentação e explicação de cada uma das hipóteses elaboradas 

no ponto anterior, ou seja, apresenta de forma sintetizada todas as hipóteses de trabalho a 

estudar. 

 

Quadro 17 - Resumo das hipóteses. 

H1 A cooperação alcançada pelas partes, será maior quanto maior for o fluxo de informação entre o prestador de serviço e o 

utente. 

H2 Quanto maior for a confiança entre prestador de serviço e o utente, maior será a cooperação entre ambos. 

H3 
Quanto maior for a cooperação entre prestador de serviço e o utente, maior será a relação de compromisso entre ambos. 

H4 Quanto maior for a dependência do utente em relação ao prestador de serviços, maior será o compromisso do prestador 

de serviço face ao utente. 

H5 Quanto maior for a dependência do utente em relação ao prestador de serviços, maior será a qualidade do serviço 

prestado. 

H6 Quanto maior for a cooperação entre as partes, maior será a perceção da qualidade do serviço pelo utente. 

H7 O compromisso entre o utente e o prestador de serviços exerce influência positiva na avaliação da qualidade dos serviços 

de saúde. 

H8 A qualidade percebida nos serviços exerce influência positiva na satisfação com os serviços de saúde. 

H9 A satisfação do utente tem um impacto positivo na sua fidelização com o prestador de serviços. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4. Metodologia de investigação  

 

Introdução 

 

É importante salientar que, a elaboração de um trabalho científico necessita de 

apelar a métodos e técnicas de investigação, essencialmente por três níveis de razões (Reto 

& Nunes, 1999): o primeiro, prende-se com a organização do próprio trabalho e, portanto, 

com a consequente produtividade da atividade científica; o segundo, diz respeito à validade 

das conclusões a retirar em função do problema enunciado, critério determinante para a 

distinção entre os conhecimentos produzidos pela experiência quotidiana e os que advêm 
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do recurso ao método científico; o terceiro, prende-se com a necessidade de teste por parte 

da comunidade científica dos resultados obtidos por um investigador. 

Formulada a problemática na introdução, e elaborado o enquadramento teórico, foi 

delineada uma estrutura conceptual, que vai de encontro aos objetivos da investigação e 

consequente validação das hipóteses propostas. 

A partir do corpo teórico resultante da realização da revisão da bibliografia desta 

investigação, que permitiu conhecer os fundamentos teóricos que suportam o conceito de 

marketing de relacionamento e de fidelização de clientes no setor público da saúde e, nesse 

contexto, a relevância da personalidade do cliente e das características da instituição de 

saúde para proseguir na satisfação e por conseguinte na fidelidade. Seguiu-se a construção 

do modelo de análise em que se procura articular a teoria com a investigação empírica. A 

elaboração do modelo permite a esquematização do raciocínio e a visualização das relações 

causais. É a partir do modelo que se tem a possibilidade de construir as diversas hipóteses e 

posteriormente realizar a análise dos dados.  

Este capítulo descreve o processo de recolha dos dados necessários para validar o 

modelo teorico proposto. É explicada a metodologia, a elaboração do questionario, a 

validação junto de especialistas e, por fim, a sua implementação junto da população a 

inquirir. 

Posteriormente, foi necessário conceber um número de instrumentos capazes de 

produzir todas as informações adequadas e necessárias para confrontar o modelo de 

análise. A recolha de dados foi orientada pelos procedimentos dos métodos quantitativos, 

onde se pretendeu fazer alguma comparação e dentro de certos limites, estabelecer 

generalizações.  

Na investigação quantitativa é usada uma lógica muito semelhante à lógica 

matemática, estabelecendo-se primeiro uma generalização e só depois é que se avança para 

as fases de teste. A juntar a esta informação, Morais & Neves (2007) defendem que a 

investigação de tipo quantitativo utiliza técnicas estatísticas que permitem a medição e 

contagem de resultados, considerando-as como aplicações da matemática à sociologia. 

Como esta tipologia é encarada como uma generalização que conduz à 

simplificação dos dados recolhidos, os seus instrumentos, normalmente inquéritos, podem 

falhar pelo não reconhecimento de que existem outras possibilidades à sua volta e por não 

considerarem que os modos de ação dos indivíduos são definidos, moldados e ajustados 

pelas suas próprias visões da realidade. Kirtzmann, Hermkens, Mccarthy & Silvestres 

(2011) acrescentam também que “podemos perceber que aí pode haver um componente 
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crítico em relação ao empirismo dessas abordagens, isto é, uma preocupação com o 

controlo de variáveis, levando ao estudo do fenómeno sob condições artificiais”. Todavia, a 

verdade é que durante muito tempo, e inclusivamente hoje em dia, sempre se deu muito 

mais importância aos métodos quantitativos em detrimento daqueles que não se baseiam 

no mesmo princípio. 

A fase da investigação quantitativa analisa as relações entre os profissionais de 

saúde e os utentes, utilizando a pesquisa por inquérito como suporte para a recolha de 

informação.  

Como forma de recolher a informação necessária a estudar, elaborou-se um 

questionário que avalia de forma independente as diferentes características da relação entre 

duas partes, mediante escalas de medida. O inquérito é uma técnica de recolha da 

informação primária, através da aplicação de questões específicas e relevantes para o 

problema em estudo. Esta pesquisa faz parte da investigação quantitativa e pretende 

quantificar resultados a partir de amostras representativas da população. A amostra 

utilizada para recolher informação quantitativa deve ser representativa da população em 

estudo, pelo que os resultados obtidos devem permitir, a nível estatístico, uma extrapolação 

ao universo, considerando uma determinada margem de erro e um dado nível de confiança.  

Na realização do questionário seguiu-se algumas advertências fornecidas em termos 

teóricos. Para uma elaboração adequada do questionário é fundamental cumprir três 

requisitos: 1º.) definir corretamente o problema a explicar; 2º.) formular de forma precisa as 

hipóteses; e 3º.) especificar adequadamente as variáveis e as escalas de medida 

(Santesmases, 1997, citado por Fonseca, 2009). 

Para que os instrumentos de medida das variáveis sejam construídos de forma 

correta é necessário percorrer determinados passos:  

1- Revisão da literatura para produzir cada um dos itens que fazem parte de cada 

constructo. 

Executa-se uma revisão da literatura centrada nos itens empregues em trabalhos, 

que estudam as variáveis propostas no presente modelo teórico, com o propósito 

de que o questionário cumpra dentro do possível com o requisito da validez 

interna.  

2- Formato da escala 

Uma vez realizados os itens a utilizar para medir cada um dos conceitos, analisam-

se os diversos formatos de escalas possíveis. A resposta é baseada numa escala de 

Likert de sete itens/pontos. A escala de Likert é uma escala bipolar que mede o 
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quanto uma resposta é positiva ou negativa relativamente a uma determinada 

afirmação (Likert, 1932). Como tal, resolveu-se utilizar uma escala com sete 

itens/pontos (“Discordo totalmente”, “Discordo bastante”, “Discordo em parte”, “ 

Não concordo, nem discordo”, “Concordo em parte”, “Concordo bastante” e 

“Concordo totalmente”), como forma de levar o entrevistado a tomar uma posição 

sobre um dos pólos e a não dar uma resposta intermédia. Este tipo de escala tem 

sido o mais utilizado nos estudos de marketing. Cada indicador é apresentado com 

uma sequência, de forma que o entrevistado deve optar por uma das sete 

possibilidades que retratem o grau de satisfação ou acordo/desacordo com a 

mesma. 

3- Elaboração do questionário 

Elabora-se o questionário com cada um dos instrumentos de medida propostos 

para os diferentes constructos, constituído pelo número de itens.  

Como tal, o questionário, construído através dos itens recolhidos na literatura, foi o 

instrumento utilizado nesta parte da investigação, pois, estando a sua contribuição 

muito relacionada com a análise estatística, esta será a forma ideal de recolher a 

informação necessária à extrapolação dos resultados para todo o universo. Para 

além disto, como a sua estrutura é definida tendo como base os objetivos em 

análise, este adquire uma menor flexibilidade, mas ao mesmo tempo torna-se mais 

direto e preciso em arranjar uma resposta à questão de partida. 

O questionário utilizado começa com uma introdução, onde o inquirido é 

convidado a participar, informando-o do objetivo e da entidade que patrocina o 

estudo. Após declaração formal da natureza anónima do questionário e garantia de 

confidencialidade das respostas, é dado a conhecer o tempo de resposta requerido. 

Tratando-se de um estudo conclusivo de natureza ad hoc (Malhotra & Birks, 2007), 

ou seja, capaz de produzir informação para a tomada de decisão, por parte da 

gestão e com um objetivo específico. O questionário deve iniciar com questões de 

caráter geral sobre factos ou dados objetivos. Segue-se o corpo do questionário, 

com as questões baseadas nas atitudes dos inquiridos, que constituem as variavéis 

extraidas na revisão da literatura. Reitera-se o forte suporte teórico das escalas 

utilizadas, previamente testadas e utilizadas em estudos anteriores. 

Posteriormente, o inquirido responde a questões sobre variáveis sociodemograficas. 

O questionário é composto exclusivamente por questões fechadas e de resposta 

obrigatória. 
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4.1. Processo de Recolha de Dados 

 

O conteúdo da investigação situa-se nas relações estabelecidas entre os utentes e os 

profissionais de saúde, no setor público da saúde em Portugal. A recolha da informação é 

realizada através de um inquérito dirigido aos utentes da consulta externa da Unidade Local 

de Saúde no Baixo Alentejo. 

A população alvo a ter em consideração para a presente investigação é o conjunto 

de utentes residentes em Beja (cidade), que frequentaram a consulta externa do Hospital 

José Joaquim Fernandes. Os inquéritos foram realizados presencialmente em várias zonas 

da cidade, tendo-se inquiridos 375 utentes. 

Para alcançar os objetivos planeados na presente investigação, realizou-se um 

estudo empírico, cujos aspetos metodológicos estão resumidos na ficha técnica elaborada 

no Quadro nº18. Nesta ficha apresentam-se os aspetos técnicos referentes à recolha de 

informação. 

 

 

Quadro 18 - Ficha técnica da investigação 

Processo de recolha da 
informação 

Questionário estruturado e auto administrado 

Tipo de perguntas Fechadas de resposta única e de controlo ou filtro 

Universo da pesquisa População residente na cidade de Beja, com idades entre os 20-65 anos 

Âmbito geográfico Portugal 

Forma de contacto Email e pessoalmente 

Índice de respostas 100%(375 respostas)  

Nível de confiança 95% 

Erro amostral 5% 

Período de trabalho de campo Março de 2014 a abril de 2014 

Tratamento da informação 
Tratamento informático através do SPSS Versão 21 e SPSS AMOS 
Versão 18 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O processo de recolha dos dados foi realizado pessoalmente e por email, entre o 

dia 21 de março e o dia 21 de abril de 2014. A taxa de resposta alcançada neste questionário 

é de 100%, o que corresponde a 375 respostas da população total. 

O questionário é dirigido aos utentes da instituição de saúde do Baixo Alentejo, 

mais especificamente da consulta externa. Foi solicitado aos utentes da instituição, que 

respondessem com sinceridade às respetivas questões. 

Antes de recolhida a amostra, é necessário verificar e avaliar a coerência interna do 

questionário, através de um pré-teste. Assim, é conveniente prestar atenção à ordenação 

das questões, linguagem utilizada, reação dos inquiridos às questões e à dimensão e 
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apresentação do questionário (Reis & Moreira, 1993). Para eliminar possíveis problemas no 

questionário, foi aplicado um pré-teste a 10% dos utentes da instituição de saúde em 

análise.  

Malhotra (2006), refere que o pré-teste diz respeito ao teste do questionário com 

uma pequena amostra de entrevistados, com o objetivo de identificar e eliminar problemas 

potenciais. Segundo, o autor, os entrevistados do pré-teste devem possuir as mesmas 

características dos entrevistados da pesquisa. 

Os respondentes do pré-teste, não mencionaram nenhum comentário a respeito de 

melhorias na construção das escalas, que deveriam ser feitas no instrumento de pesquisa, 

apenas foram referidos alguns melhoramentos em termos de vocabulário, para se poder 

adequar melhor o questionário ao próprio setor em estudo. Esta amostra foi escolhida por 

conveniência e tornou-se parte da pesquisa. Não surgindo mais dificuldades, nem mais 

pormenores a alterar, considerou-se então que o questionário reunia as condições para ser 

aplicado à população pretendida.  

 

 

4.2. Plano de informação 

 

A ausência de fontes secundárias e, em função da natureza das variáveis 

identificadas no estudo, torna-se necessário a recolha de dados primários obtidos em 

inquirição por questionário. 

O questionário respeita uma macro estrutura, que corresponde ao fluxo e sequência 

das perguntas. Deve garantir a compreensão, a facilidade de resposta, ser breve e evitar 

questões desnecessárias. 

A principal fraqueza de um questionário é o insuficiente suporte teórico, no 

entanto, não existe nenhum princípio científico que assegure um questionário ideal, sendo 

uma competência adquirida pelo investigador experiente (Malhotra & Birks, 2007). A 

experiência não é sanar pelo autor deste estudo, quanto ao suporte teórico, mas a lista de 

variáveis utilizadas, encontra-se documentada e testada em estudos anteriores. As variáveis 

sociodemográficas foram escolhidas, de acordo, com as características do universo a 

analisar. 
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4.3. Construção do questionário e o desenvolvimento e validação das 

medidas 

 

Com o objetivo de recolher os dados necessários à avaliação do modelo de 

relacionamentos e às hipoteses da pesquisa, foi elaborado um questionário contendo 

questões, que se configuram, como indicadores das variáveis latentes “Comunicação”, 

“Confiança”, “Cooperação”, ”Compromisso”, “Dependência”, “Qualidade”, “Satisfação” e 

“Fidelidade”, além de questões para identificação do perfil sociodemográfico dos 

entrevistados. 

Um construto (variavel latente) segundo Hair, Black, Babin, Anderson & Tathan 

(2009) é um conceito inobservavél que o pesquisador pode definir em termos teóricos, mas 

que não pode ser diretamente medido, mas pode ser representado ou medido por uma ou 

mais variáveis (indicadores). Assim, por exemplo, a “atitude” de uma pessoa em relação a 

um produto ou servico jamais pode ser medida precisamente a ponto de não haver 

incertezas, mas fazendo-se várias perguntas, podem-se avaliar muitos aspetos da atitude 

dessa pessoa, e a combinação das respostas a tais questões (indicadores) podem fornecer 

uma medida razoávelmente precisa do construto latente (nesse caso a atitude) para um 

indivíduo. 

Em relação aos indicadores para mensuração das variáveis latentes, estes foram 

gerados a partir de uma ampla revisão da literatura. 

É atribuída elevada importância á construção do questionário na elaboração de um 

inquérito, uma vez que constitui o elemento central da recolha de informação, sendo uma 

fonte de informação primária fundamental. Perante o exposto, o investigador deve ter uma 

especial atenção à elaboração do questionário, pois é através da qualidade e eficácia do 

mesmo que depende a fiabilidade da informação recolhida e o estímulo e persuasão do 

respondente na colaborar do estudo (Vicente, Reis & Ferrao, 1996, citado por Fonseca, 

2009). Na realização do estudo quantitativo, o inquérito é a forma mais apropriada para 

uma investigação conclusiva, onde o plano da investigação requer um método estruturado 

de recolha da informação, capaz de fornecer informação válida e relevante para a tomada 

de decisões. (Kinnear & Taylor, 1996, citado por Fonseca, 2009). Neste tipo de estudo, o 

instrumento de recolha de informação mais frequente é o questionário estruturado, o qual 

obriga o investigador, a formular as perguntas para todos os inquiridos exatamente com as 

mesmas palavras, e exatamente na mesma sequência. 
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Esta normalização pretende controlar o enviesamento nas respostas, e assegurar 

que os inquiridos, respondam exatamente às mesmas perguntas. O formato estruturado das 

perguntas está deste modo desenhado, para controlar eventuais parcialidades nas respostas 

e para incrementar a confiança da informação (Kinnear & Taylor, 1996). 

Neste sentido, e com o intuito de atingir os objetivos propostos, construiu-se um 

questionário estruturado em três grandes partes: 1) introdução, na qual se identifica quais 

os grandes objetivos da investigação, salienta-se o caráter confidencial da informação 

recolhida e refere-se o contributo da colaboração; 2) perguntas introdutórias (Alguma vez 

foi a uma instituição de saúde pública; Nos últimos 24 meses (2 anos) quantas vezes 

frequentaram a instituição; Já foi tratado/a nesta instituição de saúde na consulta externa 

ou no internamento; e Foi admitido/a); 3) questões relacionadas com o modelo proposto, 

fundamentadas nos contructos e nas escalas já anteriormente utilizadas por outros autores; 

4) variáveis sóciodemográficas, ou seja, varáveis que caracterizam o perfil do inquirido. 

Quanto à tipologia de perguntas, elaboram-se perguntas predominantemente 

fechadas, sendo as respostas previamente condicionadas.  

 

 

4.3.1. Desenvolvimento e validação das medidas  

 

Os dados quantitativos representam informação resultante de características 

suscetíveis de serem medidas, tendo também o objetivo adicional de tentarem explicar a 

própria população. Nesta pesquisa utiliza-se um exame de estrutura direta, onde os 

participantes são interrogados a partir de um instrumento de recolha, o questionário 

(Malhotra, 2001).  

O questionário foi construído a partir de escalas, já validadas em estudos anteriores. 

Segundo Churchill (1979), a elaboração de todas as escalas de medida deve basear-

se numa definição precisa do objeto de estudo e na criação de um número suficiente de 

itens em torno do mesmo.  

Para construir as escalas de medida do questionário, utilizou-se material 

proveniente das fontes de informação. Nas mesmas, tomou-se como referência algumas 

das escalas mais relevantes utilizadas em trabalhos de âmbito relacional. Uma vez que, a 

qualidade dos resultados obtidos depende, em grande parte, da fiabilidade e validade do 

instrumento de medida. Assim, para construir o questionário, utiliza-se duas fontes: revisão 
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da literatura sobre as variáveis que compõem o modelo e adoção ou adaptação de medidas 

já apresentadas na literatura.  

Embora alguns estudos na literatura de marketing de relacionamento tenham 

utilizado um só item para medir determinados construtos (Selnes, 1998), a preferência neste 

tipo de estudos (marketing) recai sobre a utilização de escalas multi-itens (Churchill, 1979). 

Perante o exposto, e uma vez que se está a realizar um estudo na área de marketing, a 

preferência seguiu as orientações da literatura, e utilizar uma escala multi-itens, de forma a 

possibilitar uma avaliação mais compreensiva e segura da realidade em estudo. 

Seguidamente, vai-se analisar as diversas escalas propostas para medir cada 

constructo do modelo. 

 

Elaboração das escalas de medida para a variável confiança 

 

A variável confiança, foi estudada por diversas disciplinas e em diversas áreas, o que 

levou há existência de algumas divergências sobre a sua definição. Contudo, identifica-se 

pelo menos um ponto em comum, a todas as áreas: as condições que devem existir para 

que a confiança seja desenvolvida.  

A primeira condição é o risco, ou seja, a probabilidade de perda, quando 

interpretada por uma das partes decisoras; a segunda é a interdependência, onde os 

interesses de uma parte não podem ser atingidos sem a colaboração da outra (Rousseau et 

al., 1998).  

 Os conceitos utilizados na área de marketing procuram englobar as duas condições 

acima citadas, onde se verifica que a confiança pode ser descrita como "a expectativa de 

uma parte de que a outra parte se comportará de uma maneira previsível numa dada 

situação" (Gronröos, 2000). 

 Sirdeshmukh, Singh & Sabol (2003) citam que quando o prestador de serviços age 

de maneira a construir a confiança do cliente, o risco percebido tende a diminuir e permite 

que o cliente faça prognósticos mais confiantes, sobre os comportamentos futuros da 

instituição. Para manter essa confiança, os clientes tendem a agir de maneira cooperativa 

com o prestador de serviço, oferecendo evidências comportamentais de lealdade.  

Para os autores (Sirdeshmukh et al., 2003), o aumento da confiança impacta a similaridade 

de valores entre o cliente e a instituição e, consequentemente, aumenta o envolvimento 

daqueles clientes no relacionamento; assim, o crescimento do envolvimento entre as partes 

promove a reciprocidade e contribui para o compromisso relacional.  
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 Para Garbarino & Johnson (1999, citado por Kleinowski, 2009) a confiança é fator 

fundamental nas trocas relacionais, pois é capaz de influenciar a intenção de compra e a 

lealdade. Esta situação é corroborada por Reiccheld & Schefter (2000), ao sustentarem que, 

para ganhar a lealdade do cliente, primeiro deve-se ganhar a confiança dele. 

 A confiança é vista como um antecedente de lealdade (Doney & Cannon, 1997; 

Geinskens et al., 1998; Sirdeshmukh, 2000, Sirdeshmukh et al., 2003). Para Brei & Rossi 

(2005) a confiança no prestador de serviços é frequentemente a chave para lealdade". 

Para medir este constructo recorre-se, essencialmente, a escalas desenvolvidas por 

outros autores. A confiança foi definida por uma escala, adaptada das medidas utilizadas 

por Ganesan (1994), Kumar et al. (1995), Wilson & Vlosky (1997), Siguaw, Simpson & 

Baker (1998); Sharland (2001) e Walter et al. (2003). 

A escala apresentada para medir a confiança é a que se segue no quadro n.º 19. 

 

Quadro 19 - Escala utilizada para medir a confiança. 

Confiança Autores 

O profissional de saúde sempre foi sincero com o 

utente, na explicação do seu diagnóstico. 

Kumar et al (1995), Siguaw et al (1998); Sharland 

(2001), Ganesan (1994) 

Esta instituição respeita a confidencialidade das 

informações que lhe dou. 
Wilson & Vlosky (1997) 

Sente confiança no serviço prestado e na veracidade 

da informação. 
Kumar et al (1995); Walter et al (2003) 

Quando o profissional de saúde o aconselha, crie 

que o faz com a melhor das intenções. 
Kumar et al (1995) 

O profissional de saúde preocupa-se com a sua 

situação, tendo com brevidade dar-lhe o bem-estar. 

Siguaw et al (1998); 

Kumar et al (1995), Walter et al (2003) 

Sente confiança na instituição de saúde e nos 

funcionários. 
Ganesan (1994); Walter et al (2003) 

Se alguma coisa falhar a instituição de saúde 

reconhece e retifica. 
Ganesan (1994) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

a) Elaboração das escalas de medida para a variável comunicação 

 

Sabe-se que um dos objetivos do marketing de relacionamento é iniciar e 

desenvolver relacionamentos com os clientes, de forma a retê-los, tornando-os lucrativos. 

Não há como estabelecer nenhum tipo de relacionamento, se as partes não comunicarem. 

Assim, como não poderia deixar de ser, a comunicação é um constructo abordado 

por vários autores (Duncan & Moriarty, 1998; Bhattacarya & Bolton, 2000; Berry, 2000), 

que destacam, de entre outras coisas, que a comunicação, num contexto relacional, deve ser 

um processo de mão dupla, ou seja, além do aspeto de fornecer informações, cabe às 
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instituições estabelecerem canais de comunicação com os clientes, ouvindo-os, recebendo 

deles feedback acerca dos seus produtos e serviços. 

 Quando já existe um relacionamento entre a instituição e o cliente, muitas são as 

oportunidades de usar a comunicação, como forma de aumentar a confiança do 

consumidor, tais como, o uso de estratégias de relações públicas, que facilitem a 

comunicação e que estimulem o feedback, entre a instituição e o cliente.  

Os autores Cannon & Homburg (2001) examinam o efeito nos custos do cliente de 

duas facetas da comunicação, que se julgam importantes nas trocas comerciais: a frequência 

da comunicação (Morh & Nevin, 1990) e o partilhar da informação (Heide & John, 1992). 

A partilha da informação refere-se ao grau de abertura de informações críticas entre as 

partes. A disponibilidade sistemática da informação favorece o cumprimento eficiente das 

tarefas e permite atingir níveis mais elevados de satisfação (Mohr & Spekman, 1994). 

Neste sentido, para medir o constructo da comunicação recorreu-se às escalas 

utilizadas por Heide & John (1992), Morh et al (1996), Wilson & Vlosky (1997) e em 

Cannon & Homburg (2001). A escala elaborada é apresentada no quadro nº 20. 

 
Quadro 20 - Escala utilizada para medir a comunicação. 

Comunicação Autores 

O intercâmbio de informação é frequente e 

informal. 
Heide & John (1992), Morh et al (1996) 

Existe um fluxo contínuo de informação entre a 

instituição e o paciente. 
Morh et al (1996), Cannon & Homburg (2001) 

Os médicos e funcionários mantêm-se informados 

sobre as mudanças que nos podem afetar. 
Cannon & Homburg (2001), Heide & John (1992) 

Fonte: Elaboração própria. 

 
b) Elaboração das escalas de medida para a variável cooperação 

 

A cooperação pode ser definida como um conjunto de atividades coordenadas, 

similares ou complementares, desempenhadas por empresas em relacionamentos 

interdependentes para atingirem resultados mútuos ou resultados unilaterais, mas com a 

expectativa de produzirem reciprocidade no futuro (Anderson & Narus, 1990). Uma vez 

que a confiança permanece, as empresas aprendem que esforços conjuntos e coordenados, 

obtêm resultados que excedem aquilo que a instituição obteria de forma isolada. 

De acordo com o Industrial Marketing and Purchasing Group, a cooperação é um 

produto dos episódios de troca que ocorrem entre o cliente e o prestador de serviços. A 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

194 

cooperação está relacionada com a coordenação entre o trabalho do cliente e do prestador 

de serviços. (Metcalf, Frear & Krishnan, 1992). 

A escala de medida da cooperação tem, como objetivo, medir e avaliar o grau com 

que as atividades entre o prestador de serviço e o cliente estão bem organizadas e 

sincronizadas. Para medir a cooperação, normalmente também se utiliza uma escala multi-

item. Para o presente estudo, construíu-se uma escala baseada nas investigações realizadas 

por Cannon & Perreault (1999). Essa escala, mede este conceito a partir da própria 

definição de colaboração e dos mecanismos de resolução dos possíveis conflitos. Estes 

investigadores desenvolveram a sua pesquisa em torno das relações entre os os clientes e os 

prestadores de serviços. Os autores concluíram que, relacionamentos entre clientes e os 

prestadores de serviços mais eficazes ajudam, ambas as partes, a gerir a incerteza e a 

dependência, aumentando a eficiência, e diminuindo os custos totais. Para conseguir estes 

benefícios, as instituições devem compreender como se relacionam e como conduzem os 

relacionamentos com os clientes, para conseguirem atingir efetivamente os diversos 

objetivos e possíveis resultados do relacionamento. 

 O quadro nº. 21, apresenta a escala utilizada neste estudo, para medir este 

constructo. 

 

Quadro 21 - Escala utilizada para medir a cooperação. 

Cooperação Autores 

O utente colabora com o profissional de saúde no 

diagnóstico e cura da patologia. 

Cannon & Perreault (1999) 

Os possíveis problemas que surgem entre os 

profissionais de saúde e o utente resolvem-se de 

forma conjunta. 

Ambas as partes estão comprometidas em alcançar 

melhorias que podem beneficiar a relação. 

Fonte: Elaboração própria. 

 
c) Elaboração das escalas de medida para a variável compromisso 

 

Similar á confiança, o compromisso é considerado um ingrediente essencial para o 

sucesso dos relacionamentos a longo prazo (Morgan & Hunt, 1994). 

O compromisso está relacionado com a disposição das partes, para se esforçarem a 

favor da construção do relacionamento. Um nível elevado de compromisso proporciona 

um ambiente favorável à obtenção de benefícios individuais e mútuos, sem que aumente o 

risco de comportamentos oportunistas. 
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Para Morgan & Hunt (1994), num relacionamento de troca, o compromisso 

decorre da crença, por parte de cada parceiro, de que o relacionamento com a outra parte é 

tão importante que vale a pena garantir esforços para a sua manutenção. Neste sentido, os 

autores Pritchard, Havitz & Howard (1999), frisam que o compromisso corresponde a uma 

conexão emocional ou psicológica, com uma marca desenvolvida, antes que o cliente seja 

capaz de determinar que o seu comportamento de compra repetida, deriva de um 

sentimento de lealdade. 

Da literatura sobre relacionamentos, depreende-se que, para os parceiros das trocas, 

o compromisso é um fator-chave para atingir resultados valiosos para si próprios. Por esse 

motivo, eles procuram manter e desenvolver esse atributo nos seus relacionamentos. Dada 

essa qualidade, Morgan & Hunt (1994) consideram que o compromisso é fundamental em 

todas as trocas relacionais da instituição com os seus clientes. 

A presença do compromisso entre as partes de uma relação é um importante 

indicador da qualidade da relação. O compromisso é uma pré-disposição ou um desejo para 

manter uma relação. No entanto, o compromisso pode levar a que o cliente mantenha a 

relação, ainda que não a deseje, devido aos custos da mudança (abandonar a relação e 

estabelecer outra nova) serem demasiado elevados. 

A escala de medida do compromisso, reconhece a sua componente, que tem a ver 

com a atitude, através da avaliação do desejo de continuar com a relação e na identificação 

do parceiro da troca comercial. Esta escala considera diversas facetas do compromisso: o 

desejo de investir na relação, as expectativas de manter a relação ou incrementar o volume 

de intercâmbio. Assim, para a construção da escala deste constructo, baseamo-nos em 

Kumar et al (1995); Wilson & Vlosky (1997); Siguaw et al (1998); Jap & Ganesan (2000); 

De Wulf, Schroder & Iacobucci (2001); Sharland (2001); Walter et al (2003) onde 

definimos uma medida com 7 itens, apresentada no quadro nº. 22. 

 

Quadro 22 - Escala utilizada para medir o compromisso. 

Compromisso Autores 

Espera que a relação com a instituição se fortifique 

com o tempo. 

Siguaw et al (1998); 

Jap & Ganesan (2000) 

De Wulf et al (2001); Walter et al (2003) 

Os médicos/funcionários têm-se empenhado muito 

no relacionamento com os utentes. Wilson & Vlosky (1997) 

Sinto que tenho um compromisso com a instituição 

de saúde. 
Wilson & Vlosky (1997) 

A minha relação com a instituição de saúde tem um 

significado de parceria. 
Wilson & Vlosky (1997) 
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Espera realizar todas as consultas/exames nesta 

instituição de saúde no futuro. 
Wilson & Vlosky (1997) 

A relação com a instituição de saúde pode-se definir 

como uma aliança a longo prazo. 

Kumar et al (1995), De Wulf et al (2001); Sharland 

(2001); Walter et al (2003) 

Gostou da relação que mantive com o médico e os 

restantes funcionários, o que pode levá-lo a voltar a 

recorrer aos seus serviços. 

Sharland (2001) 

Kumar et al (1995) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

d) Elaboração das escalas de medida para a variável dependência 

 

A dependência é a necessidade do cliente em manter o relacionamento para que as 

metas desejadas possam ser alcançadas, em função da falta de alternativas adequadas e/ou 

por causa dos investimentos feitos no relacionamento (Ganesan, 1994; Wilson & Vlosky, 

1997). 

No contexto de serviços, Ruyter, Wetzels & Bloemer (1999) verificaram que a 

dependência é um precedente importante no relacionamento entre as partes. Desta forma, 

conforme já destacado por Ganesan (1994), uma maior dependência levará a um maior 

compromisso do cliente em relação ao prestador de serviços. 

De forma isolada, a dependência não garante a orientação a longo prazo num 

relacionamento. É necessário que haja confiança a fim de trazer aos parceiros a 

compreensão de que mesmo em contingências imprevistas, as recompensas serão divididas 

de forma justa. Perante o expoto, e num longo prazo a confiança deve estar associada à 

dependência para que ocorram relacionamentos de longo prazo (Ganesan, 1994). 

A dependência também está positivamente associada à satisfação no 

relacionamento, Mohr & Spekman (1994), uma vez que as partes sabem que os benefícios 

alcançados com o relacionamento, não aconteceriam se ambas atuassem individualmente. 

De acordo com Hibbard, Brunel, Dant & Iacobucci (2001), verifica-se que em 

relações de dependência, os parceiros precisam uns dos outros, e com isso estão mais 

dispostos a investir tempo e esforços necessários, para fazer a relação funcionar, o que 

resulta numa maior qualidade do relacionamento. 

A dependência entre os profissionais de saúde e os utentes, é um dos conceitos 

chave no estudo das relações duradouras, pois a sua análise permite conhecer a capacidade 

que tem uma parte para influenciar o comportamento da outra.  

Nesta investigação para medir a dependência, constrói-se um bloco de perguntas 

para determinar a dependência dos utentes em relação aos profissionais de saúde. A 

dependência foi medida por uma escala de 4 itens, adaptada dos trabalhos de Kumar et al 
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(1995); Lusch & Browm (1996); e Wilson & Vlosky (1997). Os itens utilizados para medir 

esta variável estão apresentados no quadro seguinte. 

 

Quadro 23 - Escala utilizada para medir a dependência. 

Dependência Autores 

Sente-se dependente desta instituição de saúde. Wilson & Vlosky (1997) 

Esta instituição de saúde é importante para o seu 

bem-estar. 
Wilson & Vlosky (1997) 

Pode substituir o seu médico/profissional de saúde 

por outro sem precisar de procurar muito ou ter 

grandes custos. 

Lusch & Browm (1996) 

Não dispõe de outras alternativas para a prestação de 

cuidados médicos. 
Kumar et al (1995), 

Fonte: Elaboração própria. 

 

e) Elaboração das escalas de medida para a variável qualidade 

 

A escala de medida da qualidade tem, como objetivo, medir e avaliar o grau com 

que as atividades, entre o cliente e o prestador de serviços estão bem organizadas e 

sincronizadas. A qualidade do serviço é um dos determinantes mais importantes do valor 

que, por sua vez, está positivamente relacionada com a fidelidade do cliente (Bolton & 

Drew,1991). 

Segundo Berry & Parasuraman (1993), as expectativas do cliente são os verdadeiros 

padrões para se avaliar a qualidade do serviço. Eles afirmam, como resultado de pesquisas 

em vários setores, que os clientes avaliam a qualidade do serviço comparando o que 

desejam ou esperam com aquilo que experimentam. Essas expectativas dos clientes sobre o 

serviço existem em dois níveis diferentes: um nível desejado e um nível adequado. O 

primeiro reflete o serviço que o cliente espera receber (um misto do que o cliente acredita 

que ‘pode ser’ com o que ‘deveria ser’), enquanto o segundo reflete o que o cliente acha 

aceitável (o mínimo aceitável).  

As avaliações do cliente sobre a qualidade do serviço podem ser quantificadas, 

segundo os autores (Berry & Parasuraman,1993), como sendo a lacuna entre as suas 

perceções e as suas expectativas.  

Segundo Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990), os critérios utilizados pelos 

consumidores para avaliar a qualidade nos serviços podem ser resumidos em cinco 

dimensões: tangíbilidade; confiabilidade; presteza; garantia e empatia.  
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Essas cinco dimensões são fatores subjacentes de uma escala final de 22 questões, chamada 

Escala de Qualidade em Serviços – SERVQUAL. Independente do setor de serviços 

investigado, a dimensão confiabilidade mostrou-se como a mais importante (Zeithaml, 

Parasuraman & Berry, 1990).  

A escala referente a esta variável, é baseada na escala SERVQUAL e é apresentada 

no quadro nº. 24.  

 

Quadro 24 - Escala utilizada para medir a qualidade. 

Qualidade Autores 

Considera que a instituição de saúde está sempre 

disposta a ajudá-lo. 

Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990) 

Os médicos prestam as informações completas aos 

utentes. 

A instituição de saúde apresenta instalações atrativas 

(limpas, um ambiente confortável) e equipamentos 

modernos. 

A instituição de saúde oferece-lhe um serviço 

pontual. 

Os médicos/funcionários apresentam uma aparência 

limpa e profissional. 

Os serviços são prestados em tempo útil, ou seja no 

tempo prometido. 

Os serviços são realizados logo à primeira vez. 

Os médicos/funcionários são profissionais 

competentes. 

Rapidez na marcação e realização de 

consultas/exames. 

A instituição de saúde tem pessoal que lhe oferece 

atenção personalizada. 

Os médicos e os restantes profissionais de saúde 

possuem um vasto conhecimento, transmitindo-lhe 

confiança. 

Os utentes são sempre tratados de forma amável. 

Os médicos prestam as informações completas e 

individualizadas aos utentes. 

A realização das consultas é num horário adequado. 

Fonte: Elaboração própria. 
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f) Elaboração das escalas de medida para a variável satisfação 

 

A satisfação significa uma experiência de utilização, de consumo, ou seja, quando 

há utilização ou consumo de um serviço, existe uma resposta em relação àquela única 

experiência. Como processo, a satisfação traz uma visão mais ampliada. À medida que 

ocorre a experiência de utilização como um todo, a satisfação acontece através de uma 

avaliação mais profunda, tal como uma resposta condizente com a expectativa, ou uma 

resposta afetiva, ou uma avaliação total, ou através de um julgamento avaliativo global do 

serviço prestado (Giese & Cote, 2000, citado por Mantovani, Araújo & Prado, 2013).  

Segundo Hassay (1999), a satisfação no relacionamento é, descrita como, uma 

comparação entre os resultados obtidos através do relacionamento e padrões internos (que 

combinam experiência com relacionamentos passados e preferências) ou do conjunto de 

expectativas. Assim, o autor argumenta que, a satisfação pode-se mostrar positiva se os 

resultados do relacionamento igualam ou ultrapassam o padrão interno do cliente. Por 

outro lado, a insatisfação (estágio negativo de satisfação) acontece quando os resultados do 

relacionamento mostram-se inferiores, a tal padrão. 

Westbrook (1981, citado por Mantovani, Araújo & Prado, 2013), define satisfação 

como uma resposta avaliativa a respeito dos resultados percebidos da aquisição e da 

experiência de utilização. Sendo assim, o conceito resume-se a uma avaliação psicológica 

realizada, após a utilização e numa transação específica. Segundo Abdullah (2006) as 

instituições de saúde precisam de interessar-se pelo que os alunos pensam em relação à sua 

experiência clinica.  

Elliott & Healy (2001) destacam que, com o aumento da competição global nas 

instituições de saúde, o meio para reter utentes é tão importante como atrair novos. Para 

Navarro, Iglesias & Torres (2006) a satisfação torna-se um fator crítico para uma gestão 

eficiente das instituições de saúde.  

Alguns estudos (Mcdougall; Levesque, 2000; Johnson, Anderson & Fornell, 1995), 

consideram, a qualidade dos serviços entregues, como um dos elementos importantes para 

conquistar a satisfação do consumidor, ou seja, a promessa feita e cumprida. 

Para medir este constructo, recorre-se à escala adotada nos estudos realizados por 

Geyskens & Steenkamp (2000); Anderson & Narus (1990), Walter et al (2003) e Río Rama 

(2004). No quadro nº.25 apresenta-se a respetiva escala. 

 

 

 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

200 

Quadro 25 - Escala utilizada para medir a satisfação. 

Satisfação Autores 

Através desta instituição de saúde obtive maiores 

resultados ao nível do bem-estar. 

 

Geyskens & Steenkamp (2000). 

A instituição de saúde apresenta preços coerentes 

com os serviços prestados. 
Geyskens & Steenkamp (2000). 

Estou satisfeito com a minha decisão de realizar os 

meus exames/consultas através desta instituição. 

 

Geyskens & Steenkamp (2000). 

Através desta instituição espero obter bons 

resultados e benefícios no futuro. 

 

Geyskens & Steenkamp (2000). 

Os serviços prestados correspondem às minhas 

expectativas. 
Anderson & Narus (1990), Walter et al (2003) 

A minha relação com esta instituição de saúde é 

positiva. 
Anderson & Narus (1990); Walter et al (2003) 

Os profissionais de saúde poderiam ter um melhor 

desempenho. 
Río Rama (2004) 

Satisfaz as minhas expectativas como instituição de 

saúde ideal. 
Walter et al (2003) 

Tendo como referência a relação ideal, estou 

satisfeito com a relação que tenho com o médico e 

os funcionários da instituição de saúde. 

Walter et al (2003) 

Todos os funcionários da instituição de saúde 

poderiam melhorar o seu desempenho. 
Río Rama (2004) 

Fonte: Elaboração própria. 

 

g) Elaboração das escalas de medida para a variável fidelização 

 

A escala de medida da variável fidelização tem, como objetivo, medir e avaliar o 

grau de dependência entre os profissionais de saúde e os utentes. 

Singh & Sirdeshmukh (2000, citado por Kleinowski, 2009), definem fidelidade 

como sendo “um comportamento que demonstra a intenção de manter e ampliar um 

relacionamento com um prestador de serviço”, dentro de uma perspetiva relacional. 

 A fidelidade é considerada um construto multidimensional, havendo uma dimensão 

comportamental, em que se incluem padrões de compras repetidas, recomendação e 

indicação, e uma dimensão atitudinal, marcada por componentes cognitivos e afetivos, 

como acessibilidade, confiança, emoções e sentimentos (Sheth, Mittal & Newman, 2001; 

Larán & Espinoza, 2004, citado por Kleinowski, 2009).  

 A fidelidade do cliente é, amplamente aceite, como um fator crítico para o sucesso a 

longo prazo das instituições de serviços. Ela é frequentemente percebida como a principal 

consequência da satisfação do cliente (Fornell, Johnson, Anderson, Cha & Bryant, 1996; 

Kaynak; Gulberk; Ekrem, 2008). La & Choi (2012), afirmam que a “(...) intenção da 
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fidelidade é o comprometimento comportamental do cliente em continuar sendo cliente, 

em recorrer novamente ao prestador  de serviços”.  

 Segundo Hennig-Thurau, Langer & Hansen (2001, citado por Kleinowski, 2009) 

indicam que a qualidade do serviço de saúde prestado e o compromisso emocional dos 

utentes com a instituição são cruciais para a fidelidade.  

 A fidelidade ocorre quando os clientes, neste caso, os utentes se sentem satisfeitos 

com os serviços prestados pelas instituições de saúde, pois, segundo Fornell et al. (1996) a 

fidelidade é frequentemente percebida, como, a principal consequência da satisfação do 

cliente. 

Lukosius, Aguirre & Joonas (2010) referem que, as instituições de saúde deviam 

dar importância ao tipo de abordagem e comunicação, que os seus colaboradores têm 

para com os utentes, para, por um lado, aumentar a qualidade do serviço, e por outro 

lado, proporcionar a fidelidade do cliente. 

Lukosius et al (2010) mencionam que se os clientes estiverem satisfeitos, com os 

serviços oferecidos pela instituição de saúde, irão recomendá-la a outras pessoas, pois 

os clientes preferem ir a uma instituição que conhecem de forma a minimizar os riscos e 

a percecionar uma sensação de confiança. Há que ressaltar que os clientes fiéis são a 

única constante na rápida e atual mutação do ambiente de cuidados de saúde. 

Para medir o grau de fidelização, normalmente também se utiliza uma escala 

multi-item, neste estudo, recorre-se à escala adotada por Santos (2001). Os 6 itens 

utilizados para medir esta variável estão apresentados no quadro nº. 26. 

 

Quadro 26 - Escala utilizada para medir a fidelização. 

Fidelização Autores 

Continuará a utilizar os serviços da instituição de 

saúde. 

Santos (2001) 

Recomendará a instituição de saúde. 

Dirá coisas positivas sobre esta instituição de saúde a 

outras pessoas. 

Considera esta instituição de saúde como a sua 

primeira escolha, para os seus serviços de saúde. 

Usará esta instituição de saúde, para a maioria das 

suas necessidades ao nível de saúde no futuro. 

Continuará a ser utente desta instituição de saúde 

por um longo prazo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.3.2. Técnicas de análise da informação  

 

Depois de recolhida toda a informação, procedeu-se à verificação dos questionários 

de modo a excluir todos aqueles que apresentassem um elevado número de “não 

respostas”. De seguida, realizou-se a codificação dos dados, na medida em que as questões 

foram fechadas, a codificação foi feita escolhendo um número diferente para cada resposta 

possível a uma mesma pergunta.  

Segundo Malhotra (2001), os questionários foram analisados individualmente, 

passando-se à digitalização dos dados.  

Cada questão não respondida e em que não foi possível conhecer a opinião do 

inquirido, considerou-se a resposta omissa (missing value) em que foi introduzido o código 

0 – não resposta. Após a sua codificação, os dados foram introduzidos numa base de dados 

e posteriormente processados nos programas selecionados para tratar a informação. 

 

 

5. Modelo das equações estruturais 

 

 Os Modelos de Equações Estruturais ou, em inglês, Structural Equation Modeling, de 

que resulta o acrónimo SEM, são derivados de pesquisas do início do século XX. A 

estrutura teórica destas pesquisas foi, alicerçada da análise de duas vertentes distintas, a 

análise das relações estruturais introduzido por Wright (1921); e Jakobowicz (2007) e a 

conceituação de variável latente lançado pelo trabalho de Spearman (1904); e Jakobowicz 

(2007), porém os métodos de estimação obtiveram um avanço com a utilização de softwares 

que foram introduzidos a partir de 1970 por Jöreskog & Wold, sendo por muitas décadas a 

principal ferramenta utilizada em modelagem de equações estruturais.  

Esta é uma das técnicas que, tem proliferado ultimamente nas ciências sociais. É 

entendida por autores do campo (e. g. Klem, 2002; Thompson, 2002; Ullman, 2007), como 

uma mistura de análise fatorial e análise de regressão, que permite aos pesquisadores 

testarem estruturas fatoriais de instrumentos de medida, por meio da análise fatorial 

confirmatória. O modelo das equações estruturais, não apenas permite o teste 

confirmatório da estrutura psicométrica de escalas de medida, mas também pode ser 

utilizado para analisar relações explicativas entre multíplas variáveis simultaneamente, sejam 

essas latentes ou observadas. 
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O modelo de equações estruturais (SEM) estima as relações de dependência 

múltiplas e inter-relacionadas entre indicadores observáveis e variáveis não observadas, 

designadas por latentes e verificam as relações teóricas de um modelo (Salgueiro & Reis, 

2000; Byrne, 2001). 

Pode-se considerar que, a função principal do modelo das equações estruturais 

(SEM) é a especificação e estimação de modelos de relações lineares entre variáveis. Essas 

variáveis podem incluir, tanto variáveis mensuráveis (VM), como variáveis latentes (VL). 

VL’s são construtos hipotéticos que não podem ser mensurados diretamente. Em SEM, 

tais construtos são tipicamente representados por múltiplas VM’s, que servem como 

indicadores dos construtos. Assim, um modelo de equações estruturais é um suposto 

padrão de relacionamentos lineares, entre um conjunto de VM’s e VL’s. 

Uma outra característica do SEM, deve-se ao facto de ser uma técnica de equações 

estruturais ou equações múltiplas, que se diferencia da análise de trajéctorias porque 

trabalha com variáveis latentes, ou seja, medidas não diretamente observadas, mas sim 

derivadas de indicadores observáveis, como itens de uma escala de avaliação psicológica ou 

de comportamento organizacional. Desta foram, a técnica utiliza princípios teóricos e 

lógicos, dos modelos psiométricos da análise fatorial e a lógica de teste de equações 

múltiplas da econometria. 

Como a maioria das técnicas de análise de dados, o SEM é útil para o teste de 

modelos teóricos, em diferentes áreas do conhecimento, tais como psicologia, marketing, 

entre outras (Frederico & Robic, 2005). A publicação de Bagozzi (1981) é referida como 

uma das aplicações iniciais de SEM no marketing, nomeadamente, na área do 

comportamento do consumidor.  

 Esta moldagem, inclui o método de solução para casos especiais utilizando 

procedimentos para análise confirmatória de fatores, regressão linear múltipla, análise de 

caminhos (path), modelos de dados dependentes no tempo, estruturas de covariâncias, 

modelos recursivos e não recursivos para dados de corte e dados longitudinais.  

Segundo Mendes (2006), a modelagem de equações estruturais é normalmente 

utilizada quando o fenómeno em estudo, está especificado em termos de variáveis de 

causas e efeitos. Cada equação no modelo representa uma ligação causal, ao invés de uma 

mera associação empírica entre as variáveis. Os parâmetros estruturais representam 

características do processo, que desenvolvem as variáveis observadas. 

Para Jöreskog & Sörbom (1983) existem três situações que requerem o emprego 

das equações estruturais ao invés dos modelos de regressão linear:  
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 As variáveis observadas contêm erros de medidas e quando os interesses estão 

centrados nos relacionamentos entre as variáveis verdadeiras;  

 Existência de interdependência ou causas simultâneas entre as variáveis de 

respostas observadas;  

 As variáveis explicativas importantes não foram observadas ou omitidas.  

 Um modelo de equações estruturais apresenta duas componentes distintas: a 

componente estrutural e a componente de medida. 

 A componente estrutural ou de regressão consiste num modelo similar aos modelos 

econométricos de equações simultâneas, com a exceção de que as variáveis podem ser 

latentes. 

 A componente de medida, também conhecida por análise fatorial confirmatória, 

estabelece a relação entre as variáveis latentes e os seus indicadores de medida (Salgueiro, 

2008). 

 Por variável latente, entende-se, a operacionalização de um constructo, isto é, um 

conceito que o investigador define em termos conceptuais, mas que não pode ser medido 

diretamente, sendo medido de forma aproximada por uma ou mais variáveis (os 

indicadores). O uso de variáveis latentes permite representar conceitos teóricos, melhorar a 

estimativa estatística, especificar o erro de medida e permite ao investigador utilizar uma ou 

mais variáveis como indicadores de constructos. Um indicador é, pois, uma variável 

manifesta usada como medida de um conceito, constructo ou variável latente. 

 Através do modelo de equações estruturais, é possível estimar, em simultâneo, 

várias equações de regressão múltipla. Neste tipo de modelo, é usual que as variáveis 

dependentes assumam, por vezes, o papel de independentes em relações subsequentes, e 

que os seus efeitos variem também em função das variáveis dependentes, evidenciando a 

natureza interdependente do modelo estrutural (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2005). 

O SEM avalia as relações criadas entre as variáveis manifestas e as variáveis latentes 

(ou constructos). Segundo os autores Jöreskog & Sörbom (1993), permite avaliar a 

procedência estatística, a magnitude e a direção dos diversos caminhos causais de modelos. 

Para descrever as relações interdependentes, existe uma representação, denominada de 

diagrama dos caminhos (Hair et al, 2005). Um diagrama dos caminhos permite ao 

pesquisador apresentar as relações entre variáveis dependentes e independentes, como 

também relações associativas (correlações) entre constructos e até mesmo indicadores (Hair 

et al, 2005). 
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 Os principais benefícios do SEM, prendem-se com a especificação das relações 

entre o constructo teórico e as variáveis observadas, que o constituem e a análise das 

relações diretas e indiretas entre os constructos teóricos, sem o enviesamento causado 

pelos erros de medida (Baumgartner & Homburg, 1996). Em contrapartida, os 

pressupostos estatísticos do SEM são superiores aos utilizados nos métodos tradicionais, 

sendo que a violação dos mesmos pode pôr em causa a validade dos resultados. 

A adequada utilização de SEM, requer amostras de grande dimensão, sendo 

normalmente, utilizada a regra empírica de que a dimensão da amostra deve ser 5 a 10 

vezes superior ao número de parâmetros estimados (Brei & Neto, 2006). Por último, é 

possível testar vários tipos de significância estatística em SEM, mas o papel desses testes, 

na análise como um todo, é menos importante do que em técnicas mais comuns, como na 

ANOVA. A razão dessa menor importância é que, em SEM, a avaliação de modelos dá-se 

numa perspetiva a nível macro, e não a nível micro. Além disso, testes de significância 

podem ser influenciados pelo tamanho da amostra, e como anteriormente descrito, o SEM 

costuma requerer amostras relativamente grandes. Assim, alguns desses testes estatísticos 

podem apresentar significância estatística em função do tamanho da amostra, o que não 

ocorreria se a mesma fosse relativamente pequena. 

A estatística básica utilizada para a aplicação de SEM é a matriz de covariância; 

sendo ainda possível a utilização da matriz de correlações. A vantagem da utilização da 

covariância, como, estatística básica é que ela traz mais informação do que um dado 

padronizado, como a correlação, ou seja, os dois objetivos das análises são entender 

padrões de correlações entre os conjuntos de variáveis, e explicar a maior parte da variância 

possível, através do modelo especificado pelo pesquisador. Em termos de utilização, SEM 

pode ser aplicada em dados não experimentais (correlacionais), experimentais, ou até 

mesmo uma mistura de ambos. 

O conjunto de técnicas associadas à moldagem de equações estruturais (SEM) pode 

ser dividido em dois grupos, dependendo do método de estimação adotado (Chin, 1998; 

Bido, Godoy, Quiroga et al., 2010; Henseler & Chin, 2010): 

 O primeiro é conhecido como modelo de equações estruturais baseado em 

análise de covariâncias (MEEBC), sendo também referenciado como hard 

modeling; 

 O segundo é conhecido como modelo dos míninos quadrados parciais 

(MEEPLS), sendo baseado na análise de omponentes e também 

referenciado como soft modeling. 
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 Existem diversos estudos (Reinartz, Haenlein & Henseler, 2009; Ringle, Sarstedt & 

Mooi, 2009) a comparar estes dois modelos de equações estruturais (SEM), os quais 

apresentam diferenças de terminologia, de objetos e naturalmente de aplicação. 

 O quadro 27, resume as princiapis características dos dois grupos de técnicas de 

moldagem de equações estruturais (Chin, 1998; Kubota, 2007; Zwicker; Souza & Bido, 

2008; Hair et al., 2009; Roberts & Thatcher, 2009; Hair, Ringle & Sarstedt, 2011, Martínez 

& Martínez, 2011). 

 Conforme observado por Hair et al. (2009), ainda que, os modelos estruturais 

desenvolvidos por uma ou outra técnica, possam parecer idênticos, existem diferenças 

substânciais entre eles, em termos de estimação e interpretação dos resultados, tendo 

ambos vantagens e desvantagens e, devendo por isso ser considerados mais como 

complementares, do que como concorrentes (Reinart et al., 2009; Henseler & Chin, 2010).  

 

 
Quadro 27 - Comparação entre o modelo de equações estruturais PLS (MEEPLS) e o modelo de equações 

estruturais baseado nas covariâncias (MEEBC) 

 MEEPLS MEEBC 

Abordagem 

Baseado na variância. Procura maximizar a variância 

explicada. 

Baseado na covariância, explicação das relações entre os 

constructos. Procura reproduzir a covariância observada 

entre as medidas. 

Relação epistêmica 

entre a variável latente e 

as suas medidas 

Pode ser modelada como reflexivo ou formativo. Tipicamente apenas com indicadores reflexivos. 

Problemática com fatores formativos. 

Aplicação 
Ideal para acurácia preditiva. Ideal para acuraria da estimação dos parâmetros e para testar 

empiricamente uma teoria. 

Requisitos quanto à 

teoria 

Mais flexível, contexto mais exploratório. Fortemente dependente da teoria, contexto confirmatório. 

Distribuição dos dados 
Não há suposições prévias. Preve distribuição normal dos dados, dependendo o método 

de estimação adotado. 

Complexidade do 

modelo 

Alta complexidade. Pequena, para moderar a complexidade. 

Precisão 
Consistente com o tamanho da amostra. Aumenta com 

o tamanho da amostra e o número de indicadores. 

Recomendável apenas para amostras grandes. 

Tamanho da amostra 

Análise de poder estatístico baseada na porção do 

modelo com o maior número de preditores. 

Recomendação mínima varia entre 30 e 100 

observações.  

Idealmente baseada na análise do poder estatístico do 

modelo especifico – recomendação da mínima varia entre 

200 e 800 observações 

Variáveis latentes 
São combinações lineares dos indicadores, sendo os 

scores factorais estimados explicitamente. 

Os indicadores são manifestações das variáveis latentes. 

Identificação 
Para modelos recursivos é sempre identificado. Depende do modelo e requer um mínimo de indicadores por 

construto. 

Significância dos Estimada por método não-paramétricos. Geralmente estimada por métodos paramétricos. 
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parâmetros 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Para o desenvolvimento de SEM baseados em relações teóricas entre variáveis, é 

necessário, de acordo com Hair, Anderson, Tatham & Black (1998):  

i) construir um modelo baseado na teoria e um diagrama que ilustre as relações de causa-

efeito entre variáveis ou entre construtos, em que a relação causal direta é representada por 

uma seta reta e uma correlação por uma seta curva; 

ii) construir os modelos de medida e estrutural, servindo o primeiro para verificar se os 

itens são relevantes, significativos, bem como consistentes, para medir os construtos, 

permitindo concluir sobre a validade de cada construto e o segundo para verificar as 

hipóteses de investigação. É necessário definir se o modelo é formativo (relação de 

causalidade dos indicadores para o construto) ou refletivo (a relação de causalidade vai do 

construto para os indicadores: alterações no construto provocam alterações nos itens). 

Importa introduzir uma nota sobre a opção por modelos formativos ou refletivos, sendo 

que normalmente são utilizados os modelos refletivos, uma vez que os construtos 

(variáveis latentes) se consideram o conceito em estudo, que determinam a variação 

observada nos itens medidos. Assim, a utilização de modelos formativos é, por vezes, 

criticada. Edwards (2010) refere que “a medição formativa baseia-se em conceções (de 

construtos, medidas e causalidade) difíceis de defender” e que “os objetivos de medidas 

formativas podem ser atingidos utilizando modelos alternativos com medidas refletivas”. 

Além disso, os modelos formativos muitas vezes não permitem atingir uma solução 

(Treiblmaier, Bentler & Mair, 2010). 

iii) definição do método de estimação utilizado para os cálculos, que são realizados para a 

análise do padrão de relações entre respostas, em vez das respostas individuais (Hair et al., 

1998), utilizando-se a matriz de covariância, sendo o método de cálculo mais utilizado o da 

máxima verosimilhança (Maximum Likelihood - ML), que origina parâmetros robustos, 

quando não é violado o pressuposto de normalidade dos dados. Em caso de violação deste 

pressuposto, podem ser utilizados outros métodos como o dos Mínimos Quadrados 

(Gujarati, 2000) ou o Elliptical Reweighted Least Squares (ERLS). 

iv) determinação da qualidade de ajuste do SEM, podendo ser utilizadas três tipos de 

medidas: as absolutas, que medem a qualidade de previsão da matriz de covariância pelo 

SEM; as incrementais, que comparam o modelo com um modelo nulo, através do cálculo 

da estatística do qui-quadrado (Hair et al., 1998); e as de parcimónia, que analisam o ajuste 

do SEM, em função das estimativas realizadas, para os seus coeficientes. 
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v) verificar se os resultados comprovam o modelo teórico proposto, bem como as 

hipóteses a ele subjacentes. 

Para se realizar uma avaliação correta dos modelos de mediação, é necessário 

perceber que existem constructos medidos através de modelos formativos e refletivos, ou 

seja, as relações entre os indicadores e os constructos podem ser formativos ou refletivos. 

Poder-se-á falar de modelos refletivos, se eles forem um reflexo do constructo não 

observável a que estão ligados. Por outro lado, será formativo se os indicadores causam ou 

dão lugar ao constructo. Nos dois esquemas abaixo, pode-se observar a distinção existente 

entre os dois modelos (figura 16). 

 

 
Figura 16 – Modelos que medem as relações entre os indicadores e os constructos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num modelo reflexivo, a direção de causalidade vai do construto para os 

indicadores, ou seja, neste tipo de modelo, mudanças no construto causam mudanças nos 

itens. Já num modelo formativo, é esperado que variações nos itens causem mudanças no 

construto ao qual eles estão vinculados (vide figura 16). 

É primordial refletir se os modelos são formativos ou refletivos, pois todas as 

análises efetuadas irão apoiar-se nesta distinção. As primeiras tentativas para oferecer umas 

regras de eleição sobre os modelos são dadas por Bagozzi & Fornell (1982). Mais 

recentemente os autores Podsakoff, Mackenzie, Lee & Podsakoff (2003) e Mackenzie, 

Podsakof & Jarvis (2005), monstram-nos um trabalho mais completo e integrador. Estes 

autores sugerem quatro critérios que podem ajudar o investigador a realizar a sua análise. 

O primeiro critério refere-se à direção de causalidade entre o constructo e os seus 

modelos. Nos modelos formativos o constructo é determinado pelas suas medidas. As 

mudanças que ocorrem no modelo devem causar modificações no constructo. Neste caso, 

Constructo 
Indicador 1 

Indicador 2 
Constructo 
 

Indicador 1 

Indicador 2 

Modelo Reflexivo 

 

 Modelo Formativo 

Fonte: Brie & Neto (2006); Fonseca (2009). 
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as medidas representam características que definem coletivamente o significado do 

constructo. No caso de termos modelos refletivos implica que as alterações que ocorram 

no constructo, provoquem mudanças nos modelos. Portanto, os modelos convertem-se em 

manifestações da variável latente. 

O segundo critério tem a ver com a possibilidade, de se poder permutar os 

indicadores. No caso dos indicadores formativos, eles não partilham um conceito comum, 

daí que podem captar aspetos únicos do domínio conceptual. Portanto, não se espera que 

tais medidas sejam sujeitas a alterações. No entanto, os indicadores refletivos abordam o 

mesmo tema comum, considerando-se manifestações equivalentes do mesmo constructo, 

daí que possam ser permutados. 

O terceiro critério refere-se á covariâncias das medidas. Nos indicadores formativos 

não existe covariância entre os diversos itens da escala. Pelo contrário, os indicadores 

refletivos requerem uma elevada covariância entre si já que têm um tema em comum. 

O quarto critério, refere-se ao facto de se prever que as medidas tenham os 

mesmos antecedentes e consequências. Os indicadores refletivos ao serem reflexos ou 

manifestações do mesmo constructo implícito, deveriam apresentar os mesmos 

antecedentes e consequências.  

O quadro 28, reflete as principais diferenças entre o modelo reflexivo e o modelo 

formativo. 

 

Quadro 28 - Modelo formativo versus modelo refletivo. 

Critério Modelo Formativo Modelo Refletivo 

 

 

Direção da 

casualidade 

Dos itens para o constructo. Do constructo para os itens. 

Os Indicadores são características do constructo. 
Indicadores são manifestações do 

constructo. 

Mudanças nos indicadores devem causar 

mudanças no constructo. 

Mudanças nos indicadores não 

provocam mudanças no constructo. 

Mudanças no constructo não provocam 

mudanças nos indicadores. 

Mudanças no constructo devem causar 

mudanças nos indicadores. 

 

 

Intercambialida

de dos 

indicadores 

Os indicadores não precisam de ser 

intercambiáveis. 

Indicadores deveriam ser 

intercambiáveis. 

Indicadores não devem ter o mesmo ou conteúdo 

similar (não compartilhar um tema comum). 

Os indicadores deveriam ter o mesmo 

ou conteúdo similar (compartilhar um 

tema comum). 

Eliminando um indicador pode alterar o domínio 

conceptual do constructo. 

Eliminando um indicador não altera o 

domínio conceptual do constructo. 
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Correlação entre 

os indicadores 

Não é necessário que os indicadores tenham 

covariâncias entre si. 

Espera-se que os indicadores sejam 

correlacionados. 

A mudança de um indicador não tem 

necessariamente relação com a mudança nos 

demais indicadores. 

A mudança de um indicador está 

associada à mudança de outros 

indicadores. 

Rede 

nomológica dos 

indicadores 

Pode diferir. Não devia diferir. 

Não é necessário que os indicadores tenham os 

mesmos antecedentes e consequências. 

Indicadores devem ter os mesmos 

antecedentes e consequências. 

Fonte: Fonseca, 2009 apud Bido, 2008. 

 

De acordo com os critérios enunciados anteriormente, é mais simples para o 

investigador analisar, na sua pesquisa, se os indicadores que estão a utilizar têm 

características refletivas ou formativas.  

Na presente investigação, podemos afirmar que estamos perante um modelo 

reflexivo, fundamentado nos procedimentos mais clássicos, que são aqueles que assumem a 

direção da causalidade desde o constructo até às suas respetivas medidas. 

 

 

5.1. Análise do modelo  

 

O método de análise foi desenvolvido inicialmente por Jöreskog que criou o software 

LISREL (Jöreskog & Sörbom, 1996). Por outro lado, a expansão dos computadores 

pessoais e o aparecimento de softwares como EQS, AMOS, MPLUS, RAMONA, têm 

movido a utilização destes recursos de forma cada vez mais frequente. Foi realizada uma 

comparação entre estes softwares, pelos autores Jox (1995); Miles (1998); e Kline (2011). 

Sendo assim, a análise da estrutura de covariância utiliza uma equação estrutural, com base 

na estimativa da matriz de covariância. Ela permite julgar a qualidade de ajuste do modelo 

aos dados, pelas suas propriedades de distribuição. Este método visa estabelecer a 

qualidade de um modelo pré-estabelecido com base nos dados apurados.   

Para Marôco (2010):  

Na avaliação empírica, e por simulação dos diferentes métodos de estimação, estão 

associados a expansão e democratização da metodologia, associada ao desenvolvimento 

de softwares que tem sido o motor de profuso desenvolvimento da modelagem de 

equações estruturais.   
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 A Modelagem de Equações Estruturais (SME) utiliza a análise da estrutura de 

covariância originalmente baseada no método de máxima verossimilhança, este método é 

exigente em termos de suposições estatísticas. Assim, a independência das observações e da 

normalidade multivariada de dados, faz-se necessária antes da sua aplicação. 

A construção do modelo estrutural e a sua validação teve, por base, a metodologia 

de análise de equações estruturais (strutural equation modeling - SEM), por recurso ao software 

AMOS (v. 18, SPSS Inc., Chicago, IL). 

O método que se utilizou para a estimação dos parâmetros desconhecidos, das 

diferentes trajetórias do modelo, foi o da máxima verosimilhança (maximum likelihood), que 

forneceu as estimativas dos coeficientes estandardizados das trajetórias (uma estimativa 

superior a 0,5 em valor absoluto indica uma associação forte), o desvio padrão, a estatística 

Z teste (critical ratio) e o p-value (valores de p<0,05 foram considerados como indicativos 

de trajetórias significativas). 

Em marketing, observa-se que se costuma utilizar a Maximum Likelihood (ML) - 

padrão na maioria dos programas – a qual gera parâmetros mais robustos, quando o 

pressuposto de normalidade dos dados é respeitado (Brie & Neto, 2006). 

 

 

5.2. Software AMOS (Analysis of Moments Structures) 

 

O software estatístico AMOS de autoria de James Arbuckle, em 1994, pretendia 

incentivar o ensino de modelagem de equação estrutural. O AMOS apresenta uma interface 

gráfica que permite a completa especificação do modelo de forma visual, para Marôco 

(2010), esta interface torna-se uma ferramenta poderosa que permite resolver problemas de 

estimação e ajustamento de modelo teórico. Licenciado pela IBM, é atualmente um dos 

mais poderosos sistemas de análise estatística e de modelagem de equações, em  ambiente 

gráfico. Além disso, o sistema dispõe de um editor de comandos, que é utilizado para 

programações avançadas e poderá recorrer a fim de realizar determinados tipos de análises 

mais complexas e elaboradas. O software AMOS executa os principais métodos de 

estimação, na versão 18.0 utiliza os métodos, Máxima Verossimilhança (ML), Mínimos 

Quadrados Generalizados (GLS), Mínimos Quadrados não Ponderados (ULS), Mínimos 

Quadrados Ponderados (WLS ou ADF) por meio da técnica de identificação da função 

discrepância que melhor se adapta ao conjunto de dados. É atualmente um dos pacotes 

mais utilizados em pesquisa para estimar, analisar, e apresentar dados, sendo usado 
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extensamente nas ciências sociais e estatísticas. Outros softwares foram avaliados, contudo as 

questões acima citadas identificam, o AMOS, como o software com a mais adequada 

capacidade de resolução estatística para o modelo proposto, bem como uma boa 

possibilidade de ajustamento de bondade do modelo final. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo foi refletida a metodologia adotada para dar resposta às questões 

levantadas no presente estudo. Foi elaborado um modelo teórico, resultante da revisão da 

literatura, onde a fidelização assume destaque como variável dependente. Foram delineadas 

as respetivas hipóteses do estudo, tendo por base as associações propostas entre os 

construtos que compõem o modelo. 

Foi também apresentado o tipo de análise que foi elaborada e os métodos que 

foram utilizados para o tratamento dos dados justificando a sua escolha.  
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CAPÍTULO VII – ANÁLISE DAS VARIÁVEIS DO MARKETING DE 

RELACIONAMENTO NA SATISFAÇÃO E FIDELIZAÇÃO DOS 

UTENTES 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo foi elaborado com o intuito, de analisar a importância das 

variáveis do marketing de relacionamento, na satisfação e fidelização dos utentes no setor 

público da saúde em Portugal, através dos dados recolhidos com o inquérito por 

questionário. 

Nesta fase, foi apresentada a definição da população e da amostra, foi elaborada 

uma análise descritiva do questionário, de modo a facilitar a interpretação das variáveis, foi 

realizada após a execução de todos os procedimentos necessários para tornar o 

instrumento de pesquisa o mais confiável possível, por fim, foi executada uma análise dos 

dados através de métodos estatísticos.  

 

 

1. Caracterização da amostra 

 

Uma amostra é um conjunto de elementos de uma população ou universo do qual 

se pretende obter informação. Para que a informação recolhida seja válida, a amostra deve 

ser representativa da população, ou seja, que na sua estrutura se reproduzam as 

características e comportamentos da população de onde foi recolhida.  

Uma amostra é extraída da população, através de um processo de amostragem, e os 

resultados da investigação dependem de uma correta definição da população-alvo. Ou seja, 

segundo Malhotra (2006), a amostra é definida como o subgrupo dos elementos da 

população selecionado para a participação no estudo. 

A população-alvo é constituída por todos os elementos, sobre os quais se deseja 

obter um determinado conjunto de informações.    

Com base nos estudos de Malhotra (2006), a população é a soma de todos os 

indivíduos que compartilham algum conjunto comum de características e que compreende 

o universo para o problema de pesquisa em marketing.  

Tendo em conta, a pergunta de partida desta investigação, a população-alvo serão 

todas as pessoas que podem utilizar os serviços de saúde, mais especificamente os serviços 

de consulta externa na instituição pública, na Região do Baixo Alentejo, em Portugal e são 

passíveis de responder às questões colocadas sobre este tema.Neste contexto, a população 

consiste em 15234 indivíduos, residentes na cidade de Beja, ou seja em duas freguesias 

urbanas, com idades entre os 20 anos e os 65 anos. A faixa etária foi selecionada com base 
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na maior idade dos indivíduos, uma vez que após atingirem 18 anos, acabam por ter uma 

maior autonomia, contudo, devido aos dados recolhidos dos Censos de 2011 (INE, 2013) 

só foi possível estudar a população com mais de 20 anos, sendo a idade de 65 anos a faixa 

etária limite, a estudar. Perante o exposto, a amostra estatística é estratificada e 

representativa, sendo a percentagem dos extratos, igual á percentagem do universo. Foi 

utilizado o cálculo amostral (Santos, 2013) para obtermos o tamanho da amostra, onde se 

concluí que a amostra a estudar é de 375 indivíduos. 

Após encontrada a população a inquirir, procede-se á seleção da amostra, utilizando 

as quotas interrelacionadas (por freguesia e idade) e representativa da cidade de Beja, 

através da seguinte fórmula: S * P1 / P, em que: S = Amostra Total; P1= Número de 

Indivíduos do estrato 1; P=População Total a inquirir.  

 

 

1.1. Identificação da amostra (questão 0) 

 

Da amostra recolhida (375 inquiridos) foram selecionados 375 (100%), pois 

responderam afirmativamente à questão filtro: “Alguma vez foi a uma instituição 

pública de saúde?”. 

 

Quadro 29 - Identificação da população que frequentou uma instituição pública de saúde. 

 Frequência Percentagem 

1 a 3 vezes 189 50,4 

4 a 6 vezes 107 28,5 

7 a 9 vezes 31 8,3 

10 a 12 vezes 21 5,6 

mais de 12 vezes 
27 7,2 

Total 375 100,0 

Fonte – Elaboração própria 

 
Pode-se observar que todos os inquiridos da amostra, frequentaram os serviços 

públicos de saúde, na Região do baixo Alentejo. 
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1.2. Sexo dos inquiridos 

 
Quadro 30 - Identificação do sexo dos inquiridos. 

 Frequência Percentagem 

Masculino 187 49,9 
Feminino 188 50,1 

Total 375 100,0 

Fonte – Elaboração própria  

 
Gráfico 1 – Identificação do sexo dos inquiridos. 

 

 

Em relação à variável sexo, percebe-se que a amostra é equilibrada, pois foram 

inquiridos 187 pessoas do sexo masculino e 188 pesssoas do sexo feminino. 

 

 

1.3. Faixa etária dos inquiridos 

 
Quadro 31 - Identificação da faixa etária dos inquiridos. 

 Frequência Percentagem 

18 - 25 anos 33 8,8 
26 - 40 anos 138 36,8 
41 - 50 anos 90 24,0 
51 - 65 anos 114 30,4 

Total 375 100,0 

Fonte – Elaboração própria 

 

Gráfico 2 - Identificação da faixa etária dos inquiridos. 
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As idades situam-se, sobretudo, entre os 25 e os 40 anos (frequência percentual = 

36,8%), seguindo-se a faixa etária entre os 50 e os 65 anos (frequência percentual = 30,4%); 

o resultado inferior desta tabela corresponde a pessoas com idade entre os 18 e os 25 anos 

(8,8%). 

 

 

1.4. Habilitações Literárias 

 
Quadro 32 - Identificação das Habilitações Literárias dos inquiridos. 

 Frequência Percentagem 

Sem estudos/1º ciclo incompleto 4 1,1 
1º ciclo 30 8,0 
2º ciclo 13 3,5 
3º ciclo/ 9ºano 76 20,3 
Ensino secundário/ 12ºano 158 42,2 
Curso médio/ Bacharelato 5 1,3 
Curso superior/Universitário 88 23,5 

Total 374 100,0 

Verifica-se uma não resposta, que corresponde a 0,3% da amostra. 
Fonte – Elaboração própria 

 
Gráfico 3 - Identificação das Habilitações Literárias dos inquiridos. 

 

 

A pesquisa indicou que 42,1% da amostra possui o 12º ano de escolaridade. 

Contudo, os inquiridos com um nível de habilitações superior 

(Bacharelato/Licenciatura/Doutoramento) não representa uma grande diferença, já que 93 

indivíduos (24,8%) assim o indicam. 
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1.5. Situação laboral dos inquiridos 

 
Quadro 33 - Identificaçao da situação laboral dos inquiridos. 

 Frequência Percentagem 

Patrão/ Trabalha por conta própria/ Independente 24 6,5 
Trabalhador por conta de outrem 236 63,6 
Temporariamente desempregado 41 11,1 
Reformado/ Pensionista 46 12,4 
Doméstica 3 ,8 
Estudante 21 5,7 

Total 371 100,0 

Verificam-se 4 não respostas, que correspondem a 1,1% da amostra. 
Fonte – Elaboração própria 

 
Gráfico 4 - Identificaçao da situação laboral dos inquiridos. 

 

 

A maior fatia de inquiridos é trabalhadora por conta de outrém (frequência 

percentual = 62,9%); seguindo-se, os reformados que totalizam 46 respostas (12,3%) e os 

desempregados, que representam 41 inquiridos (frequência percentual = 10,9%). 

 

 

1.6. Função que os inquiridos desempenham na sua empresa 

 
Quadro 34 - Identificação da função que os inquiridos desempenham na sua empresa 

 Frequência Percentagem 

Serviços administrativos 26 10,6 
Funcionário público 50 20,3 
Setor telecomunicações 5 2,0 
Gerente/ Diretor 15 6,1 
Área comercial 39 15,9 
Forças de segurança 33 13,4 
Educação 18 7,3 
Setor comunicação 1 ,4 
Técnico 59 24,0 

Total 246 100,0 

Verificam-se 129 não respostas, que correspondem a 34,4% da amostra. 
Fonte – Elaboração própria 
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Gráfico 5 - Identificação da função que os inquiridos desempenham na sua empresa 

 
 

A maior fatia de inquiridos não mencionou a função que desempenha na 

organização onde trabalha (frequência percentual = 34,4%); contudo, 59 inquiridos 

desempenha funções técnicas (frequência percentual = 15,7%); seguindo-se os funcionários 

públicos (frequência percentual = 13,3%); as funções relacionadas com a área comercial 

(vendas) totalizam 39 respostas; as funções ligadas às forças de segurança representam 33 

respostas (frequência percentual = 8,8%); seguem-se as funções administrativas que 

totalizam 26 respostas (6,9%); as funções relacionadas com a educação totalizam 18 

respostas (4,8%); as funções de gerência e direção totalizam 15 respostas (4%); por último, 

o setor das telecomunicações e da comunicação totalizam 6 respostas (1,6%). 

 

 

1.7. Antiguidade dos inquiridos na empresa 

 
Quadro 35 – Identificação da antiguidade dos inquiridos na sua empresa. 

 Frequência Percentagem 

< 6 meses 9 3,6 
6 meses a 1 ano 8 3,2 
1 - 3 anos 25 9,9 
3 - 5 anos 101 40,1 
> 5 anos 109 43,3 

Total 252 100,0 

Verificam-se 123 não respostas, que correspondem a 32,8% da amostra. 
Fonte – Elaboração própria 
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Gráfico 6 – Identificação da antiguidade dos inquiridos na sua empresa. 

 
 

A maior parte integra os quadros da empresa respetiva (> 5 anos), com uma 

frequência percentual de 29,1% Contudo, a medida seguinte, exerce funções na empresa há 

pelo menos 3 anos (26,9%). É importante, revelar que 32,8% não respondeu. 

 

 

1.8. Remuneração dos inquiridos na empresa 

 
Quadro 36 – Identificação da remuneração dos inquiridos na empresa. 

 Frequência Percentagem 

Até 1000 euros 169 64,0 
1000 - 2000 euros 86 32,6 
2000 - 3000 euros 9 3,4 

Total 264 100,0 

Verificam-se 111 não respostas, que correspondem a 29,6% da amostra. 
Fonte – Elaboração própria 

 
Gráfico 7 – Identificação da remuneração dos inquiridos na empresa. 

 

A maior parte dos inquiridos aufere um nível de remuneração individual até aos 

1000 Euros (frequência percentual = 45,1%). Contudo, o nível de remuneração superior 

(1000-2000 Euros) não representa uma grande diferença, já que 86 indivíduos (22,9%) 

assim o demonstram. 
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2. Análise estatística  

 

A estatística descritiva consiste na recolha, análise e interpretação de dados 

numéricos através da criação de instrumentos adequados: quadros, gráficos e indicadores 

numéricos (Reis, 1993). 

Huot (2002) define estatística descritiva, como, o conjunto de técnicas e das regras 

que resumem a informação recolhida sobre uma amostra ou uma população, e isso sem 

distorção nem perda de informação. 

A estatística descritiva pode ser considerada, como um conjunto de técnicas 

analíticas utilizado para resumir o conjunto de dados recolhidos, numa dada investigação, 

que são organizados, geralmente, através de números, tabelas e gráficos. Pretende 

proporcionar relatórios, que apresentem informações sobre a tendência central e a 

dispersão dos dados. Para tal, deve evidenciar: valor mínimo, valor máximo, soma dos 

valores, contagens, média, moda, mediana, variância e desvio padrão. 

A análise estatística englobou a análise descritiva das variáveis sociodemográficas, 

clínicas e psicossociais. Realizou-se a codificação dos questionários, segundo as normas dos 

autores e respetivos manuais, e em seguida foram todos transformados em scores de 0 a 

100. Os dados foram introduzidos numa base de dados em formato eletrónico por recurso 

ao software SPSS (v. 21.0). 

As variáveis medidas em escala de Likert foram analisadas através das categorias 

apresentadas, apresentando-se alguns dados relevantes, como: 

 Os valores médios obtidos, para cada questão (para as questões numa escala de 1 a 

7, um valor superior a 4 é superior à média da escala). 

 Os valores do desvio padrão associados a cada questão que representam a dispersão 

absoluta de respostas perante cada questão. 

 O coeficiente de variação, que ilustra a dispersão relativa das respostas: quanto 

maior, maior é a dispersão de respostas. 

 Os valores mínimos e máximos observados. 

 Gráficos ilustrativos dos valores médios das respostas dadas às várias questões. 

 

Segundo Malhotra (2007), a aplicação de uma escala intercalar do tipo Likert de 7 

pontos, é recomendada para a medição de atitudes. Apesar de consumir mais tempo na 

aplicação, trata-se de uma escala de fácil construção, aplicação e compreensão. 
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Segundo essa orientação, utilizou-se na elaboração do questionário, para avaliar as 

variáveis latentes, uma escala de likert de 7 pontos, com qualificativos localizados nos 

extremos e no centro da escala, para facilitar o enquadaramento das respostas pelos 

inquiridos. 

É importante destacar, que o modelo aqui proposto, tem origem em modelos 

exaustivamente testados com a escala de Likert de 7 pontos. Essa variável ordinal foi 

tratada como intervalar, seguindo precedentes de Morgan & Hunt (1994); e Gosling (2001). 

A investigadora, apresenta uma análise descritiva para todos os constructos, de 

modo a facilitar a leitura do estudo. Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- discorda totalmente; 2- discorda em parte; 3- discorda; 4- não discorda nem concorda; 5- 

concorda; 6- concorda em parte; 7– concorda totalmente. 

 

 

2.1. Grau de Confiança na instituição 

 

Tabela de Frequências 1 – Grau de Confiança na instituição. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

5.1. O profissional de saúde sempre 
foi sincero com o paciente, na 
explicação do seu diagnóstico. 

10 2,7% 10 2,7% 40 10,7% 74 19,7% 93 24,8% 83 22,1% 65 17,3% 

5.2. Esta instituição respeita a 
confidencialidade das informações 
que lhe dou. 

4 1,1% 7 1,9% 30 8,0% 71 18,9% 87 23,2% 93 24,8% 83 22,1% 

5.3. Sente confiança no serviço 
prestado e na veracidade da 
informação. 

10 2,7% 11 2,9% 53 14,1% 88 23,5% 94 25,1% 75 20,0% 44 11,7% 

5.4. Quando o profissional de saúde 
o aconselha, crê que o faz com a 
melhor das intenções. 

6 1,6% 4 1,1% 23 6,1% 67 17,9% 81 21,6% 113 30,1% 81 21,6% 

5.5. O profissional de saúde 
preocupa-se com o seu estado de 
saúde, proporcionando-lhe com 
rapidez o bem-estar. 

11 2,9% 14 3,7% 43 11,5% 76 20,3% 86 22,9% 90 24,0% 55 14,7% 

5.6. Sente confiança na instituição de 
saúde e nos funcionários. 

13 3,5% 18 4,8% 45 12,0% 103 27,5% 74 19,7% 76 20,3% 46 12,3% 

5.7. Se alguma coisa falhar a 
instituição de saúde reconhece e 
retifica. 

40 10,7% 37 9,9% 74 19,7% 99 26,4% 58 15,5% 39 10,4% 28 7,5% 

Fonte – Elaboração própria 
 
Tabela de Estatística 1 – Grau de confiança na instituição. 

 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

5.1. O profissional de saúde sempre foi sincero com o paciente, na explicação do seu diagnóstico. 375 4,97 1,49 30% 
5.2. Esta instituição respeita a confidencialidade das informações que lhe dou. 375 5,24 1,39 26% 

5.3. Sente confiança no serviço prestado e na veracidade da informação. 375 4,72 1,45 31% 
5.4. Quando o profissional de saúde o aconselha, crê que o faz com a melhor das intenções. 375 5,34 1,35 25% 
5.5. O profissional de saúde preocupa-se com o seu estado de saúde, proporcionando-lhe com rapidez o 
bem-estar. 375 4,87 1,51 31% 
5.6. Sente confiança na instituição de saúde e nos funcionários. 375 4,65 1,52 33% 
5.7. Se alguma coisa falhar a instituição de saúde reconhece e retifica. 375 3,87 1,67 43% 

Fonte – Elaboração própria 
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Gráfico de Médias 1 – Grau de confiança na instituição. 

 

 

No que se refere ao grau de confiança na instituição de saúde, pode-se observar 

que, a maioria dos utentes referem que quando o profissional de saúde os aconselha, o faz 

com a melhor das intenções (Média= 5,4), mencionam que a instituição respeita com 

confidencialidade as informações que lhe são dadas (Média=5,24), seguindo-se a 

sinceridade do profissional de saúde com o paciente, na explicação do diagnóstico 

(Média=4,97).  

Os utentes mencionam, também, que o profissional de saúde preocupa-se com o seu 

estado de saúde, proporcionando-lhe com rapidez o bem-estar, sentem confiança no 

serviço prestado e na veracidade da informação, o que os leva a ter confiança na instituição 

de saúde e nos funcionários (itens com valor médio superior ao ponto intermédio da escala 

de medida). A concordância dos utentes é inferior, no reconhecimento e retificação da 

instituição de saúde, se existir alguma falha na realização do diagnóstico ou na terapêutica 

prescrita, apresentando um valor médio inferior ao ponto intermédio da escala de medida. 

(Média= 3,87). 

 

 

2.2. Grau de Comunicação com a instituição 

 

Tabela de Frequências 2 – Grau de comunicação com a instituição. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

6.1. O intercâmbio de informação é 
frequente e informal. 

24 6,4% 35 9,3% 70 18,7% 102 27,2% 82 21,9% 42 11,2% 20 5,3% 

6.2. Existe um fluxo contínuo de 
informação entre a instituição e o 
paciente. 

23 6,1% 45 12,0% 79 21,1% 91 24,3% 74 19,7% 35 9,3% 28 7,5% 

6.3. Os médicos e funcionários 
mantêm-se informados sobre as 
mudanças que podem afetar o paciente. 

21 5,6% 35 9,3% 83 22,1% 93 24,8% 73 19,5% 35 9,3% 35 9,3% 
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Tabela de Estatística 2 – Grau de comunicação com a instituição. 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

6.1. O intercâmbio de informação é frequente e informal. 375 4,04 1,51 37% 
6.2. Existe um fluxo contínuo de informação entre a instituição e o paciente. 375 3,97 1,58 40% 
6.3. Os médicos e funcionários mantêm-se informados sobre as mudanças que podem afetar o paciente. 375 4,09 1,58 39% 

 

Gráfico de Médias 2 – Grau de comunicação com a instituição. 

 

 

No que se refere, ao grau de comunicação com a instituição de saúde, analisou-se 

que existe em média, concordância dos utentes. Os utentes mencionam com superioridade 

que os médicos e funcionários mantêm-se informados sobre as mudanças que podem 

afetar o paciente (Média = 4,09), o intercâmbio de informação é frequente e informal 

(Média=4,04) e existe um fluxo contínuo de informação entre a instituição e o paciente 

(Média=3,97). 

 
 

2.3. Grau de Cooperação com a instituição 

 

Tabela de Frequências 3 – Grau de cooperação com a instituição. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

7.1. O paciente colabora com o 
profissional de saúde no diagnóstico e 
cura da patologia. 

5 1,3% 11 2,9% 31 8,3% 76 20,3% 97 25,9% 93 24,8% 62 16,5% 

7.2. Os possíveis problemas que surgem 
entre os profissionais de saúde e o 
paciente resolvem-se de forma 
conjunta. 

7 1,9% 16 4,3% 58 15,5% 95 25,3% 88 23,5% 71 18,9% 40 10,7% 

7.3. Ambas as partes estão 
comprometidas em alcançar melhorias 
que podem beneficiar a relação. 

9 2,4% 11 2,9% 53 14,1% 86 22,9% 91 24,3% 76 20,3% 49 13,1% 

 

Tabela de Estatística 3 – Grau de cooperação com a instituição. 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

7.1. O paciente colabora com o profissional de saúde no diagnóstico e cura da patologia. 375 5,07 1,39 27% 
7.2. Os possíveis problemas que surgem entre os profissionais de saúde e o paciente resolvem-se de forma 
conjunta. 375 4,64 1,43 31% 
7.3. Ambas as partes estão comprometidas em alcançar melhorias que podem beneficiar a relação. 375 4,77 1,46 31% 
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Gráfico de Médias 3 – Grau de cooperação com a instituição. 

 

 

Relativamente, ao grau de cooperação com a instituição de saúde, é de observar que 

existe em média, concordância dos utentes. Os utentes referem que colaboram com o 

profissional de saúde no diagnóstico e cura da patologia (Média = 5,07), afirma também 

que ambas as partes estão comprometidas em alcançar melhorias que podem beneficiar a 

relação (Média=4,77), resolvendo os possíveis problemas que surjam de forma conjunta 

(Média=4,64). 

 

2.4. Grau de Compromisso com a instituição 

 

Tabela de Frequências 4 – Grau de compromisso com a instituição. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

8.1. Espera que a relação com a 
instituição se fortifique com o tempo. 

10 2,7% 10 2,7% 41 10,9% 85 22,7% 98 26,1% 78 20,8% 53 14,1% 

8.2. Os médicos/funcionários têm-se 
empenhado muito no relacionamento 
com os pacientes. 

15 4,0% 23 6,1% 71 18,9% 110 29,3% 76 20,3% 44 11,7% 36 9,6% 

8.3. Sente que tenho um compromisso 
com a instituição de saúde. 

25 6,7% 26 6,9% 61 16,3% 99 26,4% 80 21,3% 49 13,1% 35 9,3% 

8.4. A sua relação com a instituição de 
saúde tem um significado de parceria. 

27 7,2% 30 8,0% 64 17,1% 106 28,3% 65 17,3% 49 13,1% 34 9,1% 

8.5. Espera realizar todas as 
consultas/exames nesta instituição de 
saúde no futuro. 

31 8,3% 27 7,2% 52 13,9% 92 24,5% 70 18,7% 61 16,3% 42 11,2% 

8.6. A relação com a instituição de 
saúde pode-se definir como uma aliança 
a longo prazo. 

18 4,8% 28 7,5% 57 15,2% 89 23,7% 82 21,9% 58 15,5% 43 11,5% 

8.7. Gostou da relação que manteve 
com o médico e os restantes 
funcionários, o que pode leva-lo a 
voltar a recorrer aos seus serviços. 

10 2,7% 27 7,2% 51 13,6% 92 24,5% 83 22,1% 60 16,0% 52 13,9% 

 
Tabela de Estatística 4 – Grau de compromisso com a instituição. 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

8.1. Espera que a relação com a instituição se fortifique com o tempo. 375 4,86 1,45 30% 

8.2. Os médicos/funcionários têm-se empenhado muito no relacionamento com os pacientes. 375 4,29 1,50 35% 

8.3. Sente que tenho um compromisso com a instituição de saúde. 375 4,25 1,60 38% 

8.4. A sua relação com a instituição de saúde tem um significado de parceria. 375 4,16 1,62 39% 

8.5. Espera realizar todas as consultas/exames nesta instituição de saúde no futuro. 375 4,32 1,71 40% 
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8.6. A relação com a instituição de saúde pode-se definir como uma aliança a longo prazo. 375 4,43 1,61 36% 

8.7. Gostou da relação que manteve com o médico e os restantes funcionários, o que pode leva-lo a voltar 
a recorrer aos seus serviços. 375 4,60 1,56 34% 

 
Gráfico de Médias 4 – Grau de compromisso com a instituição. 

 

 

Analogamente, a variável compromisso apresenta uma concordância média, pelos 

utentes. É notória uma superioridade, relativamente á expectativa que a relação se fortifique 

com o tempo e o gosto da relação que manteve com o médico e os restantes funcionários 

(Média = 4,86), o que pode levá-lo a voltar a recorrer aos seus serviços (Média = 4,60). 

O utente menciona que a relação com a instituição de saúde, pode-se definir, como 

uma aliança a longo prazo (Média = 4,43), esperando realizar todas as consultas/exames na 

instituição de saúde no futuro (Média = 4,32), e na opinião dos utentes, os 

médicos/funcionários têm-se empenhado muito, no relacionamento com os pacientes 

(Média = 4,29), o que me leva a sentir que existe um compromisso com a instituição de 

saúde (Média = 4,25), e concluem que a relação com a instituição de saúde tem um 

significado de parceria (Média = 4,16) 

 

 

2.5. Grau de Dependência com a instituição 

 

Tabela de Frequências 5 – Grau de dependência com a instituição. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

9.1. Sente-se dependente desta 
instituição de saúde. 

64 17,1% 49 13,1% 63 16,8% 65 17,3% 63 16,8% 44 11,7% 27 7,2% 

9.2. Esta instituição de saúde é 
importante para o seu bem-estar. 

17 4,5% 23 6,1% 43 11,5% 80 21,3% 80 21,3% 70 18,7% 62 16,5% 

9.3. Pode substituir o seu 
médico/profissional de saúde por outro 
sem precisar de procurar muito ou ter 
grandes custos. 

49 13,1% 47 12,5% 57 15,2% 77 20,5% 63 16,8% 48 12,8% 34 9,1% 

9.4. Não dispõe de outras alternativas 
para a prestação de cuidados médicos. 

61 16,3% 40 10,7% 62 16,5% 74 19,7% 43 11,5% 57 15,2% 38 10,1% 
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Tabela de Estatística 5 – Grau de dependência com a instituição. 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

9.1. Sente-se dependente desta instituição de saúde. 375 3,68 1,85 50% 
9.2. Esta instituição de saúde é importante para o seu bem-estar. 375 4,71 1,65 35% 
9.3. Pode substituir o seu médico/profissional de saúde por outro sem precisar de procurar muito ou ter 
grandes custos. 375 3,90 1,82 47% 
9.4. Não dispõe de outras alternativas para a prestação de cuidados médicos. 375 3,86 1,92 50% 

 

Gráfico de Médias 5 – Grau de dependência com a instituição. 

 

 

Essencialmente os utentes consideram que a instituição de saúde é importante para 

o seu bem-estar (Média = 4,71), contudo mencionam que podem substituir o seu 

médico/profissional de saúde, por outro, sem precisar de procurar muito ou ter grandes 

custos (Média = 3,90). Por outro lado, não dispõem de outras alternativas para a prestação 

de cuidados médicos, o que os faz sentir dependentes da instituição de saúde (itens com 

valor médio inferior ao ponto intermédio da escala de medida). 

 

 

2.6. Grau de Qualidade dos serviços da instituição 

 

Tabela de Frequências 6 – Grau de qualidade dos serviços da instituição. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

10.1. Considera que a instituição de 
saúde está sempre disposta a ajudá-lo. 

18 4,8% 47 12,5% 69 18,4% 73 19,5% 82 21,9% 49 13,1% 37 9,9% 

10.2. Os médicos prestam as informações 
completas aos pacientes. 

17 4,5% 43 11,5% 64 17,1% 82 21,9% 69 18,4% 66 17,6% 34 9,1% 

10.3. A instituição de saúde apresenta 
instalações atrativas (limpas, um 
ambiente confortável) e equipamentos 
modernos. 

10 2,7% 16 4,3% 55 14,7% 81 21,6% 101 26,9% 68 18,1% 44 11,7% 

10.4. A instituição de saúde oferece-lhe 
um serviço pontual. 

67 17,9% 57 15,2% 57 15,2% 83 22,1% 59 15,7% 32 8,5% 20 5,3% 

10.5. Os médicos/funcionários 
apresentam uma aparência limpa e 
profissional. 

7 1,9% 7 1,9% 23 6,1% 68 18,1% 86 22,9% 100 26,7% 84 22,4% 

10.6. Os serviços são prestados em 
tempo útil, ou seja, no tempo prometido. 

55 14,7% 77 20,5% 56 14,9% 69 18,4% 56 14,9% 43 11,5% 19 5,1% 

10.7. Os serviços de saúde são realizados 
logo à primeira vez. 

34 9,1% 59 15,7% 71 18,9% 91 24,3% 64 17,1% 34 9,1% 22 5,9% 
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 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

10.8. Os médicos/funcionários são 
profissionais competentes. 

11 2,9% 18 4,8% 48 12,8% 97 25,9% 87 23,2% 76 20,3% 38 10,1% 

10.9. Rapidez na marcação e realização 
de consultas/exames. 

57 15,2% 77 20,5% 65 17,3% 74 19,7% 50 13,3% 35 9,3% 17 4,5% 

10.10. A instituição de saúde tem pessoal 
que lhe oferece atenção personalizada. 

37 9,9% 48 12,8% 80 21,3% 93 24,8% 56 14,9% 36 9,6% 25 6,7% 

10.11. Os médicos e os restantes 
profissionais de saúde possuem um vasto 
conhecimento, transmitindo-lhe 
confiança. 

10 2,7% 26 6,9% 68 18,1% 97 25,9% 81 21,6% 57 15,2% 36 9,6% 

10.12. Os pacientes são sempre tratados 
de forma amável. 

26 6,9% 62 16,5% 81 21,6% 82 21,9% 60 16,0% 39 10,4% 25 6,7% 

10.13. Os médicos prestam as 
informações completas e individualizadas 
aos pacientes. 

15 4,0% 34 9,1% 74 19,7% 103 27,5% 64 17,1% 57 15,2% 28 7,5% 

10.14. A realização das consultas é num 
horário adequado. 

28 7,5% 62 16,5% 63 16,8% 91 24,3% 58 15,5% 46 12,3% 27 7,2% 

 

Tabela de Estatística 6 – Grau de qualidade dos serviços da instituição. 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

10.1. Considera que a instituição de saúde está sempre disposta a ajudá-lo. 375 4,20 1,65 39% 
10.2. Os médicos prestam as informações completas aos pacientes. 375 4,27 1,64 38% 
10.3. A instituição de saúde apresenta instalações atrativas (limpas, um ambiente confortável) e 
equipamentos modernos. 375 4,67 1,47 31% 
10.4. A instituição de saúde oferece-lhe um serviço pontual. 375 3,50 1,76 50% 
10.5. Os médicos/funcionários apresentam uma aparência limpa e profissional. 375 5,28 1,41 27% 
10.6. Os serviços são prestados em tempo útil, ou seja, no tempo prometido. 375 3,53 1,77 50% 
10.7. Os serviços de saúde são realizados logo à primeira vez. 375 3,75 1,63 43% 
10.8. Os médicos/funcionários são profissionais competentes. 375 4,63 1,47 32% 
10.9. Rapidez na marcação e realização de consultas/exames. 375 3,42 1,72 50% 
10.10. A instituição de saúde tem pessoal que lhe oferece atenção personalizada. 375 3,78 1,64 44% 
10.11. Os médicos e os restantes profissionais de saúde possuem um vasto conhecimento, transmitindo-
lhe confiança. 375 4,41 1,49 34% 
10.12. Os pacientes são sempre tratados de forma amável. 375 3,81 1,63 43% 
10.13. Os médicos prestam as informações completas e individualizadas aos pacientes. 375 4,20 1,53 36% 
10.14. A realização das consultas é num horário adequado. 375 3,89 1,67 43% 

 

Gráfico de Médias 6 – Grau de qualidade dos serviços da instituição. 
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No que se refere á variável qualidade, é notório que os inquiridos ressaltam com 

superioridade a aparência limpa e profissional dos médicos e dos funcionários, as 

instalações atrativas (limpas, um ambiente confortável) e equipamentos modernos da 

instituição de saúde. Consideram os médicos e os funcionários profissionais competentes, 

sublinham também, que todos os profissionais de saúde possuem um vasto conhecimento, 

transmitindo-lhe confiança, e que prestam as informações completas e individualizadas aos 

pacientes, o que os leva a considerar que a instituição de saúde está sempre disposta a 

ajudá-lo (itens com valor médio superior ao ponto intermédio da escala de medida). 

No que se refere, ao tipo do serviço prestado, os utentes mencionam que a 

realização das consultas é num horário adequado, que são sempre tratados de forma 

amável, afirmando mesmo que a instituição de saúde tem pessoal que lhe oferece atenção 

personalizada. 

No que se refere, á qualidade do serviço prestado, os utentes referem que os 

serviços de saúde são realizados logo à primeira vez e são prestados em tempo útil, ou seja, 

no tempo prometido. Alguns dos utentes (Média=3,50) salientam que a instituição de 

saúde oferece-lhe um serviço pontual e que existe pouca rapidez na marcação e realização 

de consultas/exames (Média=3,42). 

 

2.7. Grau de Satisfação com a instituição 

 

Tabela de Frequências 7 – Grau de satisfação com a instituição. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

11.1. Através desta instituição de saúde 
obteve maiores resultados ao nível do 
seu bem-estar. 

8 2,1% 26 6,9% 74 19,7% 101 26,9% 80 21,3% 64 17,1% 22 5,9% 

11.2. A instituição de saúde apresenta 
preços coerentes com os serviços 
prestados. 

41 10,9% 50 13,3% 80 21,3% 88 23,5% 71 18,9% 30 8,0% 15 4,0% 

11.3. Esta satisfeito com a sua decisão 
em realizar os seus exames/consultas 
através desta instituição. 

21 5,6% 28 7,5% 78 20,8% 100 26,7% 67 17,9% 52 13,9% 29 7,7% 
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 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

11.4. Através desta instituição espera 
obter bons resultados e benefícios no 
futuro. 

10 2,7% 30 8,0% 61 16,3% 100 26,7% 80 21,3% 54 14,4% 40 10,7% 

11.5. Os serviços prestados 
correspondem às suas expectativas. 

21 5,6% 53 14,1% 67 17,9% 96 25,6% 59 15,7% 53 14,1% 26 6,9% 

11.6. A sua relação com esta instituição 
de saúde é positiva. 

16 4,3% 32 8,5% 63 16,8% 102 27,2% 69 18,4% 62 16,5% 31 8,3% 

11.7. Os profissionais de saúde 
poderiam ter um melhor desempenho. 

5 1,3% 13 3,5% 51 13,6% 55 14,7% 74 19,7% 93 24,8% 84 22,4% 

11.8. Satisfaz as minhas expectativas, 
como instituição de saúde ideal. 

24 6,4% 62 16,5% 73 19,5% 92 24,5% 63 16,8% 43 11,5% 18 4,8% 

11.9. Tendo como referência a relação 
ideal, está satisfeito com a relação que 
tem com o médico e os funcionários da 
instituição de saúde. 

16 4,3% 32 8,5% 57 15,2% 107 28,5% 70 18,7% 65 17,3% 28 7,5% 

11.10. Todos os funcionários da 
instituição de saúde poderiam melhorar 
o seu desempenho. 

8 2,1% 14 3,7% 33 8,8% 42 11,2% 85 22,7% 95 25,3% 98 26,1% 

 

Tabela de Estatística 7 – Grau de satisfação com a instituição. 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

11.1. Através desta instituição de saúde obteve maiores resultados ao nível do seu bem-estar. 375 4,33 1,41 33% 
11.2. A instituição de saúde apresenta preços coerentes com os serviços prestados. 375 3,66 1,58 43% 
11.3. Está satisfeito com a sua decisão em realizar os seus exames/consultas através desta instituição. 375 4,16 1,56 37% 
11.4. Através desta instituição espera obter bons resultados e benefícios no futuro. 375 4,42 1,52 34% 
11.5. Os serviços prestados correspondem às suas expectativas. 375 4,02 1,61 40% 
11.6. A sua relação com esta instituição de saúde é positiva. 375 4,30 1,55 36% 
11.7. Os profissionais de saúde poderiam ter um melhor desempenho. 375 5,12 1,53 30% 
11.8. Satisfaz as minhas expectativas, como instituição de saúde ideal. 375 3,82 1,57 41% 
11.9. Tendo como referência a relação ideal, está satisfeito com a relação que tem com o médico e os 
funcionários da instituição de saúde. 375 4,31 1,53 36% 
11.10. Todos os funcionários da instituição de saúde poderiam melhorar o seu desempenho. 375 5,29 1,54 29% 

 

Gráfico de Médias 7 – Grau de satisfação com a instituição. 
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Relativamente á variável satisfação, é de referir que, maioritariamente, todos os 

inquiridos consideram que todos os funcionários (incluindo os profissionais de saúde) da 

instituição de saúde poderiam melhorar o seu desempenho, contudo referem que através 

desta instituição esperam obter bons resultados, benefícios no futuro e melhores resultados 

ao nível do seu bem-estar. 

No que se refere ao relacionamento interpessoal, os utentes manifestam que estão 

satisfeitos com a relação, que têm com o médico e os funcionários da instituição de saúde e 

consideram que a sua relação com esta instituição de saúde é positiva, o que os leva a 

decidir realizar os seus exames/consultas através desta instituição (itens com valor médio 

superior ao ponto intermédio da escala de medida). 

Os utentes referem que em média os serviços prestados correspondem às suas 

expectativas, contudo a instituição não lhes satisfaz as expectativas como instituição de 

saúde ideal e os preços apresentados são pouco coerentes com os serviços prestados (itens 

com valor médio inferior ao ponto intermédio da escala de medida). 

 

 

2.8. Grau de Fidelização com a instituição 

 

Tabela de Frequências 8 – Grau de fidelização com a instituição. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 N % N % N % N % N % N % N % 

12.1. Continuará a utilizar os serviços 
da instituição de saúde. 

4 1,1% 20 5,3% 39 10,4% 93 24,8% 76 20,3% 83 22,1% 60 16,0% 

12.2. Recomendará a instituição de 
saúde. 

21 5,6% 33 8,8% 67 17,9% 90 24,0% 73 19,5% 52 13,9% 39 10,4% 

12.3. Dirá coisas positivas sobre esta 
instituição de saúde a outras pessoas. 

16 4,3% 31 8,3% 71 18,9% 98 26,1% 80 21,3% 43 11,5% 36 9,6% 

12.4. Considera esta instituição de saúde 
como a sua primeira escolha para os 
seus serviços de saúde. 

32 8,5% 53 14,1% 49 13,1% 82 21,9% 79 21,1% 45 12,0% 35 9,3% 

12.5. Usará esta instituição de saúde 
para a maioria das suas necessidades ao 
nível de saúde no futuro. 

19 5,1% 24 6,4% 60 16,0% 87 23,2% 79 21,1% 67 17,9% 39 10,4% 

12.6. Continuará a ser utente desta 
instituição de saúde por um longo 
prazo. 

13 3,5% 22 5,9% 41 10,9% 99 26,4% 69 18,4% 76 20,3% 55 14,7% 

 

Tabela de Estatística 8 – Grau de fidelização com a instituição. 

 
N Média 

Desvio 
Padrão 

Coef. 
Variação 

12.1. Continuará a utilizar os serviços da instituição de saúde. 375 4,88 1,47 30% 
12.2. Recomendará a instituição de saúde. 375 4,26 1,63 38% 
12.3. Dirá coisas positivas sobre esta instituição de saúde a outras pessoas. 375 4,25 1,54 36% 
12.4. Considera esta instituição de saúde como a sua primeira escolha para os seus serviços de saúde. 375 4,06 1,73 43% 
12.5. Usará esta instituição de saúde para a maioria das suas necessidades ao nível de saúde no futuro. 375 4,44 1,60 36% 
12.6. Continuará a ser utente desta instituição de saúde por um longo prazo. 375 4,70 1,58 34% 
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Gráfico de Médias 8 – Grau de fidelização com a instituição. 

 

 
No que diz respeito ao grau de fidelização com a instituição de saúde, os utentes 

manisfestam um grande interesse em continuar a utilizar os serviços da instituição de 

saúde”, em continuar a ser utente desta instituição de saúde por um longo prazo e usarão 

esta instituição de saúde, para a maioria das suas necessidades, ao nível de saúde no futuro.  

Em média, os utentes recomendarão a instituição de saúde e dirão coisas positivas 

sobre esta instituição de saúde a outras pessoas, contudo estão ainda um pouco reticentes 

em ter esta instituição de saúde, como a sua primeira escolha para os seus serviços de saúde 

(valor médio próximo do ponto intermédio da escala de medida). 

 

 

3. Análise do modelo proposto  

 

No capítulo antecedente, foi exposto o modelo proposto para análise, o que se irá 

fazer neste ponto, é a sua análise através da técnica estatística de matriz de covariância, 

utilizando o método de cálculo da máxima verosimilhança (Maximum Likelihood – ML). 

Numa primeira fase, será analisada a consistência interna e numa segunda fase procedeu -se 

à avaliação do modelo estrutural. 

Na primeira fase, a estimação do modelo é feita através do teste do Alpha de 

Cronbach, que permite determinar o limite inferior da consistência interna das variáveis ou 

itens que corresponderá à correlação, que se espera obter entre a escala usada e outras 

escalas hipotéticas do mesmo universo, com igual número de itens para medir a mesma 

caraterística. Para calcular o valor do Alpha de Cronbach, para a análise da consistência 

interna dos fatores as variáveis latentes foram categorizadas no mesmo sentido. 

Posteriormente, numa segunda fase, são estimadas as relações dos modelos de 

equações estruturais através do método da máxima verosimilhança (ML), que permite 
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verificar se os itens são significativos e consistentes para medir os contructos, permitindo 

concluir a validade de cada constructo.  

Para os autores Losada, Navarro, Ruzo & Barreiro (2006) é importante proceder 

inicialmente a uma descrição gráfica, pois só assim é possível fazer uma análise específica 

do modelo em análise.  

 Nesta investigação específica, a representação gráfica aparece na Figura nº17, onde 

as variáveis latentes são representadas por círculos, podendo distinguir-se entre variáveis 

independentes e dependentes. As setas e a sua direção indicam as relações preditivas entre 

as variáveis latentes, estabelecidas no modelo como hipóteses.  

 

 
Figura 17 – Modelo proposto para estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

4. Análise de consistência interna das escalas utilizadas 

 

A análise de consistência interna permite estudar as propriedades de escalas de 

medida e as questões que as compõem. O procedimento utilizado calcula medidas de 

consistência interna da escala e também fornece informação sobre as relações entre itens 

individuais numa escala. 

Comunicaçã
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Fonte: Elaboração própria 
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Para os autores Hair et al (2005), a fiabilidade é o grau de consistência entre as 

múltiplas medidas do constructo.A fiabilidade é medida com a consistência interna entre as 

variáveis de uma escala. A motivação para a consistência interna, é que os itens individuais 

ou indicadores da escala, devem medir o mesmo constructo e, desta forma, estarem 

altamente intercorrelacionados. 

Segundo Hair et al (2005), o Alpha de Cronbach é uma medida comumente utilizada 

para o cálculo da confiabilidade de um conjunto de dois ou mais indicadores de constructo. 

Os valores variam entre 0 e 1, com as medidas mais altas indicando maior confiabilidade 

entre os indicadores. Pode ser considerado, um índice de consistência interna relacionado 

com a homogeneidade dos itens, dentro de uma dada escala. 

A avaliação da consistência interna da escala como um todo só se dá por meio do 

Alpha de Cronbach. Na visão de Hair et al (2005), o Alpha, que corresponde à diferença entre 

0 e 1 é o erro de mensuração, avalia a confiabilidade do conjunto de dois ou mais 

indicadores do constructo. 

O Alfa (Cronbach) é um modelo de consistência interna, baseado na correlação 

interitem, sendo o modelo mais utilizado nas ciências sociais para verificação de 

consistência interna e validade de escalas. Mede a fidelidade ou consistência interna de 

respostas a um conjunto de variáveis correlacionadas entre si, ou seja, como um conjunto 

de variáveis que representam uma determinada dimensão. Quando os dados tiverem uma 

estrutura multidimensional, o alfa de Cronbach será baixo. Se as correlações intervariáveis 

forem altas, então há evidência que as variáveis medem a mesma dimensão. 

O Alfa de Cronbach é a medida mais extensamente utilizada para medir a consistência 

interna. Varia entre 0 e 1, considerando-se satisfatória acima de 0,7 (Hair et al, 1998; Hill & 

Hill, 2009). 

Note-se que um coeficiente de consistência interna de 0.80 ou mais é considerado 

como "bom" na maioria das aplicações nas  Ciências Sociais, e um coeficiente de 

consistência interna entre 0.70 e 0.80 é considerado como aceitável. Em alguns estudos 

admitem-se valores de consistência interna de 0,60 a 0,70, o que segundo a literatura é 

“fraco”. 

Pestana & Gageiro (2008) também recomendam 0,7, como o valor mínimo 

aceitável para o Alpha, conforme indicado no quadro 37. 

Quando existem missing values, os elementos da amostra correspondentes são 

excluídos dos cálculos efetuados para o Alfa de Crombach. 
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Quadro 37 - Avaliação da confiabilidade pelo Alpha de Cronbach. 

Alpha de Cronbach Consistência Interna 

> 0,9 Excelente 

≥ 0,8 e ≤ 0,9 Boa 

≥ 0,7 e < 0,8 Razoável 

≥ 0,6 e < 0,7 Fraca 

< 0,6 Insatisfatória 

Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Pestana e Gageiro, 2008, p. 527. 

 

Processada a pesquisa, com a utilização do software SPSS 18.0, apurou-se um Alpha 

de Cronbach para cada constructo do modelo proposto. 

 A escala é uma escala ordinal do tipo Likert com 7 alternativas de resposta (de “1” 

a “7”) entre “discorda totalmente” até “concorda totalmente”. É constituída por 54 itens, 

os quais se organizam em 8 dimensões, conforme quadro 38. 

 

Quadro 38 - Identificação das 8 dimensões e dos 54 itens que a constituem. 

DIMENSÕES  DESCRIÇÃO 

5. Confiança  

5.1. O profissional de saúde sempre foi sincero com o paciente, na explicação do seu diagnóstico. 
5.2. Esta instituição respeita a confidencialidade das informações que lhe dou. 
5.3. Sente confiança no serviço prestado e na veracidade da informação. 
5.4. Quando o profissional de saúde o aconselha, crê que o faz com a melhor das intenções. 
5.5. O profissional de saúde preocupa-se com o seu estado de saúde, proporcionando-lhe com rapidez o bem-
estar. 
5.6. Sente confiança na instituição de saúde e nos funcionários. 
5.7. Se alguma coisa falhar a instituição de saúde reconhece e retifica. 

6. Comunicação  
6.1. O intercâmbio de informação é frequente e informal. 
6.2. Existe um fluxo contínuo de informação entre a instituição e o paciente. 
6.3. Os médicos e funcionários mantêm-se informados sobre as mudanças que podem afetar o paciente. 

7. Cooperação  

7.1. O paciente colabora com o profissional de saúde no diagnóstico e cura da patologia. 
7.2. Os possíveis problemas que surgem entre os profissionais de saúde e o paciente resolvem-se de forma 
conjunta. 
7.3. Ambas as partes estão comprometidas em alcançar melhorias que podem beneficiar a relação. 

8. Compromisso  

8.1. Espera que a relação com a instituição se fortifique com o tempo. 
8.2. Os médicos/funcionários têm-se empenhado muito no relacionamento com os pacientes. 
8.3. Sente que tenho um compromisso com a instituição de saúde. 
8.4. A sua relação com a instituição de saúde tem um significado de parceria. 
8.5. Espera realizar todas as consultas/exames nesta instituição de saúde no futuro. 
8.6. A relação com a instituição de saúde pode-se definir como uma aliança a longo prazo. 
8.7. Gostou da relação que manteve com o médico e os restantes funcionários, o que pode leva-lo a voltar a 
recorrer aos seus serviços. 

9. Dependência  

9.1. Sente-se dependente desta instituição de saúde. 
9.2. Esta instituição de saúde é importante para o seu bem-estar. 
9.3. Pode substituir o seu médico/profissional de saúde por outro sem precisar de procurar muito ou ter 
grandes custos. 
9.4. Não dispõe de outras alternativas para a prestação de cuidados médicos. 

10. Qualidade  
dos serviços  

10.1. Considera que a instituição de saúde está sempre disposta a ajudá-lo. 
10.2. Os médicos prestam as informações completas aos pacientes. 
10.3. A instituição de saúde apresenta instalações atrativas (limpas, um ambiente confortável) e equipamentos 
modernos. 
10.4. A instituição de saúde oferece-lhe um serviço pontual. 
10.5. Os médicos/funcionários apresentam uma aparência limpa e profissional. 
10.6. Os serviços são prestados em tempo útil, ou seja, no tempo prometido. 
10.7. Os serviços de saúde são realizados logo à primeira vez. 
10.8. Os médicos/funcionários são profissionais competentes. 
10.9. Rapidez na marcação e realização de consultas/exames. 
10.10. A instituição de saúde tem pessoal que lhe oferece atenção personalizada. 
10.11. Os médicos e os restantes profissionais de saúde possuem um vasto conhecimento, transmitindo-lhe 
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confiança. 
10.12. Os pacientes são sempre tratados de forma amável. 
10.13. Os médicos prestam as informações completas e individualizadas aos pacientes. 
10.14. A realização das consultas é num horário adequado. 

11. Satisfação  

11.1. Através desta instituição de saúde obteve maiores resultados ao nível do seu bem-estar. 
11.2. A instituição de saúde apresenta preços coerentes com os serviços prestados. 
11.3. Está satisfeito com a sua decisão em realizar os seus exames/consultas através desta instituição. 
11.4. Através desta instituição espera obter bons resultados e benefícios no futuro. 
11.5. Os serviços prestados correspondem às suas expectativas. 
11.6. A sua relação com esta instituição de saúde é positiva. 
11.7. Os profissionais de saúde poderiam ter um melhor desempenho. 
11.8. Satisfaz as minhas expectativas, como instituição de saúde ideal. 
11.9. Tendo como referência a relação ideal, está satisfeito com a relação que tem com o médico e os 
funcionários da instituição de saúde. 
11.10. Todos os funcionários da instituição de saúde poderiam melhorar o seu desempenho. 

12. Fidelização  

12.1. Continuará a utilizar os serviços da instituição de saúde. 
12.2. Recomendará a instituição de saúde. 
12.3. Dirá coisas positivas sobre esta instituição de saúde a outras pessoas. 
12.4. Considera esta instituição de saúde como a sua primeira escolha para os seus serviços de saúde. 
12.5. Usará esta instituição de saúde para a maioria das suas necessidades ao nível de saúde no futuro. 
12.6. Continuará a ser utente desta instituição de saúde por um longo prazo. 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

4.1. Grau de Confiança na instituição 

 

Tabela Estatística Consistência Interna 1 – Grau de confiança na instituição. 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,913 7 

Fonte – Elaboração própria 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que se pode 

considerar, que as 7 variáveis medem de forma adequada uma única dimensão: o Grau de 

Confiança. 

Testes adicionais indicam que não existem itens correlacionados de forma negativa 

com a escala, nem que contribuam para que o valor do Alfa seja mais elevado. 

 

TabelaCorrelaçãoItemTotal_EliminarItem 1 – Grau de Confiança 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

5.1. O profissional de saúde sempre foi sincero com o paciente, na explicação do seu 
diagnóstico. 

,748 ,899 

5.2. Esta instituição respeita a confidencialidade das informações que lhe dou. ,645 ,909 
5.3. Sente confiança no serviço prestado e na veracidade da informação. ,803 ,893 
5.4. Quando o profissional de saúde o aconselha, crê que o faz com a melhor das 
intenções. 

,772 ,897 

5.5. O profissional de saúde preocupa-se com o seu estado de saúde, proporcionando-lhe 
com rapidez o bem-estar. 

,778 ,896 

5.6. Sente confiança na instituição de saúde e nos funcionários. ,820 ,891 
5.7. Se alguma coisa falhar a instituição de saúde reconhece e retifica. ,612 ,916 

Fonte – Elaboração própria 
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4.2. Grau de Comunicação com a instituição 

 
Tabela Estatística Consistência Interna 2 – Grau de comunicação na instituição. 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,913 3 

Fonte – Elaboração própria 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que se pode 

considerar, que as 3 variáveis medem de forma adequada uma única dimensão: o Grau de 

Comunicação. 

Não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala, nem que 

contribuam para que o valor do Alfa seja mais elevado. 

 

TabelaCorrelaçãoItemTotal_EliminarItem 2 – Grau de Comunicação 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

6.1. O intercâmbio de informação é frequente e informal. ,787 ,907 
6.2. Existe um fluxo contínuo de informação entre a instituição e o paciente. ,892 ,818 
6.3. Os médicos e funcionários mantêm-se informados sobre as mudanças que podem 
afetar o paciente. 

,801 ,896 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

4.3. Grau de Cooperação com a instituição 

 

Tabela Estatística Consistência Interna 3 – Grau de cooperação na instituição. 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,883 3 

Fonte – Elaboração própria 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que podemos 

considerar que as 3 variáveis medem de forma adequada uma única dimensão: o Grau de 

Cooperação. 

Não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala, nem que 

contribuam para que o valor do Alfa seja significativamente mais elevado. 

 

TabelaCorrelaçãoItemTotal_EliminarItem 3 – Grau de Cooperação 

 

Correlação Item-

Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 

sem o item 

7.1. O paciente colabora com o profissional de saúde no diagnóstico e cura da patologia. ,701 ,894 

7.2. Os possíveis problemas que surgem entre os profissionais de saúde e o paciente 

resolvem-se de forma conjunta. 
,845 ,767 
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7.3. Ambas as partes estão comprometidas em alcançar melhorias que podem beneficiar a 

relação. 
,775 ,831 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

4.4. Grau de Compromisso com a instituição 

 

Tabela Estatística Consistência Interna 4 – Grau de compromisso na instituição. 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,924 7 

Fonte – Elaboração própria 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que podemos 

considerar que as 7 variáveis medem de forma adequada uma única dimensão: o Grau de 

Compromisso. 

Não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala, nem que 

contribuam para que o valor do Alfa seja mais elevado. 

 

TabelaCorrelaçãoItemTotal_EliminarItem 4 – Grau de Compromisso 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

8.1. Espera que a relação com a instituição se fortifique com o tempo. ,678 ,920 
8.2. Os médicos/funcionários têm-se empenhado muito no relacionamento com os 
pacientes. 

,754 ,913 

8.3. Sente que tenho um compromisso com a instituição de saúde. ,775 ,911 
8.4. A sua relação com a instituição de saúde tem um significado de parceria. ,778 ,911 
8.5. Espera realizar todas as consultas/exames nesta instituição de saúde no futuro. ,743 ,915 
8.6. A relação com a instituição de saúde pode-se definir como uma aliança a longo prazo. ,807 ,908 
8.7. Gostou da relação que manteve com o médico e os restantes funcionários, o que pode 
levá-lo a voltar a recorrer aos seus serviços. 

,800 ,909 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

4.5. Grau de Dependência com a instituição 

 

Tabela Estatística Consistência Interna 5 – Grau de dependência na instituição. 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,660 4 

Fonte – Elaboração própria 

 

O valor do Alfa de Cronbach está próximo do valor de 0,70, pelo que podemos 

considerar que as 4 variáveis medem de forma próxima de aceitável uma única dimensão: o 

Grau de Dependência. Não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala, 

mas o item 9.3. contribui para que o valor do Alfa não seja mais elevado. 
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TabelaCorrelaçãoItemTotal_EliminarItem 5 – Grau de Dependência 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

9.1. Sente-se dependente desta instituição de saúde. ,545 ,518 
9.2. Esta instituição de saúde é importante para o seu bem-estar. ,526 ,542 
9.3. Pode substituir o seu médico/profissional de saúde por outro sem precisar de procurar 
muito ou ter grandes custos. 

,271 ,703 

9.4. Não dispõe de outras alternativas para a prestação de cuidados médicos. ,448 ,589 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

4.6. Grau de Qualidade dos serviços da instituição 

 

Tabela Estatística Consistência Interna 6 – Grau de qualidade dos serviços da instituição. 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,947 14 

Fonte – Elaboração própria 

 
O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que podemos 

considerar que as 14 variáveis medem de forma adequada uma única dimensão: o Grau de 

Qualidade dos serviços. Não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala, 

nem que contribuam para que o valor do Alfa seja mais elevado. 

 

TabelaCorrelaçãoItemTotal_EliminarItem 6 – Grau de Qualidade dos Serviços 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

10.1. Considera que a instituição de saúde está sempre disposta a ajudá-lo. ,709 ,944 
10.2. Os médicos prestam as informações completas aos pacientes. ,763 ,943 
10.3. A instituição de saúde apresenta instalações atrativas (limpas, um ambiente 
confortável) e equipamentos modernos. 

,663 ,945 

10.4. A instituição de saúde oferece-lhe um serviço pontual. ,714 ,944 
10.5. Os médicos/funcionários apresentam uma aparência limpa e profissional. ,565 ,947 
10.6. Os serviços são prestados em tempo útil, ou seja, no tempo prometido. ,768 ,943 
10.7. Os serviços de saúde são realizados logo à primeira vez. ,827 ,941 
10.8. Os médicos/funcionários são profissionais competentes. ,718 ,944 
10.9. Rapidez na marcação e realização de consultas/exames. ,689 ,945 
10.10. A instituição de saúde tem pessoal que lhe oferece atenção personalizada. ,756 ,943 
10.11. Os médicos e os restantes profissionais de saúde possuem um vasto conhecimento, 
transmitindo-lhe confiança. 

,766 ,943 

10.12. Os pacientes são sempre tratados de forma amável. ,785 ,942 
10.13. Os médicos prestam as informações completas e individualizadas aos pacientes. ,786 ,942 
10.14. A realização das consultas é num horário adequado. ,705 ,944 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

4.7. Grau de Satisfação com a instituição 

 
Tabela Estatística Consistência Interna 7 – Grau de satisfação na instituição. 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,897 10 

Fonte – Elaboração própria 
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O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que podemos 

considerar que as 10 variáveis medem de forma adequada uma única dimensão: o Grau de 

Satisfação. Não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala, mas o item 

11.7 contribui para que o valor do Alfa não seja mais elevado. 

 

 

TabelaCorrelaçãoItemTotal_EliminarItem 7 – Grau de Satisfação 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

11.1. Através desta instituição de saúde obteve maiores resultados ao nível do seu bem-
estar. 

,780 ,879 

11.2. A instituição de saúde apresenta preços coerentes com os serviços prestados. ,631 ,888 

11.3. Está satisfeito com a sua decisão em realizar os seus exames/consultas através desta 
instituição. 

,827 ,874 

11.4. Através desta instituição espera obter bons resultados e benefícios no futuro. ,755 ,880 

11.5. Os serviços prestados correspondem às suas expectativas. ,833 ,873 

11.6. A sua relação com esta instituição de saúde é positiva. ,814 ,875 

11.7. Os profissionais de saúde poderiam ter um melhor desempenho. ,205 ,914 

11.8. Satisfaz as minhas expectativas, como instituição de saúde ideal. ,714 ,882 

11.9. Tendo como referência a relação ideal, está satisfeito com a relação que tem com o 
médico e os funcionários da instituição de saúde. 

,783 ,878 

11.10. Todos os funcionários da instituição de saúde poderiam melhorar o seu 
desempenho. 

,174 ,916 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

4.8. Grau de Fidelização com a instituição 

 

Tabela Estatística Consistência Interna 8 – Grau de fidelização na instituição. 

Alfa de Cronbach N de Itens 

0,942 6 

Fonte – Elaboração própria 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80, pelo que podemos 

considerar que as 6 variáveis medem de forma adequada uma única dimensão: o Grau de 

Fidelização. Não existem itens correlacionados de forma negativa com a escala, nem que 

contribuam para que o valor do Alfa seja mais elevado. 

 

 

TabelaCorrelaçãoItemTotal_EliminarItem 8 – Grau de Fidelização 

 
Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

12.1. Continuará a utilizar os serviços da instituição de saúde. ,803 ,933 
12.2. Recomendará a instituição de saúde. ,850 ,928 
12.3. Dirá coisas positivas sobre esta instituição de saúde a outras pessoas. ,820 ,931 
12.4. Considera esta instituição de saúde como a sua primeira escolha para os seus serviços 
de saúde. 

,806 ,934 
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Correlação Item-
Total Corrigida 

Alfa de Cronbach 
sem o item 

12.5. Usará esta instituição de saúde para a maioria das suas necessidades ao nível de saúde 
no futuro. 

,873 ,925 

12.6. Continuará a ser utente desta instituição de saúde por um longo prazo. ,799 ,934 

Fonte – Elaboração própria 

 

 

No quadro 39, pode-se analisar a consistência interna de cada escala utilizada nesta 

análise, bem como o número de itens. 

 

Quadro 39 - Tabela da estatística de consistência interna. 

 Alfa de Cronbach N de Itens 

5. Confiança 0,913 7 

6. Comunicação 0,913 3 

7. Cooperação 0,883 3 

8. Compromisso 0,924 7 

9. Dependência 0,660 4 

10. Qualidade dos serviços 0,947 14 

11. Satisfação 0,897 10 

12. Fidelização 0,942 6 

Fonte – Elaboração própria 

 

Como é possível verificar no quadro anterior, todos os constructos apresentam 

valores de Alfa de Cronbach superior ao valor de 0,80, pelo que nessas dimensões podem-se 

considerar os dados adequados, como unidimensionais, apenas para a dimensão 

“Dependência” a consistência interna apresenta um valor inferior. 

Após se ter elaborado o quadro nº39, da estatística de consistência interna, chegou-

se à conclusão que, esta escala é perfeitamente adequada para medir as dimensões em 

estudo nesta amostra.  

 

 

5. Análise das hipóteses com um modelo de equações estruturais 

 

Após avaliação da análise de todas as variáveis latentes e validação das escalas de 

medida, pode-se concluir que a validade de uma escala diz respeito á medida em que a 

escala ou o conjunto de itens revelam com precisão o conceito em estudo. 

Green, Poland & Rootman (2000) mencionam que a forma mais utilizada para 

medir a validade de uma escala, é a validez convergente e a discriminante. 
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Na presente investigação, avalia-se a validade do construto das medidas, através das 

duas componentes: validez convergente e validez discriminante. 

Nesta última fase, pretende-se estimar o modelo global e preceder-se ao teste das 

distintas hipóteses, propostas pela investigadora, e que formam o modelo estrutural a 

analisar. Será avaliado a validade do construto e de que modo o modelo estrutural relaciona 

um constructo a outro. 

O principal objetivo do modelo estrutural é testar as hipóteses e verificar se o 

modelo proposto se adequa aos dados recolhidos. Nesta etapa final, o intuito é analisar o 

significado dos objetivos propostos, confirmando ou não as hipóteses de pesquisa.  

Na presente investigação é utilizado um modelo reflexivo, pois a relação de 

causalidade vai do construto para os indicadores, ou seja, quais queres alterações no 

construto provocam alterações nos itens. O método de estimação utilizado para os cálculos 

utiliza a matriz de covariância e consiste no método da máxima verosimilhança (Maximum 

Likelihood - ML). 

 

 

5.1.  Análise da validez convergente 

 

A validade convergente estima o grau no qual duas medidas do mesmo conceito 

estão correlacionadas. Nesta linha de pensamento, pode-se referir que existe validez 

convergente, quando as mesmas medições do conceito realizadas por métodos diferentes 

correlacionam uma com a outra. O fato de que o mesmo recurso é detetado, igualmente 

com várias metodologias diferentes, é um indicador confiável da existência real dessa 

característica. Segundo o autor, Green et al (2000), a presença de altas correlações indicam 

que a escala mede o conceito que se pretendia. 

Peter & Churchill, afirmam que a validez convergente é influenciada pela 

fiabilidade, de modo que uma maior fiabilidade corresponde a maior validez convergente. 

 

 

5.1.1. Grau de Confiança na instituição 

 
Quadro 40 - Saturações – Grau de confiança na instituição, resultante do SEM e validade convergente. 

  Saturações    

Dimensão Variável Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t P 

5. Confiança 5.1 1,000 ,767    

 5.2 ,817 ,671 ,061 13,431 <0,001 
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 5.3 1,060 ,836 ,061 17,433 <0,001 

 5.4 ,966 ,813 ,057 16,850 <0,001 

 5.5 1,114 ,840 ,064 17,533 <0,001 

 5.6 1,147 ,858 ,064 18,008 <0,001 

 5.7 ,988 ,675 ,073 13,523 <0,001 

* Parâmetro fixado em 1, sem valor de T 
Fonte – Elaboração própria 

 

Segundo os autores Fornell & Larker (1981), o cálculo da variância extraída resulta 

da (soma das saturações estandardizadas2)/[(soma das saturações estandardizadas2) – (soma 

dos erros de medida dos indicadores)]. A soma dos erros de medida dos indicadores é, para 

cada indicador: (1 - saturação estandardizada2).  

A fiabilidade composta resulta da (soma das saturações estandardizadas)2 / [(soma das 

saturações estandardizadas)2 – (soma dos erros de medida dos indicadores)]. A soma dos 

erros de medida dos indicadores é, para cada indicador, (1 - saturação estandardizada2), 

segundo Fornell & Larker (1981). 

Existe validade convergente do construto “Grau de Confiança na instituição”, pois 

as saturações fatoriais são elevadas (M = 0,780) e significativas (valores t > 1,96; p<0,001); 

a fiabilidade de cada constructo (Luque, 2000), resultante da averiguação da consistência 

interna, com o valor de 0,899 e da fiabilidade composta, cujo valor é 0,997 (devem ser 

superiores a 0,7, segundo Hair, Anderson, Tatham, & Black, 1998) e da variância extraída, 

cujo valor é 0,614 (deve ser superior a 0,5, de acordo com Bagozzi & Yi, 1994).  

Para verificação do pressuposto da normalidade, o modelo utiliza o método de 

máxima verosimilhança (MLE – Maximum Likelihood Estimator), que exige que os dados 

cumpram o requisito da normalidade. O cumprimento deste garante a validade do modelo 

em grandes amostras (Arbuckle & Wothke, 2003). Nas equações estruturais a não 

normalidade, levanta problemas, no que se refere, ao valor estatístico do Qui-quadrado, 

inflacionando-o (Bentler & Dudgeon, 1996), bem como ao uso do estimador de máxima 

verosimilhança. 

Do quadro seguinte consta a informação relativa a cada uma das variáveis 

observadas, designadamente os seus valores mínimo, máximo, de assimetria e de curtose 

(ou achatamento), bem como os respetivos rácios críticos. 

 

Quadro 41 - Análise da normalidade para – Grau de confiança na instituição. 

Variável Mínimo Máximo Assimetria Rácio Crítico Kurtose Rácio Crítico 

5.1 1,000 7,000 -,512 -4,046 -,186 -,733 

5.2 1,000 7,000 -,529 -4,185 -,243 -,962 

5.3 1,000 7,000 -,323 -2,553 -,296 -1,171 

5.4 1,000 7,000 -,741 -5,861 ,317 1,253 

5.5 1,000 7,000 -,499 -3,947 -,289 -1,143 
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5.6 1,000 7,000 -,313 -2,471 -,405 -1,601 

5.7 1,000 7,000 ,044 ,350 -,653 -2,582 

Fonte – Elaboração própria 

 
Os valores relativos aos diversos rácios críticos de kurtose estão dentro do intervalo 

entre +2,50 e -2,50, não sendo indicativos de desvios à normalidade (Arbuckle & Wothke, 

2003), pelo que as distribuições das variáveis não apresentam desvios significativos, em 

relação à curva de distribuição normal, apenas se verificando uma exceção para o item 5.7. 

Os rácios críticos de assimetria excedem o valor absoluto de 2,50 para quatro itens, 

revelando que estas variáveis não apresentam uma distribuição simétrica, também como 

uma exceção.  

 

 

5.1.2. Grau de Comunicação com a instituição 

 

Quadro 42 - Saturações – Grau de comunicação com a instituição, resultantes do SEM e validade convergente. 

  Saturações    

Dimensão Variável Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t P 

6. Comunicação 6.1 1,000 ,840    

 6.2 1,184 ,953 ,048 24,577 <0,001 

 6.3 1,085 ,870 ,050 21,568 <0,001 

* Parâmetro fixado em 1, sem valor de T 
Fonte – Elaboração própria 
 

Existe validade convergente do construto “Grau de Comunicação com a 

instituição”, pois as saturações fatoriais são elevadas (M = 0,888) e significativas (p<0,001); 

a fiabilidade de cada constructo verifica-se, resultante da averiguação da consistência 

interna, com o valor de 0,913 e da fiabilidade composta, cujo valor é 0,988; a variância 

extraída apresenta o valor de 0,790.  

 

Quadro 43  – Análise da normalidade para o grau de comunicação com a instituição. 

Variável Mínimo Máximo Assimetria Rácio Crítico Kurtose Rácio Crítico 

6.1 1,000 7,000 -,105 -,831 -,458 -1,810 

6.2 1,000 7,000 ,085 ,670 -,593 -2,342 

6.3 1,000 7,000 ,086 ,682 -,555 -2,194 

Fonte – Elaboração própria 

 
Os valores relativos aos diversos rácios críticos de kurtose, estão dentro do intervalo 

de valores, que permitem concluir que as variáveis não apresentam desvios significativos 

em relação à curva de distribuição normal. Os rácios críticos de assimetria são também 

inferiores ao valor limite, revelando que as variáveis apresentam uma distribuição simétrica. 
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5.1.3. Grau de Cooperação com a instituição 

 

Quadro 44 - Saturações – Grau de cooperação com a instituição, resultantes do SEM e validade convergente. 

  Saturações    

Dimensão Variável Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t P 

7. Cooperação 7.1 1,000 ,719    

 7.2 1,299 ,905 ,077 16,964 <0,001 

 7.3 1,282 ,877 ,078 16,488 <0,001 

* Parâmetro fixado em 1, sem valor de T 
Fonte – Elaboração própria 
 

Existe validade convergente do construto “Grau de Cooperação com a instituição”, 

pois, as saturações fatoriais são elevadas (M = 0,834) e significativas (p<0,001); a fiabilidade 

de cada constructo verifica-se, resultante da averiguação da consistência interna, com o 

valor de 0,883 e da fiabilidade composta, cujo valor é 0,977; a variância extraída apresenta o 

valor de 0,702.  

 

Quadro 45 - Análise da normalidade para o grau de cooperação com a instituição. 

Variável Mínimo Máximo Assimetria Rácio Crítico Kurtose Rácio Crítico 

7.1 1,000 7,000 -,505 -3,989 -,131 -,518 

7.2 1,000 7,000 -,181 -1,435 -,483 -1,909 

7.3 1,000 7,000 -,311 -2,459 -,375 -1,484 

Fonte – Elaboração própria 

 

Os valores relativos aos diversos rácios críticos de kurtose estão dentro do intervalo 

de valores, que permitem concluir que, as variáveis não apresentam desvios significativos 

em relação à curva de distribuição normal. Os rácios críticos de assimetria são, também, 

inferiores ao valor limite, revelando que as variáveis apresentam uma distribuição simétrica, 

com uma exceção para 7.1. 

 
 
5.1.4 Grau de Compromisso com a instituição 

 

Quadro 46 - Saturações – grau de compromisso com a instituição, resultantes do SEM e validade convergente. 

  Saturações    

Dimensão Variável Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t P 

8. Compromisso 8.1 1,000 ,704    

 8.2 1,193 ,809 ,080 14,979 <0,001 

 8.3 1,253 ,797 ,085 14,760 <0,001 

 8.4 1,298 ,814 ,086 15,063 <0,001 

 8.5 1,300 ,774 ,091 14,342 <0,001 

 8.6 1,301 ,824 ,085 15,253 <0,001 

 8.7 1,301 ,850 ,083 15,715 <0,001 

* Parâmetro fixado em 1, sem valor de T 
Fonte – Elaboração própria 
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Existe validade convergente do construto “Grau de Compromisso com a 

instituição”, pois, as saturações fatoriais são elevadas (M = 0,796) e significativas (p<0,001); 

a fiabilidade de cada constructo verifica-se, resultante da averiguação da consistência 

interna, com o valor de 0,924 e da fiabilidade composta, cujo valor é 0,997; a variância 

extraída apresenta o valor de 0,635.  

 

Quadro 47 - Análise da normalidade para o grau de compromisso com a instituição. 

Variável Mínimo Máximo Assimetria Rácio Crítico Kurtose Rácio Crítico 

8.1 1,000 7,000 -,433 -3,424 -,135 -,532 

8.2 1,000 7,000 -,008 -,064 -,394 -1,556 

8.3 1,000 7,000 -,170 -1,347 -,504 -1,993 

8.4 1,000 7,000 -,083 -,655 -,575 -2,272 

8.5 1,000 7,000 -,250 -1,973 -,688 -2,718 

8.6 1,000 7,000 -,209 -1,651 -,601 -2,376 

8.7 1,000 7,000 -,194 -1,537 -,619 -2,446 

Fonte – Elaboração própria 

 

Os valores relativos aos diversos rácios críticos de kurtose estão dentro do intervalo 

de valores, que permitem concluir que, as variáveis não apresentam desvios significativos 

em relação à curva de distribuição normal, com uma exceção para o item 8.4 que apresenta, 

ainda assim, valores próximos do limite. Os rácios críticos de assimetria são também 

inferiores ao valor limite, revelando que as variáveis apresentam uma distribuição simétrica, 

com uma exceção para 8.1. 

 

 

5.1.5 Grau de Dependência com a instituição 

 

Quadro 48 - Saturações – Grau de dependência com a instituição, resultantes do SEM e validade convergente. 

  Saturações    

Dimensão Variável Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t P 

9. Dependência 9.1 1,000 ,665    

 9.2 1,016 ,758 ,093 10,964 <0,001 

 9.3 ,487 ,329 ,088 5,513 <0,001 

 9.4 ,800 ,513 ,097 8,267 <0,001 

* Parâmetro fixado em 1, sem valor de T  
Fonte – Elaboração própria 

 
 

Existe validade convergente do construto “Grau de Dependência com a 

instituição”, pois, as saturações fatoriais são elevadas (M = 0,566) e significativas (p<0,001); 

a fiabilidade de cada constructo verifica-se parcialmente, resultante da averiguação da 
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consistência interna, com o valor de 0,660 e da fiabilidade composta, cujo valor é 0,910; a 

variância extraída apresenta o valor de 0,347.  

 

Quadro 49 - Análise da normalidade para o grau de dependência com a instituição. 

Variável Mínimo Máximo Assimetria Rácio Crítico Kurtose Rácio Crítico 

9.1 1,000 7,000 ,035 ,275 -1,108 -4,379 

9.2 1,000 7,000 -,010 -,079 -,991 -3,918 

9.3 1,000 7,000 -,400 -3,164 -,555 -2,195 

9.4 1,000 7,000 ,089 ,706 -1,059 -4,185 

Fonte – Elaboração própria 

 
 

Os valores relativos aos diversos rácios críticos de kurtose estão fora do intervalo de 

valores desejável, pelo que, as variáveis apresentam desvios, em relação à curva de 

distribuição normal, com uma exceção para o item 9.3. Os rácios críticos de assimetria são 

inferiores ao valor limite, revelando que as variáveis apresentam uma distribuição simétrica, 

com uma exceção para 9.3. 

 

 

5.1.6. Grau de Qualidade dos serviços da instituição 

 
Quadro 50 - Saturações – Grau de qualidade dos serviços da instituição, resultantes do SEM e validade 

convergente. 

  Saturações    

Dimensão Variável Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t P 

10. Qualidade 10.1 1,000 ,747    

dos serviços 10.2 1,060 ,798 ,065 16,231 <0,001 

 10.3 ,817 ,684 ,060 13,639 <0,001 

 10.4 1,017 ,711 ,071 14,239 <0,001 

 10.5 ,679 ,593 ,058 11,681 <0,001 

 10.6 1,088 ,756 ,071 15,249 <0,001 

 10.7 1,081 ,819 ,065 16,718 <0,001 

 10.8 ,889 ,747 ,059 15,054 <0,001 

 10.9 ,945 ,678 ,070 13,512 <0,001 

 10.10 1,008 ,755 ,066 15,228 <0,001 

 10.11 ,986 ,814 ,059 16,603 <0,001 

 10.12 1,072 ,811 ,065 16,529 <0,001 

 10.13 1,038 ,836 ,061 17,130 <0,001 

 10.14 ,991 ,730 ,068 14,674 <0,001 

* Parâmetro fixado em 1, sem valor de T  
Fonte – Elaboração própria 

 

Existe validade convergente do construto “Grau de Qualidade dos serviços da 

instituição”, pois, as saturações fatoriais são elevadas (M = 0,749) e significativas (p<0,001); 

a fiabilidade de cada constructo verifica-se, resultante da averiguação da consistência 
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interna, com o valor de 0,947 e da fiabilidade composta, cujo valor é 0,999; a variância 

extraída apresenta o valor de 0,564.  

 

Quadro 51 - Análise da normalidade para o grau de qualidade dos serviços da instituição. 

Variável Mínimo Máximo Assimetria Rácio Crítico Kurtose Rácio Crítico 

10.1 1,000 7,000 -,037 -,293 -,835 -3,300 

10.2 1,000 7,000 -,108 -,851 -,844 -3,335 

10.3 1,000 7,000 -,307 -2,424 -,371 -1,465 

10.4 1,000 7,000 ,164 1,297 -,917 -3,626 

10.5 1,000 7,000 -,717 -5,672 ,222 ,879 

10.6 1,000 7,000 ,216 1,709 -1,019 -4,028 

10.7 1,000 7,000 ,131 1,034 -,694 -2,744 

10.8 1,000 7,000 -,322 -2,544 -,332 -1,314 

10.9 1,000 7,000 ,304 2,400 -,853 -3,371 

10.10 1,000 7,000 ,144 1,141 -,649 -2,564 

10.11 1,000 7,000 -,066 -,520 -,569 -2,248 

10.12 1,000 7,000 ,202 1,597 -,738 -2,917 

10.13 1,000 7,000 -,002 -,014 -,610 -2,411 

10.14 1,000 7,000 ,100 ,792 -,829 -3,276 

Fonte – Elaboração própria 

 

Os valores relativos aos diversos rácios críticos de kurtose estão dentro do intervalo 

de valores que, permitem concluir que, as variáveis não apresentam desvios significativos 

em relação à curva de distribuição normal, para cerca de metade dos itens. Os rácios 

críticos de assimetria são inferiores ao valor limite, revelando que as variáveis apresentam 

uma distribuição simétrica, com uma exceção para 10.5. 

 
 
5.1.7. Grau de Satisfação com a instituição 

 
Quadro 52 - Saturações – Grau de satisfação com a instituição, resultantes do SEM e validade convergente. 

  Saturações    

Dimensão Variável Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t P 

11. Satisfação 11.1 1,000 ,822    

 11.2 ,943 ,692 ,062 15,124 <0,001 

 11.3 1,203 ,896 ,054 22,163 <0,001 

 11.4 1,038 ,792 ,057 18,276 <0,001 

 11.5 1,248 ,897 ,056 22,206 <0,001 

 11.6 1,178 ,880 ,055 21,538 <0,001 

 11.7 ,152 ,115 ,070 2,187 0,029 

 11.8 1,026 ,756 ,060 17,092 <0,001 

 11.9 1,116 ,845 ,055 20,157 <0,001 

 11.10 ,114 ,086 ,070 1,636 0,102 

* Parâmetro fixado em 1, sem valor de T 
Fonte – Elaboração própria 

 
Existe validade convergente do construto “Grau de Satisfação com a instituição”, 

pois, as saturações fatoriais são elevadas (M = 0,678) e significativas (p<0,05), exceto para 

o item 11.10; a fiabilidade de cada constructo verifica-se, resultante da averiguação da 
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consistência interna, com o valor de 0,897 e da fiabilidade composta, cujo valor é 0,998; a 

variância extraída apresenta o valor de 0,547.  

 

Quadro 53 - Análise da normalidade – grau de satisfação com a instituição. 

Variável Mínimo Máximo Assimetria Rácio Crítico Kurtose Rácio Crítico 

11.1 1,000 7,000 -,060 -,473 -,544 -2,152 

11.2 1,000 7,000 ,062 ,487 -,650 -2,569 

11.3 1,000 7,000 -,033 -,260 -,546 -2,157 

11.4 1,000 7,000 -,068 -,535 -,591 -2,336 

11.5 1,000 7,000 ,046 ,366 -,773 -3,054 

11.6 1,000 7,000 -,112 -,889 -,604 -2,389 

11.7 1,000 7,000 -,509 -4,028 -,628 -2,481 

11.8 1,000 7,000 ,114 ,902 -,725 -2,864 

11.9 1,000 7,000 -,161 -1,273 -,550 -2,175 

11.10 1,000 7,000 -,809 -6,394 -,001 -,005 

Fonte – Elaboração própria 

 

Os valores relativos aos diversos rácios críticos de kurtose estão dentro do intervalo 

de valores, que permitem concluir que, as variáveis não apresentam desvios significativos 

em relação à curva de distribuição normal, com exceção dos itens 11.5 e 11.8. Os rácios 

críticos de assimetria são inferiores ao valor limite, revelando que as variáveis apresentam 

uma distribuição simétrica, com exceção para 11.7 e 11.10. 

 

 

5.1.8. Grau de Fidelização com a instituição 

 

Quadro 54 - Saturações – Grau de fidelização com a instituição, resultantes do SEM e validade convergente. 

  Saturações    

Dimensão Variável Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t P 

12. Fidelização 12.1 1,000 ,813    

 12.2 1,208 ,887 ,057 21,173 <0,001 

 12.3 1,127 ,874 ,054 20,679 <0,001 

 12.4 1,221 ,844 ,062 19,622 <0,001 

 12.5 1,183 ,887 ,056 21,199 <0,001 

 12.6 1,078 ,818 ,058 18,732 <0,001 

* Parâmetro fixado em 1, sem valor de T 
Fonte – Elaboração própria 

 

Existe validade convergente do construto “Grau de Fidelização com a instituição”, 

pois, as saturações fatoriais são elevadas (M = 0,854) e significativas (p<0,001); a fiabilidade 

de cada constructo verifica-se, resultante da averiguação da consistência interna, com o 

valor de 0,942 e da fiabilidade composta, cujo valor é 0,998; a variância extraída apresenta o 

valor de 0,730.  
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Quadro 55 - Análise da normalidade para o grau de fidelização com a instituição. 

Variável Mínimo Máximo Assimetria Rácio Crítico Kurtose Rácio Crítico 

12.1 1,000 7,000 -,295 -2,334 -,621 -2,453 

12.2 1,000 7,000 -,088 -,695 -,687 -2,715 

12.3 1,000 7,000 -,018 -,140 -,530 -2,094 

12.4 1,000 7,000 -,082 -,650 -,873 -3,449 

12.5 1,000 7,000 -,254 -2,011 -,581 -2,295 

12.6 1,000 7,000 -,331 -2,615 -,522 -2,065 

Fonte – Elaboração própria 

 
Os valores relativos aos diversos rácios críticos de kurtose estão dentro do intervalo 

de valores, que permitem concluir que, as variáveis não apresentam desvios significativos 

em relação à curva de distribuição normal, com exceção do item 12.4. Os rácios críticos de 

assimetria são inferiores ao valor limite, revelando que as variáveis apresentam uma 

distribuição simétrica. 

 Após realizadas as análises de saturações e as anáises de normalidade dos 

construtos, foi elaborada uma análise global do modelo de medida, conforme apresentado 

no quadro nº56, onde é possível analisar a média das saturações, a fiabilidade, a fiabilidade 

composta e a variância extraída, bem como o pressuposto de normalidade do constructo. 

 
 

Quadro 56 - Resumo da análise do modelo de medida. 

 

Média das  
saturações 
(> 0,5) 

Fiabilidade  
(Alfa de Cronbach) 
(> 0,7) 

Fiabilidade  
composta 
(> 0,7) 

Variância  
extraída 
(> 0,5) 

Pressuposto 
normalidade 

5. Confiança  0,780 0,899 0,997 0,614 Ok 

6. Comunicação  0,888 0,913 0,988 0,790 Ok 

7. Cooperação  0,834 0,883 0,978 0,702 Ok 

8. Compromisso  0,796 0,924 0,997 0,635 Ok 

9. Dependência  0,567 ** 0,660 0,910 ** 0,347 +- 

10. Qualidade dos serviços  0,749 0,947 0,999 0,564 +- 

11. Satisfação  0,678 0,897 0,998 0,547 Ok 

12. Fidelização  0,854 0,942 0,998 0,730 Ok 

** Inferior ao valor desejável 
Fonte – Elaboração própria 

 

O modelo de Medida permite concluir que, os itens são significativos para medir os 

construtos em estudo, para todas as dimensões, com apenas uma exceção para o item 

11.10, “Todos os funcionários da instituição de saúde poderiam melhorar o seu 

desempenho”; os itens são consistentes para medir os construtos em estudo, para todas as 

dimensões, sendo o valor ligeiramente inferior apenas para o Grau de Dependência 

(dimensão 9); verifica-se a validade de cada construto em estudo, para todas as dimensões; 

por último é de referir que, globalmente, são cumpridos os pressupostos de existência da 

normalidade da distribuição das variáveis em estudo. 
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5.2. Análise da validez discriminante 

 

A segunda componente da validade do constructo denomina-se de, validez 

discriminante, que é obtida, quando escalas concebidas para medir constructos distintos 

relacionam-se mais com os constructos latentes estudados, do que com outros constructos 

(Nunnaly & Bernstein, 1994 citado por Fonseca, 2009). Segundo Netemeyer, Bearden & 

Sharma (2003), o objetivo da validade é avaliar se as escalas concebidas, medem 

constructos distintos, ou se não ocorreu distinção entre a análise dos constructos, isto é, se 

os inquiridos perceberam as questões como sendo um conjunto homogéneo.  

Malhotra (2001), refere que a validade discriminante caracteriza-se, quando uma 

medida não se correlaciona, com outros constructos dos quais se supõe que difira. Esta 

pressupõe, que a medida em questão, não apresenta valores de correlação altos com outras 

medidas de constructos, dos quais difira teoricamente. A validade discriminante é o grau no 

qual, dois conceitos conceptualmente parecidos, diferem. Designa em que medida um 

constructo que é dado é diferente dos outros constructos.  

Para avaliar-se a validade discriminante, Fornell & Larcker (1981), sugerem que a 

Variância Média Extraída ou AVE deverá ser maior, do que, a variância partilhada entre o 

conceito e os outros conceitos do modelo. Mais concretamente, cada elemento da diagonal 

deverá ser significativamente maior, do que os valores das linhas e colunas suas 

correspondentes (Hulland, 1999).  

Hair et al (1998) e Green et al (2000), citam que o teste empírico é novamente a 

correlação entre as medidas, mas desta vez, a escala está correlacionada com uma medida 

parecida, mas conceptualmente diferente. Neste caso a correlação deve ser baixa, 

demonstrando que a escala é conceptualmente distinta de outro conceito parecido. A 

validade discriminante, exige que, exista uma baixa correlação entre as medidas de interesse, 

e outras medidas que supostamente não medem a mesma variável ou conceito. Portanto, as 

correlações de cada item com a própria escala (exceto o item) devem ser mais elevadas, do 

que, com outras escalas (Green et al, 2000). 

Segundo o autor Calvo de Mora (2005), a validade discriminante complementa a 

validade convergente, e representa a extensão, em que, cada medida de um dado conceito 

difere da medida dos outros conceitos do modelo. A demonstração da validade 

discriminante deve ser construída, através de uma matriz, que inclua a correlação entre os 

diferentes conceitos na sua parte esquerda abaixo da diagonal, e na diagonal a raiz quadrada 
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da AVE, calculada ao longo da diagonal para cada um dos conceitos (Barclay, Higgins & 

Thompson, 1995; Hulland, 1999).  

Barclay et al (1995) ressaltam que para alcançar uma adequada validade 

discriminante é imprescindível que, os valores da diagonal principal sejam superiores aos 

restantes valores nas correspondentes linhas e colunas. Como se pode observar no quadro 

nº 57, este critério é cumprido para todas as variáveis. 

 

 
Quadro 57 - Validade discriminante 

 5.  

Confiança 

6. 

Comunicação 

7. 

Cooperação 

8. 

Compromisso 

9. 

Dependência 

10. 

Qualidade  

11.  

Satisfação 

12. 

Fidelização 

5. Confiança  0,783        

6. Comunicação  0,722 0,889       

7. Cooperação  0,708 0,639 0,838      

8.Compromisso  0,726 0,661 0,687 0,797     

9. Dependência  0,438 0,404 0,435 0,552 0,589    

10. Qualidade   0,759 0,729 0,680 0,746 0,495 0,751   

11. Satisfação  0,705 0,667 0,614 0,712 0,501 0,808 0,740  

12. Fidelização  0,654 0,584 0,577 0,709 0,484 0,766 0,829 0,854 

Nota: Os números a negrito da diagonal representam a raiz quadrada da variância compartilhada entre o constructo e as suas medidas, as 

correlações são entre os constructos. 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Os valores da diagonal principal são superiores aos restantes valores nas 

correspondentes linhas e colunas para a maioria dos casos, o que demonstra a validez 

discriminante. 

A validez discriminante, também pode ser demonstrada, para um conjunto de 

construtos, pela forma, como estes se diferenciam em diferentes grupos de uma variável de 

caracterização. Assim sendo, vai-se de seguida, estudar a relação entre os contrutos e o 

sexo, a idade e as habilitações. 

Antes de se proceder á demonstração da análise cita acima, é importante salientar 

os métodos estatísticos utilizados, pois os mesmos diferem com o tamanho da amostra. 

Neste sentido, para amostras com mais de 30 elementos em cada um dos grupos em 

estudo, a violação dos pressupostos da normalidade e da homocedasticidade não põe em 

causa as conclusões (Gravetter & Wallnau, 2000; Stevens, 1996). Sempre que a dimensão 

da amostra estiver nestas condições, não será necessário verificar os pressupostos e podem 
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aplicar-se os testes paramétricos, caso contrário, os testes paramétricos serão substituídos 

por testes não paramétricos. 

Na presente investigação, recorreram-se aos testes t de Student e de Mann Whitney e aos 

testes ANOVA e Kruskall-Wallis. 

Os testes t de Student e de Mann-Whitney, servem para averiguar se as diferenças 

observadas na amostra são estatisticamente significantes, ou seja, se as conclusões da 

amostra se podem inferir para a população. 

O valor de 5% é um valor de referência, utilizado nas Ciências Sociais para testar 

hipóteses, significa que se estabeleceu a inferência com uma probabilidade de erro inferior 

a 5%. 

Quando se pretende analisar, uma variável quantitativa nas duas classes, de uma 

variável qualitativa nominal dicotómica, pode utilizar-se o teste paramétrico t de Student, 

por forma, a verificar a significância das diferenças entre os valores médios observados, 

para ambos os grupos da variável nominal dicotómica. 

O teste t coloca as seguintes hipóteses: 

 H0: Não existe diferença na média das variáveis, entre os grupos da variável 

dicotómica. 

 H1: Existe diferença na média das variáveis, entre os grupos da variável 

dicotómica. 

Quando o valor de prova do teste t é superior a 5%, aceita-se a hipótese nula, ou 

seja, não há diferenças entre os dois grupos. Quando o valor de prova é inferior a 5%, 

rejeita-se a hipótese nula, da média ser igual para os dois grupos, ou seja, há diferenças 

entre os dois grupos. 

Os testes ANOVA e Kruskall-Wallis servem para realizar o estudo da relação entre 

uma variável qualitativa e variáveis quantitativas. Estas podem ser determinadas, pelos 

valores médios obtidos, para cada classe da variável qualitativa, sendo o teste de hipóteses 

adequado a ANOVA, que não é mais do que uma extensão do teste t de Student, para 

variáveis com mais do que duas classes, quando se cumpre o pressuposto da normalidade 

ou para amostras de grande dimensão. 

O teste ANOVA coloca as seguintes hipóteses: 

 H0: As médias da variável são iguais nas categorias da variável qualitativa. 

 H1: As médias da variável são diferentes nas categorias da variável qualitativa. 
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Quando o valor de prova da ANOVA é inferior a 5%, rejeita-se a hipótese de que 

as médias das variáveis quantitativas sejam iguais para as várias categorias das variáveis 

qualitativas. Quando é superior a 5%, não se rejeita a hipótese nula. 

 

 

5.2.1. Relação dos construtos com o sexo  

 

 Para estudar a relação entre variáveis quantitativas e uma variável dicotómica, como 

o sexo, uma vez que os grupos em estudo podem ser considerados de grande dimensão, 

utiliza-se o teste t de Student. 

 

Quadro 58 - Estatística descritiva e Teste t de Student: Relações entre os contrutos e o sexo 

 
 N Média 

Desvio 

padrão 
Teste t P 

5. Grau de Confiança  Masculino 187 4,86 1,220 ,740 0,460 

 na instituição Feminino 188 4,76 1,191   

6. Grau de Comunicação  Masculino 187 4,17 1,423 1,850 0,065 

 com a instituição Feminino 188 3,90 1,445   

7. Grau de Cooperação  Masculino 187 4,94 1,229 1,756 0,080 

 com a instituição Feminino 188 4,71 1,325   

8. Grau de Compromisso  Masculino 187 4,47 1,333 ,737 0,461 

 com a instituição Feminino 188 4,37 1,287   

9. Grau de Dependência  Masculino 187 4,05 1,261 ,264 0,792 

 com a instituição Feminino 188 4,02 1,294   

10. Grau de Qualidade dos  Masculino 187 4,17 1,193 1,176 0,240 

 serviços da instituição Feminino 188 4,02 1,283   

11. Grau de Satisfação  Masculino 187 4,42 1,127 1,329 0,185 

 com a instituição Feminino 188 4,27 1,091   

12. Grau de Fidelização  Masculino 187 4,47 1,382 ,457 0,648 

 com a instituição Feminino 188 4,40 1,425   

Fonte – Elaboração própria 

 

O valor de prova é superior a 5% para todos os construtos, não se rejeita H0: 

considera-se que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os dois sexos. 
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Gráfico 8 - Gráfico de médias: Relações entre os contrutos e o sexo 

 

Fonte – Elaboração própria 

 

Na amostra, o valor médio de todos os construtos é superior para o sexo 

masculino, no entanto, as diferenças observadas não são estatisticamente significativas. 

Assim sendo, não se verifica validez discriminante relativamente ao sexo. 

 

 

5.2.2. Relação dos construtos com a idade  

 

 Para estudar a relação entre variáveis quantitativas e uma variável qualitativa, como 

a idade, uma vez que os grupos em estudo podem ser considerados de grande dimensão, 

utiliza-se o teste ANOVA. 

 

Quadro 59 - Estatística descritiva e Teste ANOVA: Relações entre os contrutos e os grupos etários 

  N Média 
Desvio 

padrão 
F (ANOVA) P 

5. Grau de Confiança 18 - 25 anos 33 4,93 1,166 10,913 ** 0,000 

na instituição 26 - 40 anos 138 4,57 1,153     

 41 - 50 anos 90 4,51 1,173     

 51 - 65 anos 114 5,30 1,155     

6. Grau de Comunicação 18 - 25 anos 33 4,47 1,357 9,121 ** 0,000 

com a instituição 26 - 40 anos 138 3,82 1,222     

 41 - 50 anos 90 3,61 1,332     

 51 - 65 anos 114 4,49 1,629     

7. Grau de Cooperação 18 - 25 anos 33 4,99 1,008 5,895 ** 0,001 

com a instituição 26 - 40 anos 138 4,71 1,184     

 41 - 50 anos 90 4,49 1,379     

 51 - 65 anos 114 5,19 1,305     

8. Grau de Compromisso 18 - 25 anos 33 4,34 1,259 11,911 ** 0,000 

com a instituição 26 - 40 anos 138 4,11 1,148     
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 41 - 50 anos 90 4,18 1,260     

 51 - 65 anos 114 4,99 1,369     

9. Grau de Dependência 18 - 25 anos 33 3,90 1,248 8,283 ** 0,000 

com a instituição 26 - 40 anos 138 3,72 1,170     

 41 - 50 anos 90 3,99 1,230     

 51 - 65 anos 114 4,49 1,325     

10. Grau de Qualidade dos 18 - 25 anos 33 4,28 1,219 14,001 ** 0,000 

serviços da instituição 26 - 40 anos 138 3,77 1,041     

 41 - 50 anos 90 3,83 1,182     

 51 - 65 anos 114 4,66 1,317     

11. Grau de Satisfação 18 - 25 anos 33 4,36 1,110 8,319 ** 0,000 

com a instituição 26 - 40 anos 138 4,14 ,902     

 41 - 50 anos 90 4,13 1,070     

 51 - 65 anos 114 4,75 1,258     

12. Grau de Fidelização 18 - 25 anos 33 4,08 1,413 12,217 ** 0,000 

com a instituição 26 - 40 anos 138 4,20 1,221     

 41 - 50 anos 90 4,11 1,429   

 51 - 65 anos 114 5,06 1,394   

** Diferença significativa para p < 0,01 

Fonte – Elaboração própria 

 
O valor de prova é inferior a 5% para todos os construtos, rejeita-se H0 e aceita-se 

H1: considera-se que existem diferenças estatisticamente significativas entre as faixas etárias. 

 

 
Gráfico 9 - Gráfico de médias: Relações entre os contrutos e os grupos etários 

 

Fonte – Elaboração própria 
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O valor médio dos construtos Confiança, Comunicação e Cooperação é superior 

para as idades extremas, especialmente a idade 51-65 anos e os contrutos Compromisso, 

Dependência, Qualidade, Satisfação e Fidelização são superiores para a idade 51-65 anos, 

sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas. Assim sendo, verifica-se 

validez discriminante relativamente à idade. 

 

 

5.2.3. Relação dos construtos com as habilitações  

 

 Uma vez que se verificam algumas categorias com poucas observações, as 

habilitações foram recodificadas de acordo com o seguinte quadro. 

 

Quadro 60 - Tabela de frequências: Habilitações literárias 

 Frequência Percentagem 

Até 2º ciclo 47 12,6 

3º ciclo/ 9ºano 76 20,3 

Ensino secundário/ 12ºano 158 42,2 

Ensino superior 93 24,9 

Total 374 100,0 

Verifica-se uma não resposta, que corresponde a 0,3% da amostra. 

Fonte – Elaboração própria 
 

 Novamente, para estudar a relação entre variáveis quantitativas e uma variável 

qualitativa, como as habilitações, uma vez que os grupos em estudo podem ser 

considerados de grande dimensão, utiliza-se o teste ANOVA. 

 

Quadro 61 - Estatística descritiva e Teste ANOVA: Relações entre os contrutos e as habilitações 

  N Média 
Desvio 

padrão 
F (ANOVA) P 

5. Grau de Confiança até 2º ciclo 47 5,75 ,969 12,929 ** 0,000 

na instituição 3º ciclo/ 9ºano 76 4,74 1,293     

 Ensino secundário/ 12ºano 158 4,57 1,143     

 Ensino superior 93 4,82 1,114     

6. Grau de Comunicação até 2º ciclo 47 5,32 1,263 19,393 ** 0,000 

com a instituição 3º ciclo/ 9ºano 76 4,25 1,457     

 Ensino secundário/ 12ºano 158 3,71 1,299     

 Ensino superior 93 3,76 1,362     

7. Grau de Cooperação até 2º ciclo 47 5,71 1,217 11,359 ** 0,001 

com a instituição 3º ciclo/ 9ºano 76 5,01 1,171     

 Ensino secundário/ 12ºano 158 4,57 1,258     

 Ensino superior 93 4,68 1,233     

8. Grau de Compromisso até 2º ciclo 47 5,33 1,361 10,536 ** 0,000 

com a instituição 3º ciclo/ 9ºano 76 4,53 1,388     
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 Ensino secundário/ 12ºano 158 4,19 1,235     

 Ensino superior 93 4,25 1,140     

9. Grau de Dependência até 2º ciclo 47 5,02 1,329 13,751 ** 0,000 

com a instituição 3º ciclo/ 9ºano 76 4,21 1,254     

 Ensino secundário/ 12ºano 158 3,82 1,183     

 Ensino superior 93 3,77 1,179     

10. Grau de Qualidade dos até 2º ciclo 47 5,15 1,321 16,735 ** 0,000 

serviços da instituição 3º ciclo/ 9ºano 76 4,23 1,156     

 Ensino secundário/ 12ºano 158 3,81 1,163     

 Ensino superior 93 3,96 1,104     

11. Grau de Satisfação até 2º ciclo 47 5,06 1,347 8,622 ** 0,000 

com a instituição 3º ciclo/ 9ºano 76 4,38 1,117     

 Ensino secundário/ 12ºano 158 4,16 1,050     

 Ensino superior 93 4,28 ,925     

12. Grau de Fidelização até 2º ciclo 47 5,40 1,372 9,974 ** 0,000 

com a instituição 3º ciclo/ 9ºano 76 4,50 1,462     

 Ensino secundário/ 12ºano 158 4,18 1,350    

 Ensino superior 93 4,33 1,259   

** Diferença significativa para p < 0,01 

Fonte – Elaboração própria 

 

O valor de prova é inferior a 5% para todos os construtos, rejeita-se H0 e aceita-se 

H1: considera-se que existem diferenças estatisticamente significativas entre as habilitações. 

 

Gráfico 10 - Gráfico de médias: Relações entre os contrutos e as habilitações 

 

Fonte – Elaboração própria 
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O valor médio de todos os construtos é superior para as habilitações mais baixas 

(até 2.º ciclo), sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas. Assim sendo, 

verifica-se validez discriminante relativamente às habilitações. 

 

Observando que todas as análises efetuadas aos construtos com indicadores 

apresentam resultados aceitáveis, no que se refere aos testes de fiabilidade e validez, pode-

se concluir sobre a solidez e confiança demonstrada pelo modelo de medida proposto. 

Posteriormente é sugerido à investigadora a avaliação dos modelos estruturais, onde 

serão explicadas as várias relações entre os contructos. 

 

 

6. Interpretação, discussão dos dados  

 

No ponto interpretação, discussão dos dados, tem-se como principal objetivo 

analisar e discutir cada um dos objetivos traçados, bem como, cada uma das hipóteses 

apresentadas, e se se verifica a apresentação de novas hipóteses que se correlacionem, 

criando relações relevantes para a investigação.  

 

 

6.1. Discussão dos dados 

 

Esta investigação tem como objetivo analisar se, variáveis relacionais, como a 

comunicação, confiança, a cooperação, o compromisso, dependência são consideradas 

pilares importantes, para se conseguir a satisfação e fidelização de clientes. Da análise 

realizada no SPSS AMOS 18, para a verificação das hipóteses concluí-se que todas as 

hipóteses propostas, são confirmadas. 

 

 

6.2. Verificação dos objetivos com as hipóteses 

 

Realizadas várias análises, verificam-se as seguintes associações entre os objetivos e 

as hipóteses de investigação: 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

260 

Relativamente ao “objetivo parcial 1: Perceber como é que se desenvolve o 

processo de interação no serviço público da saúde”, a sua análise resulta da análise global 

apresentada para o modelo estrutural. 

Quanto ao “objetivo parcial 2: Compreender a importância que algumas variáveis 

do marketing de relacionamento exercem, de forma direta, sobre a satisfação dos utentes”, 

este está associado à hipótese “H8 A qualidade percebida nos serviços exerce influência 

positiva na satisfação com os serviços de saúde”. 

No que diz respeito ao “objetivo parcial 3: Analisar como é que a confiança e a 

troca de informação entre profissional de saúde e utente afeta a existência de relações 

duradouras”, este está associado às hipóteses “H1 A cooperação alcançada pelas partes, 

será maior quanto maior for o fluxo de informação entre o prestador de serviço e o utente” 

e “H2 Quanto maior for a confiança entre vendedor e comprador, maior será a cooperação 

entre ambos”. 

A análise do “objetivo parcial 4: Estudar como se desenvolve a perceção da 

qualidade do serviço público de saúde pelo utente” é realizada a partir dos dados de 

estatística descritiva, já anteriormente, apresentados no ponto 2.1.7., cujos resultados 

apontam para uma perceção da qualidade do serviço público de saúde pelo utente 

intermédia, no que diz respeito à escala de medida. 

A análise do “objetivo parcial 5: Perceber como é que a qualidade do serviço afeta a 

satisfação do cliente” está associada ao estudo da hipótese “H8 A qualidade percebida nos 

serviços exerce influência positiva na satisfação com os serviços de saúde”. 

Relativamente ao “objetivo parcial 6: Analisar a influência que a satisfação exerce 

sobre a fidelização dos utentes no setor da saúde”, este está associado à hipótese “H9 A 

satisfação tem um impacto positivo na fidelização”. 
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Figura 18 – Estimativas não estandardizadas para o modelo estrutural 
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Figura 19 – Estimativas estandardizadas para o modelo estrutural. 
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6.3. Análise das relações entre as hipóteses 

 

Após efetuada a análise para todas as variáveis latentes e validadas as escalas de 

medida, procede-se á análise do modelo global e ao teste das distintas hipóteses propostas 

na investigação, que constituiem o modelo estrutural a analisar. 

Segundo Holanda (2008), o objetivo da análise do modelo estrutural é testar as 

hipóteses e verificar se o modelo proposto se adequa aos dados recolhidos. Na última 

etapa, pretende-se analisar a significância dos caminhos propostos, confirmando ou não as 

hipóteses da pesquisa. Nesse sentido são, observados os parâmetros estimados para cada 

caminho estrutural, que refletem as relações entre as variáveis latentes. 

Os dados do quadro 62, revelam a anáise das relações para verificação das hipóteses 

do modelo estrutural. 

 

Quadro 62 - Análise das relações para verificação das hipóteses do modelo estrutural. 

  Saturações    

Dimensão Dimensão Não estandardizadas Estandardizadas Erro padrão Teste t p 

5. Confiança 7. Cooperação ,509 ,582 ,062 8,248 <0,001 

6. Comunicação 7. Cooperação ,243 ,310 ,048 5,019 <0,001 

7. Cooperação 8. Compromisso ,569 ,558 ,063 9,082 <0,001 

9. Dependência 8. Compromisso ,355 ,430 ,051 6,920 <0,001 

7. Cooperação 
10. Qualidade dos 
serviços 

,534 ,432 ,080 6,669 <0,001 

8. Compromisso 
10. Qualidade dos 
serviços 

,427 ,353 ,098 4,343 <0,001 

9. Dependência 
10. Qualidade dos 
serviços 

,171 ,171 ,062 2,778 0,005 

10. Qualidade dos 
serviços 

11. Satisfação ,846 ,899 ,055 15,352 <0,001 

11. Satisfação 12. Fidelização ,946 ,916 ,055 17,231 <0,001 

Fonte – Elaboração própria 

 

 Com base nos dados apresentados no quadro 62, vai-se proceder há verificação e 

análise de cada uma das hipóteses delineadas a partir do modelo estrutural. 

 

H1 A cooperação alcançada pelas partes, será maior quanto maior for o fluxo de 

informação entre o prestador de serviço e o utente. 

 

 A relação entre a Comunicação e a Cooperação apresenta um coeficiente 

estandardizado de 0,310, com um valor de prova p<0,001, pelo que a relação entre os 

construtos é positiva e estatisticamente significativa, pelo que se verifica a hipótese. 

Os dados anteriores afirmam que, a comunicação entre os prestadores de serviço e 

os utentes produzem um efeito positivo na cooperação entre ambos. 
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Para que o utente aumente o seu nível de cooperação é, necessário que, 

anteriormente, entre eles tenha existido uma relação, onde haja troca de informação, neste 

sentido, o prestador de serviços deve preocupar-se em conseguir que a comunicação seja 

de qualidade. 

Os resultados obtidos no estudo assinalam o intercâmbio de informação, como um 

antecedente da cooperação. Parece importante a existência de uma comunicação aberta, 

bilateral e frequente entre o prestador de serviço e o utente, fundamental para incrementar 

uma maior cooperação.  

Pode-se concluir, que o marketing de relacionamento, pressupõe o diálogo entre a 

instituição e os utentes, e que a comunicação seja individual, perante as necessidades de 

cada utente. Portanto, é essencial que as interações evidenciem uma criação mútua de valor, 

relação de confiança, comprometimento e cooperação entre ambas as partes (Toledo, 

Rocha & Nucci, 2004) 

 

H2 Quanto maior for a confiança entre os profissionais da instituição de saúde e o 

utente, maior será a cooperação entre ambos. 

 

 Da análise efetuada pode-se verificar que, a cooperação vem influenciada pela 

confiança. A confirmação desta hipótese, indica claramente o papel fundamental da 

confiança, que as partes envolvidas na relação, possuem no desenvolvimento da 

cooperação, correspondendo aquela variável ao pilar fundamental de qualquer 

relacionamento estratégico (Moorman, Deshpande & Zaltman, 1993). 

No processo de trocas relacionais, entre o prestador de serviços e o utente, a 

confiança pode ser considerada, como uma expectativa ou uma crença. Pode-se referir que 

é uma expectativa, quando uma parte acredita que a outra tenta agir da forma acordada, por 

outro lado, quando ambas as partes acreditam que o relacionamento está estabelecido 

conforme o desejo de todos os parceiros envolvidos, a confiança é considerada como uma 

crença. 

Encontrada a confiança, o prestador de serviços e o utente, apercebem-se que 

esforços conjuntos e coordenados, permitirão atingir resultados que excedem aqueles que 

individualmente seriam possível alcançar, se agissem de acordo com os seus próprios 

objetivos, aceitando desta forma a cooperação (Anderson & Narus, 1990). Segundo 

Morgan & Hunt (1994), a maioria dos estudos consideram a confiança como um 

antecedente da cooperação.  
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A confiança é, necessária, para que as partes estejam seguras de que nenhuma 

atuará em seu próprio benefício, e que os benefícios da relação, sejam repartidos de forma 

justa. 

Pode-se afirmar que, existe uma forte ligação, entre a confiança e a cooperação no 

relacionamento. A relação entre a confiança e a cooperação apresenta um coeficiente 

estandardizado de 0,582, com um valor de prova p<0,001, pelo que a relação entre os 

construtos é positiva e estatisticamente significativa, pelo que se verifica a hipótese. 

 

H3 Quanto maior for a cooperação entre os profissionais da instituição de saúde e o 

utente, maior será a relação de compromisso entre ambos. 

 

 Para os autores Hakansson & Snehota (1995), é necessária que exista uma postura 

colaborativa entre as partes, para evitar que o relacionamento se transforme num jogo nulo, 

até porque é o interesse na cooperação e a criação de valor, que leva ao desenvolvimento 

de um relacionamento colaborativo entre as partes. A colaboração é parte da relação 

comercial entre duas partes, mas, invarialmente tem mais interesse para o utente, do que 

para o prestador de serviços (Arbache, Santos, Montenegro & Salles, 2004). 

As instituições cooperam com os clientes, para aumentar a sua fidelidade, reduzir 

os riscos e o incumprimento e aumentar o compromisso.  

De acordo com Moorman et al (1992) o compromisso pode ser definido como um 

desejo duradouro de manter a relação ativa. O compromisso envolve a adoção de uma 

orientação a longo prazo, isto é, implica uma disposição para realizar sacrifícios a curto 

prazo com o objetivo de obter benefícios a longo prazo com a relação (Dwyer et al, 1987; 

Moorman et al, 1992; Gundlach & Murphy, 1993; Ganesan, 1994; Morgan & Hunt, 1994, 

Geyskens et al, 1996; Coote et al, 2003).  

Mentzer, Min & Zachariz (2000), refere como uma das características do 

compromisso, a intenção das partes se tornarem mais envolvidos na relação, por meio de 

investimentos que envolvem riscos (Kumar et al, 1995), sendo necessário colaboração e 

cooperação de ambas as partes para concretizar os objetivos de ambas. 

Neste sentido, e segundo os autores Siguaw; Simpson & Baker (1998, citado por 

Fonseca, 2009) o compromisso é uma consequência da cooperação.A relação entre a 

cooperação e o compromisso apresenta um coeficiente estandardizado de 0,558, com um 

valor de prova p<0,001, pelo que a relação entre os construtos é positiva e estatisticamente 

significativa, pelo que se verifica a hipótese. 
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H4 Quanto maior for a dependência do utente em relação ao profissional de saúde, 

maior será o compromisso do profissional da instituição de saúde face ao utente. 

 

 Quanto maior a dependência do utente, em relação ao profissional de saúde, maior 

será o seu compromisso para com ele. Para os relacionamentos, a existência de 

dependência é positiva (Rodrigues, 2008). Almeida, Coelho & Coelho (2004) mencionam 

que quanto maior a dependência, maior o compromisso entre as partes. 

A dependência é um conceito, que ronda, em torno da diferença que existe entre as 

partes da relação e interpreta-se, como, a necessidade que tem uma das partes implicadas, 

em manter a relação, como, meio de alcançar os seus objetivos. Quanto mais dependência 

existir entre as partes, maior será a necessidade que terá uma das partes em manter a 

relação para poder alcançar os seus benefícios (Suárez, 2004), nesta linha de pensamento 

maior será o compromisso dessa parte na relação. 

Nos relacionamentos comerciais, ambas as partes podem ser, de alguma forma, 

dependentes uma da outra e a estrutura dessa dependência “recíproca” caracteriza o nível 

de interdependência do relacionamento, levando a implicações importantes para a 

interação. (Gundlach & Cadotte, 1994; Mohr & Spekman, 1994). A dependência é a 

aceitação, de uma das partes, de que para ser parte de uma relação comercial mutuamente 

benéfica, tem que cooperar e formar uma base sólida que, suporta os inevitáveis conflitos 

(Fontenot & Wilson, 1997) gerando o compromisso em manter a relação. 

Pode-se afirmar que, quanto maior o custo de mudança, maior a dependência, 

maior a barreira à quebra do relacionamento, levando, ao compromisso (Morgan & Hunt, 

1994), e à lealdade (Beerli, Martin & Quintana, 2004). A relação entre a dependência e o 

compromisso, apresenta um coeficiente estandardizado de 0,430, com um valor de prova 

p<0,001, pelo que a relação entre os construtos é positiva e estatisticamente significativa, 

verificando-se que quanto maior for a dependência do utente, em relação ao profissional de 

saúde, maior será o compromisso do profissional da instituição de saúde face ao utente. 

  

H5 Quanto maior for a dependência do utente em relação ao profissional da 

instituição de saúde, maior será a qualidade do serviço prestado. 

 

 A diferenciação positiva do profissional da instituição de saúde, determina o seu 

poder de atração, podendo-se afirmar que, quanto maior for tal diferenciação, maior será a 

relação custo-benefício percebida, ou seja, maior será a qualidade do serviço (Wilson, 
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1995), e, por conseguinte, maior será o sentimento de dependência do utente em relação ao 

profissional da instituição de saúde. Heide & John (1988) referem algumas possibilidades 

para aumentar a dependência do utente, ou seja, quando os resultados obtidos excedem os 

resultados, que estariam disponíveis para o utente pelo profissional da instituição de saúde. 

Entre os indicadores da variável latente dependência, propostos por Wilson & 

Vlosky (1997) e adaptados para o contexto de serviços, ilustra-se a perceção do cliente de 

que seria difícil substituir o atual prestador de serviços, sem causar impactos, que pudessem 

ser originados do decréscimo do valor de uma transação, remetendo ao conceito de oferta 

com qualidade de serviços ao cliente, como fonte geradora de valor agregado (Slongo & 

Müssnich, 2005).  

A dependência tende a aumentar, quando a qualidade do serviço prestado e os 

resultados da relação, são comparativamente maiores e melhores do que os alcançados 

noutro relacionamento alternativo, e o reconhecimento mútuo da interdependência acaba, 

por acontecer, quando uma das partes toma consciência da dificuldade e do custo em 

terminar a relação (Fontenot & Wilson, 1997; Batt & Parining, 2002). 

A relação entre a dependência e a qualidade dos serviços apresenta um coeficiente 

estandardizado de 0,171, com um valor de prova p=0,005, pelo que a relação entre os 

construtos é positiva e estatisticamente significativa, verificando-se a hipótese acima 

transcrita. 

 

H6 Quanto maior for a cooperação entre as partes, maior será a perceção de 

qualidade de serviço pelo utente. 

  

A cooperação implica a comunhão de ações combinadas, que visam não apenas 

atender objetivos individuais, mas consolidar relações comerciais de longo prazo, que 

proporcionem vantagens conjuntas às partes da relação. (Pigatto & Alcântara, 2006).  

 A cooperação é vista, como, um conector relacional que descreve como as partes 

devem interagir, e reflete a expectativa de comportamentos na gestão do relacionamento 

(Obadia, 2008). 

 No seguimento dessa linha de pensamento, a qualidade, na perspetiva do cliente, é 

alcançada quando o prestador de serviços possui a habilidade de reduzir a incerteza 

percebida. A qualidade dos serviços corresponde à diferença, entre o serviço esperado e o 

recebido. 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

268 

Autores como Parasuraman; Zeithaml & Malhotra (2005) asseguram que as 

perceções são, realizadas através de um método de avaliação em relação aos produtos e 

serviços oferecidos aos clientes, e esta é uma grande expectativa para as empresas 

prestadoras de serviços, que estão sempre à procura de inovações para tentar fidelizar os 

seus clientes e deixá-los cada vez mais satisfeitos com os serviços oferecidos. 

Os autores ressaltam que, embora esse raciocínio seja válido, não basta 

compreender a importância de fornecer serviços com excelente qualidade, é preciso que 

haja um processo contínuo de monitoração das perceções dos clientes sobre a qualidade 

dos serviços, sobressaindo a importância da cooperação entre as partes envolvidas. 

Na investigação, a relação entre a cooperação e a qualidade dos serviços, apresenta 

um coeficiente estandardizado de 0,432, com um valor de prova p=0,005, pelo que a 

relação entre os construtos é positiva e estatisticamente significativa, sendo possível afirmar 

que, quanto maior for a cooperação entre as partes, maior será a perceção de qualidade de 

serviço pelo utente. 

 

H7 O compromisso entre o profissional da instituição de saúde em relação ao 

utente exerce influência positiva na avaliação da qualidade dos serviços de saúde. 

 

 Segundo Pigatto & Alcântara (2006), o comprometimento implica o compromisso 

que uma parte tem, para com a outra parte. Garbarino & Johnson (1999) conceituam 

confiança como, a segurança do consumidor na qualidade dos serviços e confiabilidade dos 

serviços oferecidos pela instituição. Os autores consideram a confiança, como precursora 

do compromisso, porque o compromisso envolve vulnerabilidade e sacrifício e ambos têm 

intenção de permanecer na relação. 

Morgan & Hunt (1994) afirmaram que compromisso no relacionamento, é uma 

convicção de que, o parceiro de troca é considerado extremamente importante. Entretanto, 

o compromisso no relacionamento, só existe, quando o relacionamento é considerado 

importante. 

Neste sentido, a qualidade do serviço influencia o seu compromisso, uma vez que é 

capaz de determinar futuras intenções comportamentais (Boulding, Staelin, Kalra & 

Zeithaml, 1993; Bitner 1990; Zeithaml 1988). Deste modo, as incertezas do consumidor 

podem ser reduzidas, mediante a identificação do valor do serviço oferecido pelo 

prestador. 
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Serviços realizados com qualidade fortalecem a confiança e o compromisso do 

consumidor (Sidershmukh, Singh & Sabol, 2002).  

A teoria do Marketing de relacionamento considera a associação entre os 

construtos satisfação, confiança e comprometimento positiva para a formação da qualidade 

(Prado, 2004; Palmatier et. al., 2006). 

A relação entre o compromisso e a qualidade dos serviços, apresenta um coeficiente 

estandardizado de 0,353, com um valor de prova p<0,001, pelo que a relação entre os 

construtos é positiva e estatisticamente significativa, podendo-se afirmar que, o  

compromisso entre o profissional da instituição de saúde, em relação ao utente exerce 

influência positiva, na avaliação da qualidade dos serviços de saúde. 

 

H8 A qualidade percebida nos serviços exerce influência positiva na satisfação com 

os serviços de saúde. 

 

 A qualidade do serviço é, por diversas vezes, referida na literatura como uma 

antecedente da satisfação do cliente (Gotlieb, Grewal & Brown, 1994; Parasuraman, 1998; 

Cronin & Taylor, 1992; Cronin Brady & Hult, 2000; Dick & Basu, 1994; Anderson et al., 

1994; Lacobucci et al., 1995). Segundo Rust & Oliver (2000), a qualidade é uma dimensão 

na qual a satisfação se baseia.  

Prado (2004), seguindo a lógica de relação antecedente-consequente entre satisfação 

e qualidade, propôs uma adaptação na composição deste conceito, a ser formado por três 

variáveis: a satisfação, a confiança e o comprometimento. 

Sendo assim, o conceito de satisfação comumente trabalhado entre autores da área, 

trata da comparação subjetiva dos níveis esperados e recebidos da experiência com o bem 

ou serviço (Oliver, 1980; Bergamo & Giuliani, 2009; Barcelos, Batista & Silva, 2010), o qual 

está relacionado ao paradigma da desconformidade (Oliver, 1981).  

Pode-se afirmar, que a qualidade é um antecedente da satisfação, conforme 

comprovado nos estudos de Fornell et al (1996), Jonhson et al (2001), Prado (2004), 

Cunha, Marchetti & Prado (2004).  

No estudo em questão, a relação entre a qualidade dos serviços e a satisfação, 

apresenta um coeficiente estandardizado de 0,899, com um valor de prova p<0,001, pelo 

que a relação entre os construtos é positiva e estatisticamente significativa, pelo que se 

verifica que a qualidade dos serviços, influencia a satisfação dos utentes com os serviços 

prestados pela instituição de saúde. 
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H9 A satisfação do utente tem um impacto positivo na sua fidelização com o 

prestador de serviços. 

 

 O construto diz respeito à propensão da fidelização quando cliente, neste caso, 

utente, se sente satisfeito com os serviços prestados pela instituição de saúde, pois, segundo 

Fornell et al. (1996), Prado (2004), a fidelidade é, frequentemente, percebida como a 

principal consequência da satisfação do cliente. 

A fidelidade do cliente é amplamente aceite, como, um fator crítico para o sucesso a 

longo prazo das empresas de serviços (Hennig-Thurau, Langer & Hansen, 2001). La & 

Choi (2012), afirmam que a “(...) intenção da fidelidade é o comprometimento 

comportamental do cliente em continuar sendo cliente, negociar novamente com certa 

empresa ou prestador de serviços”. 

Com o aumento da competição entre as instituições de saúde, o meio para reter 

utentes é tão importante, como, atrair novos utentes (Elliott & Healy, 2001). Os estudos 

Hennig-Thurau, Langer & Hansen (2001) indicam que qualidade dos serviços de saúde e 

comprometimento emocional dos utentes, com a instituição, são cruciais para a fidelização 

dos mesmos. 

Ao relacionar a influência da satisfação sobre a fidelização, Oliver (1999) refere que 

se no momento inicial se tem o indivíduo satisfeito e por um processo cumulativo positivo, 

pode-se chegar à fidelização. Ainda segundo o autor, para um cliente se tornar fiel, ele deve 

acreditar que a empresa ou o seu serviço, continua a oferecer a melhor alternativa a ser 

consumida. Neste pensamento, o autor também deixa um indício da necessidade 

antecedente de confiança, comprometimento e satisfação com o relacionamento. 

Ainda, McDougall & Levesque (2000), Hurley & Estelami (1998) comprovaram 

empiricamente que há uma associação positiva entre a satisfação, advinda da perceção de 

qualidade do serviço, sobre as intenções futuras de compra, ou seja, a continuidade do 

relacionamento e consequente fidelização do utente. 

 A relação entre a satisfação e a fidelização, apresenta um coeficiente estandardizado 

de 0,916, com um valor de prova p<0,001, pelo que a relação entre os construtos é positiva 

e estatisticamente significativa, e verifica-se que a satisfação tem um impacto positivo na 

fidelização dos utentes. 

 

 Após avaliadas todas as hipóteses, verifica-se que existe sempre uma relação 

positiva e estatisticamente significativa entre os constructos, sendo ainda pertinente referir 
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que quanto maior o valor do coeficiente estandardizado, mais forte é a ligação entre as 

variáveis cuja relação é analisada. 

 

 

6.4. Proposta de correlações complementares 

 

Como forma de complementar o estudo e as análises das hipóteses efetuadas 

anteriormente, realizou-se uma nova análise de correlação entre as dimensões do modelo, 

de onde resultou mais três novas correlações, com uma relação entre os constructos 

positiva e significativamente estatística, conforme se pode verificar no quadro 63. 

 

Quadro 63 - Análise das correlações entre dimensões no modelo estrutural. 

Dimensão Dimensão Covariâncias Correlações Erro padrão Teste t p 

5. Confiança 6. Comunicação 1,105 ,766 ,115 9,622 <0,001 

9. Dependência 5. Confiança ,890 ,636 ,118 7,520 <0,001 

9. Dependência 6. Comunicação ,831 ,534 ,120 6,934 <0,001 

Fonte – Elaboração própria 

 

Com base no quadro anterior, podem-se enunciar as três novas correlações. A 

primeira, demonstra que a confiança tem um impacto positivo na comunicação; a segunda, 

mostra que, quanto maior for a dependência entre o profissional de saúde e o utente maior 

será a confiança entre ambos; por último, verifica-se que a dependência exerce uma 

influência positiva na comunicação entre os profissionais das instituições de saúde e os 

utentes (quadro 64). 

 

Quadro 64 - Novas correlações entre dimensões no modelo estrutural. 

Quanto maior for a confiança entre os profissionais da instituição de saúde e o utente, maior será a 

comunicação entre ambos. 

Quanto maior for a dependência entre o profissional da instituição de saúde e o utente, maior será a 

confinaça entre ambos. 

Quanto maior for a dependência entre o profissional da instituição de saúde e o utente, maior será o 

grau de comunicação entre ambos. 

Fonte – Elaboração própria 

 

Finalmente, para medir a qualidade do ajustamento, utilizam-se os valores de 

referência recomendados por Arbuckle & Wothke (2003); Luque (2000); e Karjaluoto, 

Mattila & Pento (2002), de acordo com o quadro 65. 
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Quadro 65 - Valor de referência para a avaliação do ajustamento dos modelos de equações estruturais. 

Índices absolutos de 

ajustamento 

 

Descrição Valores recomendados 

Qui-quadrado Cálculo da diferença entre as matrizes de 

covariância observadas e esperadas; não 

ajustado aos graus de liberdade 

P > 0.05 para ser aceitável; indicado 

para amostras pequenas (menos de 200 

observações) 

RMSEA (Root mean 

square error of 

approximation) 

Indica o ajustamento global do modelo 

relativamente aos graus de liberdade 

< 0.05 ajustamento perfeito;  

< 0.08 ajustamento aceitável 

NFI (Normed of fit index) 
Compara o modelo proposto com o modelo 

nulo; não ajustado aos graus de liberdade 

De 0 (sem ajustamento) a 1 

(ajustamento perfeito);  

> 0.80 ajustamento recomendado 

CFI (Comparative fit 

index) 
Índice de adequação global do modelo 

De 0 (sem ajustamento) a 1 

(ajustamento perfeito);  

0.80 - 0.90 ajustamento aceitável 

> 0.90 ajustamento recomendado 

Fonte: Arbuckle & Wothke; 1999; Luque, 2000; Karjaluoto et al , 2002 

 

 

Relativamente à medição da qualidade do ajustamento do modelo, existem vários 

estudos, onde se podem encontrar várias justificações dos índices de ajustamento. 

 Kline (1998) considera importante a utilização de testes que incluem o RMSEA, 

CFI, e o qui-quadrado do modelo, os seus graus de liberdade e o valor de prova p. 

Thompson, Ryals, Knox & Maklan (2000) recomendam o “comparative fit index 

(CFI)” e a “root mean square error of approximation (RMSEA)”, como, sendo os mais utilizados 

para a avaliação do ajustamento dos modelos. 

McDonald & Ho (2002), baseados na revisão da literatura, consideram que os 

modelos de medida do ajustamento mais utilizados são CFI, GFI, NFI e NNFI. 

Por fim, os autores, Hooper, Coughlan, & Mullen (2008) sugerem a utilização do 

qui-quadrado do modelo, os seus graus de liberdade e o valor de prova p, RMSEA, CFI e o 

NFI. Esta seleção é baseada na revisão da literatura e, no facto de que, estes índices são 

menos sensíveis à dimensão da amostra, má especificação do modelo e estimativas dos 

parâmetros. 

Com base, nas várias investigações, dos autores acima mencionados, sobre as 

medidas do índice de ajustamento do modelo estrutural, apresenta-se no quadro 66, o 

ajustamento do modelo da presente investigação. 
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Quadro 66 - Ajustamento do modelo estrutural. 

Qui-quadrado (c2) 

(Sig.) 
Graus de liberdade CFI RMSEA NFI 

4040,732 (p<0,001) 1365 0,850 0,072 0,791 

CFI – Comparative fit índex; RMSEA – Root mean square error of approximation; NFI – Normed of fit index. 

 
Ao analisar o quadro 66, as medidas indicam um mau ajustamento global do 

modelo proposto aos dados recolhidos, se tivermos em conta o Qui-quadrado (p<0,05), 

sendo, o valor afetado pela grande dimensão da amostra, mas indicam um bom 

ajustamento global do modelo proposto aos dados recolhidos, se tivermos em conta o CFI 

(CFI>0,80), RMSEA (p<0,08), e o NFI (NFI próximo de 0,80). 

 

Para complementar a investigação, foram elaborados os efeitos direto entre as 

variáveis e os fatores estudados (anexo 2). As estimativas são em valores normalizados e 

podem, portanto, ser tratadas como indicativo da importância relativa de cada variável para 

o construto latente (Goldberger, 1964). Foram também verificados os efeitos totais entre as 

variáveis e os fatores estudados, que incluem os efeitos indiretos (anexo 3). 

 

 

7. Resumo da análise do modelo proposto 

 

O presente capítulo, faz uma análise da informação recolhida por inquérito, aos 

utentes da consulta externa da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. Realiza-se uma 

apresentação das características da amostra e da relação entre os profissionais da instituição 

de saúde e os utentes. 

As escalas de medida foram validadas através da fiabilidade, validade convergente e 

validade discriminante, e o modelo estrutural foi analisado através dos coeficientes 

estruturais. 

As hipóteses do modelo foram testadas através do método da máxima 

verossimilhança (Maximum Likelihood – ML) com base na matriz de covariância. Os 

resultados permitem aceitar todas as relações entre os constructos. 

Por último são apresentadas mais três hipóteses complementares, com resultados 

positivos e significativamente estatística. Estas hipóteses, consideradas válidas 

estatísticamente, não foram levantadas inicialmente. 

Pode-se concluir, que se conseguiu através deste modelo proposto pela 

investigadora, perceber a forma mais correta, para obter relações de longo prazo entre os 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

274 

utentes e as instituições de saúde. Os resultados demonstram as principais variáveis do 

marketing de relacionamento, que exercem uma maior influència na satisfação e fidelização 

dos utentes. Com base no estudo empírico, concluí-se que a qualidade e a satisfação, são 

extremamente importantes para a manutenção de relações duradouras, entre os 

profissionais de saúde e os utentes. 
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CAPÍTULO VIII – CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES DO ESTUDO E 

LINHAS DE INVESTIGAÇÃO 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo, será feita uma síntese das problemáticas abordadas ao longo do 

trabalho, procede-se à apresentação das principais conclusões, por fim, serão feitas algumas 

sugestões tendentes a introduzir nas instituições de saúde. Pretende-se que as conclusões 

retiradas do estudo, permitam ampliar o conhecimento da área do marketing de 

relacionamento. 

 

 

1. Introdução às conclusões finais 

 

Muitas são as investigações, que têm como objetivo, estudar o marketing de 

relacionamento. É comum a todas, a evolução do conceito de marketing, descrevendo a 

passagem do marketing transacional para o marketing de relacionamento Muitos são os 

fatores que contribuíram para as alterações e evolução do conceito do marketing, tal como, 

a mudança na estrutura organizacional, o avanço das novas tecnologias, o aparecimento da 

internet, que provocou uma alteração do mercado, deixando este de ser local e passou a ser 

global e por último as exigências dos clientes, que provocaram uma alteração no 

pensamento e no desempenho das empresas, que passam a ser centralizadas nas 

necessidades dos clientes, procurando oferecer produtos e serviços de qualidade. 

Procurar melhorar a relação, entre o profissional de saúde e o utente, no momento 

da prestação do serviço, que representa o momento mais importante da transação, 

podemos referir que neste sentido o marketing de relacionamento, constituiu um 

importante instrumento para estimular o relacionamento entre as partes. 

Perante o exposto, pode-se afirmar que o marketing de relacionamento é 

importante, uma vez que a instituição de saúde precisa dos utentes para sobreviver, e 

precisa que os mesmos estejam satisfeitos com os serviço oferecidos. O marketing de 

relacionamento é uma tentativa de lidar com os utentes de forma diferente, identificando as 

suas necessidades e oferecendo benefícios, no sentido de dar a impressão de que o utente 

está a ser atendido por um procedimento orientado de acordo com os seus desejos como 

indivíduo. 

Com o marketing de relacionamento, as instituições de saúde procuram satisfazer as 

necessidades dos utentes ofertando produtos e/ou serviços de qualidade, e criando valor 
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para os mesmos, procurando fidelizá-los. A principal tarefa do marketing de 

relacionamento é fazer, com que, os utentes se tornem leais à instituição de saúde.  

 Dada a particularidade e delicadeza deste setor, pode-se considerar a existência de 

um relacionamento natural, individualizado e próprio entre os profissionais de saúde e o 

utente, e que o marketing de relacionamento pode potencializá-lo, funcionando com uma 

estratégia complementar, que fornece influência positiva na relação entre ambas as partes. 

Quer para os profissionais de saúde, quer para os utentes, a troca de informação, a 

confiança, a cooperação, ou seja, o relacionamento é essencial neste tipo de transação, pois, 

ambas as partes, dependem uma da outra e o investimento na relação, bem como a eficácia 

da mesma, são um instrumento valioso para o sucesso do serviço. Este estudo permite 

concluir, que o marketing de relacionamento exerce uma influência positiva na satisfação e 

fidelização dos utentes. Estas temáticas, são do interesse dos gestores e responsáveis 

técnicos das instituições de saúde. Demonstram interesse pelos fatores que interferem na 

satisfação dos seus utentes/clientes, procurando manter e/ou melhorar a qualidade dos 

serviços prestados, assumindo particular relevância o “feedback” dos utentes.  

Segundo Johansson, Óleni & Fridlund (2002), existem diversos fatores que 

influenciam as expectativas dos utentes/clientes, quer antes da prestação dos cuidados de 

saúde ou durante o processo da prestação dos cuidados de saúde. Na fase “antes da 

prestação” interferem fatores sócio-demográficos, como a idade, grau de instrução, 

situação profissional, estatuto socioeconómico, estado de saúde físico-psiquico-emocional e 

as experiências anteriores em que receberam cuidados. Enquanto, durante o processo, no 

ambiente hospitalar, o utente tem expectativas que podem estar relacionadas com outros 

domínios, nomeadamente: amenidades, atendimento, relações interpessoais entre o 

profissional de saúde e os utentes, comunicação e informação, participação e envolvimento, 

competências técnicas dos profissionais de saúde, e influência da instituição de saúde quer 

nos utentes quer nos profissionais de saúde. Nestes domínios, os profissionais de saúde 

podem influenciar a perceção da satisfação dos utentes. 

Pareceu, então que, o ponto de partida deveria começar pelo conhecimento dos 

utentes. De facto, conhecer os utentes e as suas necessidades individuais, compreender os 

seus comportamentos e os seus anseios é, para qualquer serviço de saúde, o passo mais 

importante, no sentido de fazer corresponder o serviço prestado às expectativas e 

perceções, numa palavra, garantir a satisfação do utente.  

A necessidade de adequação das instituições de saúde, ao aumento do nível de 

exigência por parte dos utentes, pode ser encarada, como um fator de diferenciação para a 
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obtenção da vantagem competitiva e a consequente fidelização do consumidor. Neste 

sentido, e como referido anteriormente, conhecer o perfil do cliente, o que este valoriza e 

as suas necessidades facilitam o processo de fidelização. 

De entre as relações comerciais, que incluem a empresa e o consumidor final, a 

presente investigação aprofundou o estudo das relações entre os profissionais de saúde e os 

utentes, um tipo de relação B2C. 

Os estudos mostram que, o conceito de relação em mercados B2C não é universal e 

que não é possível, desenvolver relações próximas e intensas com todos os clientes. Podem 

existir vários níveis de intensidade relacional, em função das motivações e perceções dos 

consumidores. Esta particularidade, permite contextualizar a relação comercial entre a 

instituição e o cliente, facilitando o entendimento do processo de negociação estabelecido 

entre as partes. Perante esta perspetiva, tomando como referência o tipo de 

relacionamento, definem-se as principais variáveis-chave das relações comerciais entre as 

partes.  

No que se refere, às variáveis-chave das relações no setor da saúde, a presente 

investigação, analisa pormenorizadamente variáveis com características importantes nas 

relações deste tipo de serviço, como: comunicação, confiança, cooperação, 

comprometimento, dependência. Analisa a qualidade e a satisfação, como variáveis 

mediadoras, entre as variáveis relacionais e a fidelização de clientes, como variável 

consequente. A escolha destas variáveis, justifica-se pela importância dada às mesmas, em 

investigações empíricas sobre a temática do marketing de relacionamento, e pelo contacto 

profissional que a investigadora teve com a área da saúde. Para cada variável foi elaborada 

uma revisão teórica, procedendo-se a uma reflexão sobre as dimensões que a integram, por 

último, é realizada uma análise da vinculação das variáveis com outras características, que 

atuam como seu antecedente ou consequente, facilitando a explicação dos intercâmbios 

comerciais, entre os profissionais de saúde e os utentes.  

 

 

2. Conclusões da revisão da literatura 

 

As constantes alterações que se tem confirmado nos diferentes setores da 

sociedade, provocados pela maior intensidade da concorrência, pelo avanço tecnológico, 

por uma maior preocupação com a qualidade dos serviços, levaram á evolução no 

pensamento do marketing, originando um novo conceito – o marketing de relacionamento. 
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O principal objetivo das instituições, já não passa, pelo simples aumento da quota 

de mercado, mas sim pelo aumento e manutenção da carteira de clientes, tornando-se mais 

rentável manter clientes atuais, do que angariar novos clientes. Neste sentido, o marketing 

de relacionamento emerge, como, uma abordagem determinante para o novo contexto de 

marketing das instituições.  

O marketing de relacionamento é definido, como, um processo interativo que 

permite às instituições estabelecer relações estáveis e duradoras com os seus clientes. Esta 

abordagem assenta em três pilares fundamentais: a relação, a interatividade e o longo prazo 

(Fonseca, 2009). 

O marketing de relacionamento é um instrumento primordial para o 

funcionamento das instituições, dada a importância e vantagens que carrega consigo, é 

claramente uma vantagem competitiva em relação à concorrência. 

Os aspetos organizacionais do marketing satisfazem a atual necessidade das 

instituições conhecerem melhor os seus clientes, tornando-os satisfeitos, fiéis e 

consequentemente rentáveis e também as exigências dos clientes, de serem bem atendidos, 

por uma instituição que sabe o que eles querem, e que tem o serviço certo para lhes 

oferecer. Pode-se concluir, que o marketing de relacionamento não existe, se apenas fizer 

parte do departamento de marketing. O discurso do foco no cliente, atualmente, existe em 

todas as instituições. Mas, o foco no cliente está muito além das palavras, é necessária total 

dedicação de toda a instituição, desde a administração até aos funcionários da linha da 

frente.  

O marketing de relacionamento, alicerça-se no desenvolvimento de relações de 

longo prazo, entre as instituições e os clientes. Cabe às instituições orientarem os seus 

recursos, para gerarem relações estáveis e duradouras com os seus clientes. 

Perante o exposto, a gestão das instituições deve estar, mais orientada para a 

satisfação dos clientes, e isso requer para o bom desempenho das instituições, a 

combinação de dois fatores, que nem sempre se encontram juntos: a satisfação dos clientes 

e o bom desempenho dos profissionais.  

A satisfação nos serviços de saúde, consiste numa componente, essencialmente, da 

perceção individual, decorrente das experiências vivenciadas por cada utente. Já o 

desempenho dos profissionais, exige uma aprendizagem contínua e um empenho 

permanente na qualidade que, frequentemente, se esmorece, por vários motivos, ao longo 

da carreira profissional (Santos, 2009). 
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O conceito de satisfação numa relação comercial, faz alusão ao grau com que os 

resultados da relação, contribuem para o compromisso dos objetivos de cada uma das 

partes, neste sentido, a satisfação depende das expectativas, isto é, da diferença entre os 

resultados planeados e os resultados observados (Fonseca, 2009). 

A satisfação dos utentes é, atualmente, decisiva já que a informação está cada vez 

mais acessível a todos os níveis, e em todos os setores de atividade. Por outro lado, a 

população é cada vez mais culta e a atitude passiva do utente, quanto ao seu tratamento, 

está a converter-se necessariamente numa forma cada vez mais ativa, a todos os níveis e aos 

mais elevados graus de exigência, com vista a atingir a excelência dos serviços de saúde e de 

considerá-la, como a sua instituição de eleição. 

 Neste sentido, surge a fidelidade, que se torna o caminho mais curto e a estratégia 

mais eficiente, para se alcançar o lucro das instituições. Existem numerosos autores, que 

consideram a fidelização, como, a chave para a vantagem competitiva e uma solução para a 

sobrevivência e o crescimento das instituições. 

Com o aumento da concorrência surge a necessidade de fidelizar os clientes, pois 

custa mais adquirir novos clientes, do que mantê-los. Os clientes fiéis são, também, uma 

boa forma de fazer boa publicidade, num setor tão intangível, como é o setor da saúde, 

onde a recomendação dos clientes é importantíssima. É essencial, que os gestores das 

instituições, apreendam a natureza e a dimensionalidade da fidelização, pois sem essa 

compreensão as instituições podem estar a identificar erradamente os clientes fiéis, a 

recompensar os maus comportamentos dos clientes, quando definirem programas de 

fidelização e a investir em aspetos que os clientes não consideram tão importantes. 

Cabe à instituição ser cada vez mais criativa, ágil, inovadora e estrategista para se 

manter nesse mercado de concorrência acirrada, um mercado com certa instabilidade e que 

ainda, poderá passar por muitas transformações.  

 Ao ser elaborada a revisão da literatura, conseguiu-se criar o modelo teórico e as 

respetivas hipóteses. O modelo elaborado inclui diferentes perspetivas e identifica 

diferentes variáveis, que explicam o comportamento e as relações entre as instituições de 

saúde e os utentes. O modelo pretende analisar a satisfação e fidelização, através de 

variáveis como a comunicação, confiança, cooperação, compromisso, dependência e 

qualidade. É importante frisar a importância de todas estas variáveis, pois são essenciais 

para o sucesso do marketing de relacionamento em qualquer instituição de saúde. 
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3. Conclusão da investigação empírica 

 

O setor da saúde, apesar de fazer parte do setor dos serviços apresenta algumas 

especificidades próprias, que o distingue dos restantes. Por esta razão, nem todas as 

relações existentes nos outros serviços, podem ser adequadas ao setor da saúde. 

Um dos principais fatores distintivos é o fator humano, pois existe sempre um 

contacto humano entre o cliente e o prestador de serviço. Este facto tem sido algo 

descurado, por parte dos gestores das instituições de saúde, pois verifica-se, que dimensões 

como a comunicação, cooperação, qualidade, satisfação, e fidelização constituem fatores 

menos aproveitados pelas instituições.  

Neste sentido, o objetivo deste estudo é analisar o grau de satisfação e o grau de fidelidade 

dos utentes nas consultas externas, na Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo e 

identificar quais são as principais variáveis do marketing de relacionamento, que 

contribuem para a sua fidelização. Desta forma, ambicionou-se monitorizar e recolher 

informações sobre os utentes, permitindo assim, que a instituição antecipe as necessidades 

futuras destes, de forma a superarem as suas expectativas. Pretendeu-se, também, 

identificar quais eram os fatores que influenciavam a fidelização dos clientes, e qual era a 

relação entre estes e a fidelização. Para tal, foi elaborado um modelo conceptual, onde se 

demonstram as relações entre as diferentes variáveis, e daí obtiveram-se as hipóteses que se 

tentaram validar ao longo do estudo. 

As variáveis relacionais utilizadas para medir a relação do utente com a instituição 

foram a comunicação, a confiança, a cooperação, o compromisso e a dependência, bem 

como, a qualidade do serviço prestado, e a satisfação do utente. São estas variáveis que 

influenciam a sua fidelidade com a instituição de saúde. 

Apurou-se que, quando existir a possibilidade de escolher uma instituição de saúde, 

na próxima vez que necessitar de cuidados de saúde, os utentes consideram provável voltar 

a escolher a mesma instituição, pois referem que a mesma é importante para o seu bem-

estar, contudo consideram ter facilidade em encontrar outro profissional de saúde. Existem 

inquiridos, que afirmam não dispôr de outra alternativa para a prestação dos cuidados 

médicos, o que os deixa dependentes da instituição. 

Nota-se que o utente demonstra confiança na instituição de saúde, no serviço, e nos 

funcionários, referindo que existe boa intenção na relação entre o profissional de saúde e o 

utente, contudo, os utentes afirmam que a instituição de saúde não reconhece, nem retifica 

as suas falhas. 
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Ao nível da comunicação, a instituição de saúde preocupa-se em manter o utente 

informando e em saber todas as mudanças que possam afetá-lo, e pode-se assegurar que 

existe um fluxo de informação contínuo entre as partes, o que favorece a relação comercial, 

comprovando a existência de cooperação entre as partes. 

O compromisso numa relação é uma variável especial, denotada de um valor muito 

positivo. Certificou-se que, existe um compromisso entre os utentes e a instituição de 

saúde, porém permanece sempre a esperança que a relação se fortifique com o tempo. Na 

sua maioria, os utentes apresentam satisfação na relação com o médico e os restantes 

funcionários, o que os leva a recorrer á instituição para realizar todas as consultas e exames 

de diagnóstico, manifestando uma aliança de longo prazo com a instituição, afirmando 

mesmo a existência de uma forte relação. 

A maioria dos utentes mostrou-se confiante e comprometido com a instituição de 

saúde que frequenta, pois sente-se emocionalmente ligado à instituição, sente que tem um 

compromisso com a mesma, que a sua relação com a instituição tem um significado 

pessoal, que confia nela, sente que as suas necessidades de saúde estão seguras e que esta 

tem em atenção os seus melhores interesses. 

A aparência física, o conhecimento do prestador, as instalações e a acessibilidade e a 

resposta são as dimensões mais relevantes em termos de qualidade do serviço, enquanto a 

dimensão rapidez é considerada como o ponto fraco da instituição de saúde. Só instituições 

que se coloquem no lugar dos clientes, conseguirão perceber as suas necessidades e adaptar 

os seus serviços aos mesmos. Os resultados revelaram que existe melhorias prementes a 

este nível. Este ponto fraco é de admirar num setor tão intangível, principalmente pela 

importância que esta dimensão acarreta neste setor, e pelo facto de muitos autores 

considerarem esta dimensão preponderante. Se as instituições trabalharem no sentido de 

colmatar esta falha, os utentes recompensarão com a sua fidelidade. 

Averiguou-se também que, os aspetos que os clientes consideram mais importantes 

relativamente à qualidade dos serviços de saúde, diferem dos aspetos considerados para os 

serviços em geral, demonstrando outra especificidade deste setor. 

Apesar de se notar qualidade no serviço prestado, e um elevado grau de satisfação entre os 

utentes e a instituição, os mesmos gostariam que os serviços fossem ao encontro das suas 

expectativas, podendo mesmo definir a instituição de saúde como a ideal. No que se 

considera como outro ponto fraco, temos o nível de preços, os utentes mostram algum 

descontentamento, pois consideram que os preços não são totalmente coerentes com o 

serviço prestado. 
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Por último, pode-se afirmar que os utentes são leais à instituição de saúde, uma vez 

que pretendem manter relações de longo prazo com a instituição de saúde, apresentando 

interesse em recorrer aos serviços da instituição de saúde no futuro e mesmo em 

recomendá-la a outras pessoas.  

Concluí-se que o binómio comunicação/confiança, a cooperação, o compromisso, 

a dependência, a qualidade, e a satisfação são preponderantes na fidelização dos utentes às 

instituições de saúde, validando deste modo as hipóteses formuladas. Contudo, é de referir 

que, a dependência não revela a mesma importância que as restantes variáveis. 

Constatamos que a comunicação influencia positivamente a cooperação, ou seja, que uma 

boa troca de informação entre o profissional de saúde e o utente conduz a uma maior 

eficácia clínica.  

Por outro lado, o estudo mostra que existe confiança e cooperação entre as partes, 

pois a confiança é imprescindível para iniciar uma relação e para se obter da outra parte, 

alguma cooperação e sucessivamente levar ao comprometimento do utente com a 

instituição, valorizando os relacionamentos e definindo uma transação no longo prazo.  

Apesar da variável dependência não revelar grande importância no estudo, 

comprova-se que existe uma relação positiva entre a mesma e o compromisso e a 

qualidade, podendo afirmar que uma maior dependência das partes numa relação sustenta 

um maior interesse numa relação de longo prazo. Partindo-se do pressuposto de que se 

trata de uma relação comercial, considerada importante, quanto aos seus serviços, 

justificando o interesse na preservação do mesmo. Num serviço tão intangível, como é o 

caso do setor da saúde, os clientes querem que a instituição supere as suas expectativas de 

forma a aumentar a satisfação do utente, com a qualidade do serviço prestado para 

poderem continuar os relacionamentos de longo prazo com a instituição. O 

desenvolvimento de ações de cooperação é, bastante importante, pois no setor da saúde, as 

partes não se veem numa perspetiva de ganhar ou perder, mas sim beneficiam de uma 

situação onde ambas podem ganhar. 

Nesta investigação, evidencia-se que quanto mais elevada for a cooperação entre o 

profissional de saúde e o utente, maior será a perceção da qualidade do serviço. Estas 

implicações, levam a que os gestores das instituições pensem em aumentar a troca de 

informação e em colaborar na evolução terapêutica do utente, proporcionando 

rapidamente o seu bem-estar. 

O compromisso ocupa, também, um papel importante como antecedente da 

qualidade do serviço prestado pelos profissionais de saúde. Confirma-se o efeito positivo 
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que o compromisso exerce sobre a qualidade do serviço. Quanto mais comprometidas 

estiverem as partes, melhor será a avaliação da qualidade dos serviços de saúde prestados. 

A qualidade do serviço prestado, por si só, também influência positivamente a satisfação do 

cliente. O aumento da satisfação do cliente vai provocar um aumento na fidelidade e o 

crescimento futuro, aumentando consequentemente a rentabilidade e o valor da instituição. 

A satisfação é um sentimento positivo que resulta de uma avaliação de todos os 

aspetos numa relação de troca (Pigatto, 2005). Desta forma, a satisfação numa relação de 

troca, pode ser medida pela comparação entre os resultados obtidos com o serviço da 

instituição e os padrões pré-estabelecidos pelos utentes, elaborados a partir de experiências 

passadas. 

Afere-se, também, que a satisfação influencia positivamente a fidelização, sendo que 

este binómio é essencial para a cooperação empresarial e desejo de prolongar a relação, ou 

seja, de se manter fiel a um determinado prestador de serviços na área da saúde. A procura 

contínua da satisfação dos utentes tem como objetivo avaliar a permanência do utente nas 

instituições, provocando a fidelização dos utentes, ou seja, quanto mais satisfeitos os 

utentes estiverem, mais fiéis às instituições serão. 

Pode-se, então, concluir que todos os fatores apontados pelos utentes como 

importantes para a sua fidelização à instituição de saúde, têm um impacto positivo sobre a 

mesma, pois, se se aumentar a perceção destas variáveis, aumenta-se também a fidelidade 

do utente. 

Deve ser tido em consideração, o impacto positivo que também pode existir entre 

elas, de forma a se conseguir impulsionar ainda mais a fidelidade do utente. 

É importante, para o gestor da instituição de saúde conhecer a posição da sua 

instituição, relativamente às variáveis comportamentais identificadas nesta investigação, 

para realizarem ações que modifiquem o sentido das suas tendências, caso sejam 

desfavoráveis. A partir, do conhecimento e perceções dos inquiridos, a instituição de saúde 

deve transformar a sua prestação de serviços num fator crítico de sucesso, capaz de gerar 

uma vantagem competitiva, culminando num melhor serviço ao utente.  

Como se viu, cada vez mais a confiança, cooperação, compromisso, qualidade, e a 

satisfação são um fator determinante na preferência dos utentes, conduzindo à fidelidade 

destes. A instituição de saúde precisa de começar a valorizar a importância destas variáveis, 

mostrando-se inovadora e contribuindo para a criação de um vínculo mais forte entre os 

clientes e a mesma, aumentando assim a fidelidade destes. 
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 Os resultados conseguidos, na presente investigação, pretendem ser um contributo 

para a gestão na área da saúde e, muito particularmente, para o controlo de gestão e para a 

gestão estratégica da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, nas consultas externas. 

É importante salientar que, o setor da saúde, é um setor tipicamente de prestação 

de serviços, e o marketing de relacionamento inserido na política de marketing de serviços, 

é um instrumento que as instituições de saúde não devem descorar na realização dos seus 

processos.  

Neste sentido, os gestores das instituições de saúde precisam de identificar e 

entender quais são os verdadeiros fatores, que levam os utentes a escolher a instituição e a 

continuar a utilizar os seus serviços. Assim, podem melhorar os pontos fracos e conservar 

os pontos fortes da instituição, para que os utentes se mantenham fiéis e a instituição 

aumente a sua vantagem competitiva e consequentemente o seu lucro. Esta análise, vai 

permitir aos gestores, direcionarem melhor os seus recursos financeiros, de forma, a 

melhorarem as operações das instituições de saúde, nas áreas que têm maior importância na 

perceção dos utentes.  

A implementação de uma estratégia que vise a melhoria e o desenvolvimento dos 

serviços de saúde, deve ser antecedida de uma perspetiva, para o conhecimento dos 

atributos que geram valor aos olhos do utente, demonstrando a importância e o 

fundamento desta investigação. 

 

 

4. Implicações para a gestão 

 

A presente investigação debruça-se sobre um setor economicamente relevante, de 

caráter específico, mas com a presença de todos os elementos de qualquer setor de 

atividade (recursos, preços, procura e oferta). Pretende ser um contributo para a gestão no 

setor da saúde, mais especificamente para a gestão estratégica das instituições de saúde.   

O setor da saúde é um setor particularmente complexo, nas suas características, na 

sua heterogeneidade, na sua gama de serviços e ambiguidades, no sentido de que o cliente 

não tem os conhecimentos técnicos para compreender as suas necessidades particulares ou 

depreender os serviços disponíveis para satisfazê-las. Outra particularidade deste setor, é a 

marcante presença da incerteza quanto ao momento em que é necessário receber os 

cuidados de saúde e quanto ao custo de repor o estado de saúde. 
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É importante referir que, os serviços de saúde são dos mais importantes e 

fundamentais na vida das pessoas, pelo facto de serem serviços indispensáveis e que todas 

as pessoas, mais cedo ou mais tarde, acabam por precisar. Devido a este facto, tornaram-se 

atraentes, pelo que o número de prestadores de serviços tem aumentado, bem como a sua 

modernização e evolução tecnológica. São também serviços muito específicos, pois, muitas 

vezes os tratamentos utilizados só demonstram resultados a longo prazo, alargando a 

importância das instituições utilizarem outros itens, como, por exemplo, instalações e 

equipamentos modernos, ou o atendimento personalizado e a cordialidade dos 

funcionários, para obter a satisfação do cliente desde o primeiro momento, que utiliza a 

instituição e consequentemente a sua fidelidade. Tratam-se, portanto, de situações em que 

não só o resultado é importante, mas também o percurso até se chegar a esse resultado. 

 As situações de saúde tornam também os clientes mais vulneráveis, e como não 

possuem os conhecimentos necessários para entenderem os tratamentos que estão a ser 

efetuados, precisam de confiar no prestador de serviços, nos serviços prestados, e na 

instituição. 

O marketing tem-se apresentado como uma força competitiva, auxiliando 

decisivamente no crescimento e desenvolvimento das instituições. No setor da saúde tem-

se diferenciado por proporcionar uma maior aproximação das instituições aos seus clientes. 

 Na atualidade, o marketing de relacionamento satisfaz a atual necessidade das 

instituições de saúde conhecerem melhor os seus clientes, tornando-os satisfeitos, fiéis e 

consequentemente rentáveis e também atender bem as exigências dos clientes. Para tal, é 

necessária total dedicação de toda a instituição no cliente, desde a administração até aos 

funcionários do front-office. Neste sentido, surge a fidelidade que se torna o caminho mais 

curto e a estratégia mais eficiente para se alcançar o lucro da instituição. A fidelização surge, 

como a chave para a vantagem competitiva e uma solução para a sobrevivência e para o 

crescimento da instituição. 

Com o aumento da concorrência, surge a necessidade de fidelizar os clientes, pois 

custa mais adquirir novos clientes, do que mantê-los. Os clientes fiéis são também uma boa 

forma, de fazer uma boa publicidade num setor tão intangível, como é o setor da saúde, 

onde a recomendação dos clientes é importantíssima. É fundamental que os gestores das 

instituições de saúde compreendam a natureza e a dimensão da fidelização, pois sem essa 

perceção, as instituições de saúde podem estar a identificar de forma incorreta os clientes 

fiéis, e a investir em aspetos que os clientes não consideram tão importantes. É 

fundamental, para as instituições de saúde identificarem clientes com disposição relacional, 
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pois esta atitude, permite às instituições, centrarem nestes os seus recursos, ao invés de os 

desperdiçar em clientes pouco interessados. Clientes com disposição relacional, não só 

garantem com maior probabilidade o retorno desses investimentos, como também, dada a 

sua menor resistência ou maior recetividade tornarão mais fácil a sua aplicação.     

A investigação insinua, também que, a disposição relacional pode ser gerida. A 

criação de relações próximas e “significativas”, depende muito da capacidade da instituição 

de desenvolver na mente do cliente, uma associação entre aquilo que tem significado 

(intrínseco) para o cliente e o serviço (atributo extrínseco), gerando elevados níveis de valor 

emocional para além do seu valor comercial. As relações próximas apenas se desenvolvem 

se tiverem significado e forem valorizadas pelo cliente. 

Este tipo de análise vai permitir aos gestores direcionarem melhor os seus recursos 

financeiros, de forma, a melhorarem as intervenções das instituições de saúde, naquelas 

áreas que têm maior importância na perceção dos clientes. Avaliar o nível do serviço 

prestado e compreender qual o impacto das diversas variáveis na prestação do serviço, 

permite projetar eficientemente o processo de fornecimento de serviço. A implementação 

de qualquer estratégia, que vise a melhoria e o desenvolvimento dos serviços, deve ser 

precedida de uma perspetiva para conhecimento dos atributos que geram valor aos olhos 

do cliente. 

 

 

5. Limitações da investigação 

 

A ideia de que este estudo está distante de ser um trabalho acabado, e de que será 

uma ínfima contribuição para a investigação nesta matéria, permite ter consciência de que 

em futuras investigações poderão ser feitos aperfeiçoamentos e melhorias no mesmo. 

A investigação permitiu atingir resultados consistentes validados empiricamente. 

Contudo, não deixa de apresentar algumas limitações, que podem permitir definir novas 

linhas de investigação. As limitações prendem-se com o estudo empírico e com as 

respetivas opções metodológicas.  

A primeira limitação, refere-se á pesquisa efetuada que foi de corte transversal, não 

permitindo acompanhar o relacionamento entre o cliente e a instituição de saúde durante 

um período de tempo. Em investigações futuras, deverá ser utilizado um estudo 

longitudinal, tal como referem Anbori et al (2010) para acompanhar o relacionamento do 
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cliente e da instituição durante um período de tempo. Deste modo, será mais fácil 

compreender melhor a dinâmica das relações e a evolução de motivações e intenções. 

Uma segunda limitação, prende-se com a avaliação das variáveis em estudo apenas 

pela ótica do cliente, excluindo a perspetiva dos outros stakeholders envolvidos no processo. 

Apesar de, com este estudo, ter-se dado um estreito contributo para o conhecimento do 

processo do marketing de relacionamento e fidelização dos clientes, o facto de não se ter 

levado a cabo, o estudo de todas as variáveis apontadas na literatura bem como as suas 

diversas ligações, também pode ser apontada como uma limitação. 

Como terceira limitação, temos a escolha das variáveis que foram incluídas neste 

modelo, constituem apenas uma parte da grande diversidade de antecedentes e 

consequências em redor da satisfação e fidelização de clientes. O modelo que serviu de 

base ao estudo empírico, procura integrar de forma simplificada processos dinâmicos e 

complexos associados ao desenvolvimento de relações, o que constitui uma vantagem. A 

investigadora, está ciente, que o modelo constituído nesta investigação e posteriormente 

analisado, não inclui todas as variáveis importantes sobre a temática em investigação. 

Uma quarta limitação encontrada, prende-se com o tipo de amostragem utilizado, 

uma vez que a amostra foi calculada com base na população ativa, com idades entre os 18 

anos e os 65 anos, residentes na cidade de Beja, contudo, só foi possível estudar a faixa 

etária dos 20-65 anos, pois os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística, não 

permitiam calcular o número de inquiridos com idades compreendidas entre os 18 anos e 

os 20 anos. 

Uma outra limitação, refere-se ao facto de não existirem muitos estudos sobre 

marketing de relacionamento no setor da saúde, em mercados B2C, que demonstrem quais 

as principais variáveis, que devem ser estudadas para analisar a relação entre os 

profissionais de saúde e os utentes. É importante não esquecer a delicadeza e importância 

do setor em estudo. 

Finalmente, o estudo foca apenas um subsegmento de mercados B2C, os serviços. 

No entanto, seria interessante em investigações futuras alargar a análise também a bens de 

consumo. 

Apesar das limitações apresentadas, é importante destacar que a sua identificação 

não invalida as conclusões deste trabalho. A deteção destas limitações possibilita a 

identificação de oportunidades de investigação futura. 
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6. Investigações futuras 

 

Após finalizar esta investigação, caminha-se no sentido de alargar e ampliar os 

conceitos apreendidos, integrando-os e cruzando-os com outras realidades, nomeadamente, 

no que respeita à satisfação e fidelização de clientes, e ao posicionamento das instituições 

de saúde no mercado. 

Daí, ser interessante aprofundar o conhecimento, de todas as variáveis do 

marketing de relacionamento no setor da saúde, relacionando-as com a identidade das 

instituições de saúde. Para além disso, seria interessante alargar o estudo para os diversos 

tipos de serviços prestados pelas instituições de saúde. 

Após análise dos distintos serviços da instituição de saúde, dever-se-ia confrontar 

os resultados obtidos na avaliação dos estudos realizados, para os diversos tipos de serviços 

prestados pelas instituições de saúde. 

Por outro lado, dever-se-ia confrontar a imagem da instituição de saúde (valores, 

filosofia, posicionamento, fatores diferenciadores) com os resultados obtidos através do 

instrumento metodológico utilizado (inquéritos).  

A avaliação da comunicação, nas instituições de saúde, seria uma das metodologias 

a adotar, pois trata-se de uma fonte de transmissão dos valores defendidos pelas mesmas, 

estabelecendo a ponte com os consumidores atuais e/ou potenciais. A acrescentar que seria 

pertinente ampliar a amostra, assumindo uma escala de opiniões mais abrangente. 

Na presente investigação, só foi analisada a perspetiva do utente, mas seria também 

interessante analisar a perspetiva das instituições de saúde e se possível, analisar ambas de 

uma só vez a partir do conceito da investigação. Essa análise permitira confirmar se o 

modelo proposto é válido também para as instituições de saúde, e por outro lado, revelar 

prováveis diferenças no conhecimento da realidade, por parte de ambos, e a identificação 

dos âmbitos em que se centram essas diferenças. 

Seria igualmente interessante, efetuar-se o mesmo estudo aplicado a outros setores 

de atividade estatais, para se perceber qual o nível de satisfação e relacionamento dos 

indivíduos em diferentes empresas ligadas ao estado e, assim, desenvolver estratégias de 

fidelização e melhoramento contínuo para essas instituições. E comprovar se os resultados 

são similares ou se pelo contrário se verificam diferenças significativas. 

Devido às fortes transformações que tem ocorrido no mundo empresarial, e as 

alterações que se tem verificado no comportamento do consumidor, provocam alterações 

ao nível da gestão das relações comerciais estabelecidas entre as partes, condicionando a 
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continuidade e o desenvolvimento das mesmas. Devido a estas alterações, é cada vez mais 

relevante a realização de estudos centrados no comportamento dos consumidores e na 

perceção do desempenho das empresas. A presente investigação pretende marcar a ideia de 

que o processo de relacionamento com os clientes deve ser encarado, pelas instituições, 

como um processo de desenvolvimento de valor mútuo e dar uma nova visão às 

orientações de marketing. 

A presente investigação faculta aos gestores das instituições, informações a respeito 

dos aspetos que podem determinar a satisfação e fidelização dos clientes, nas suas relações 

com as mesmas. 
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Anexo 1: Questionário aplicado aos utentes 
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Inquérito sobre Marketing de Relacionamento – Fidelização de clientes no setor da 

saúde em Portugal – Região do Baixo Alentejo 

O presente Inquérito por Questionário, insere-se num trabalho de investigação em 

marketing de relacionamento e fidelização de clientes, tendo por base a população do 

Baixo Alentejo. O trabalho intitula-se Marketing de Relacionamento – Fidelização de 

clientes no setor da saúde em Portugal – Região do Baixo Alentejo. Ficarei muito grata 

se tivesse a amabilidade de responder às questões que se colocam de seguida. Peço o 

favor que o inquérito seja devolvido urgentemente. Os dados serão analisados no 

conjunto e não individualmente garantindo-se assim o anonimato das respostas. O meu 

SINCERO OBRIGADO! 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 Parte I – Opinião sobre o papel do marketing de relacionamento na fidelização dos clientes, no 

sector público da saúde em Portugal, na região do Baixo Alentejo 
 
  

Pretende-se nesta parte do questionário compreender qual é a opinião do utente sobre os serviços 

prestados pela instituição de saúde. 

 

0. Alguma vez foi a uma instituição de saúde pública? 

a) Sim □ 

b) Não □ 

Se respondeu “Não”, o inquérito termina nesta questão. 

1. Nos últimos 24 meses (2 anos) quantas vezes frequentaram a instituição? 

c) 1 a 3 vezes □ 

d) 4 a 6 vezes □ 

e) 7 a 9 vezes □ 

f) 10 a 12 vezes □ 

g) Mais de 12 vezes □ 

 

2. Já foi tratado/a na instituição de saúde na Região do Baixo Alentejo?  

a) Sim □ 

b) Não □ 

 

3. Foi admitido/a em que serviço? 

a) Pelo internamento □ 

b) Pelas consultas externas □ 

c) Urgência □ 
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4. Considerando toda a sua experiência com o serviço da instituição de saúde, por 

favor assinale com uma cruz (x), o seu grau de acordo ou desacordo com as 

afirmações relativamente ao grau de Confiança com a instituição. Para os devidos 

efeitos, utilize uma escala de 1(discordo totalmente) a 7(concordo totalmente).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

O profissional de saúde sempre foi sincero com o 

paciente, na explicação do seu diagnóstico. 

       

Esta instituição respeita a confidencialidade das 

informações que lhe dou. 

       

Sente confiança no serviço prestado e na veracidade da 

informação. 

       

Quando o profissional de saúde o aconselha, crê que o faz 

com a melhor das intenções. 

       

O profissional de saúde preocupa-se com o seu estado de 

saúde, proporcionando-lhe com rapidez o bem-estar. 

       

Sente confiança na instituição de saúde e nos 

funcionários. 

       

Se alguma coisa falhar a instituição de saúde reconhece e 

retifica. 

       

 

5. Considerando toda a sua experiência com o serviço da instituição de saúde, por 

favor assinale com uma cruz (x), o seu grau de acordo ou desacordo com as 

afirmações relativamente ao grau de Comunicação com a instituição. Para os 

devidos efeitos, utilize uma escala de 1(discordo totalmente) a 7(concordo 

totalmente).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

O intercâmbio de informação é frequente e informal.        

Existe um fluxo contínuo de informação entre a 

instituição e o paciente. 

       

Os médicos e funcionários mantém-se informados sobre 

as mudanças que podem afetar o paciente. 
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6. Considerando toda a sua experiência com o serviço da instituição de saúde, por 

favor assinale com uma cruz (x), o seu grau de acordo ou desacordo com as 

afirmações relativamente ao grau de Cooperação com a instituição. Para os devidos 

efeitos, utilize uma escala de 1(discordo totalmente) a 7(concordo totalmente).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

O paciente colabora com o profissional de saúde no 

diagnóstico e cura da patologia. 

       

Os possíveis problemas que surgem entre os profissionais 

de saúde e o paciente resolvem-se de forma conjunta. 

       

Ambas as partes estão comprometidas em alcançar 

melhorias que podem beneficiar a relação. 

       

 

7. Considerando toda a sua experiência com o serviço da instituição de saúde, por 

favor assinale com uma cruz (x), o seu grau de acordo ou desacordo com as 

afirmações relativamente ao grau de Compromisso com a instituição. Para os 

devidos efeitos, utilize uma escala de 1(discordo totalmente) a 7(concordo 

totalmente).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Espera que a relação com a instituição se fortifique com o 

tempo. 

       

Os médicos/funcionários têm-se empenhado muito no 

relacionamento com os pacientes. 

       

Sente que tenho um compromisso com a instituição de 

saúde. 

       

A sua relação com a instituição de saúde tem um 

significado de parceria. 

       

Espera realizar todas as consultas/exames nesta 

instituição de saúde no futuro. 

       

A relação com a instituição de saúde pode-se definir 

como uma aliança a longo prazo. 

       

Gostou da relação que manteve com o médico e os 

restantes funcionários, o que pode leva-lo a voltar a 

recorrer aos seus serviços. 
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8. Considerando toda a sua experiência com o serviço da instituição de saúde, por 

favor assinale com uma cruz (x), o seu grau de acordo ou desacordo com as 

afirmações relativamente ao grau de Dependência com a instituição. Para os devidos 

efeitos, utilize uma escala de 1(discordo totalmente) a 7(concordo totalmente).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Sente-se dependente desta instituição de saúde.        

Esta instituição de saúde é importante para o seu bem-

estar. 

       

Pode substituir o seu médico/profissional de saúde por 

outro sem precisar de procurar muito ou ter grandes 

custos. 

       

Não dispõe de outras alternativas para a prestação de 

cuidados médicos. 

       

 

9. Considerando toda a sua experiência com o serviço da instituição de saúde, por 

favor assinale com uma cruz (x), o seu grau de acordo ou desacordo com as 

afirmações relativamente ao grau de Qualidade dos serviços da instituição. Para os 

devidos efeitos, utilize uma escala de 1(discordo totalmente) a 7(concordo 

totalmente).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Considera que a instituição de saúde está sempre disposta a 

ajudá-lo. 

       

Os médicos prestam as informações completas aos pacientes.        

A instituição de saúde apresenta instalações atrativas (limpas, 

um ambiente confortável) e equipamentos modernos. 

       

A instituição de saúde oferece-lhe um serviço pontual.        

Os médicos/funcionários apresentam uma aparência limpa e 

profissional. 

       

Os serviços são prestados em tempo útil, ou seja, no tempo 

prometido. 

       

Os serviços de saúde são realizados logo à primeira vez.        

Os médicos/funcionários são profissionais competentes.        

Rapidez na marcação e realização de consultas/exames.        

A instituição de saúde tem pessoal que lhe oferece atenção        
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personalizada. 

Os médicos e os restantes profissionais de saúde possuem um 

vasto conhecimento, transmitindo-lhe confiança. 

       

Os pacientes são sempre tratados de forma amável.        

Os médicos prestam as informações completas e 

individualizadas aos pacientes. 

       

A realização das consultas é num horário adequado.        

 

10. Considerando toda a sua experiência com o serviço da instituição de saúde, por 

favor assinale com uma cruz (x), o seu grau de acordo ou desacordo com as 

afirmações relativamente ao grau de Satisfação com a instituição. Para os devidos 

efeitos, utilize uma escala de 1(discordo totalmente) a 7(concordo totalmente).  

 

 1 2 3 4 5 6 7 

Através desta instituição de saúde obteve maiores 

resultados ao nível do seu bem-estar. 

       

A instituição de saúde apresenta preços coerentes com os 

serviços prestados. 

       

Esta satisfeito com a sua decisão em realizar os seus 

exames/consultas através desta instituição. 

       

Através desta instituição espera obter bons resultados e 

benefícios no futuro. 

       

Os serviços prestados correspondem às suas expectativas.        

A sua relação com esta instituição de saúde é positiva.        

Os profissionais de saúde poderiam ter um melhor 

desempenho. 

       

Satisfaz as minhas expectativas, como instituição de 

saúde ideal. 

       

Tendo como referência a relação ideal, está satisfeito com 

a relação que tem com o médico e os funcionários da 

instituição de saúde. 

       

Todos os funcionários da instituição de saúde poderiam 

melhorar o seu desempenho. 

       

 

11. Considerando toda a sua experiência com o serviço da instituição de saúde, por 

favor assinale com uma cruz (x), o seu grau de acordo ou desacordo com as 



Marketing de Relaciones – Fidelización de clientes en el sector público de la salud en Portugal - Región de Alentejo 

345 

afirmações relativamente ao grau de Fidelização com a instituição. Para os devidos 

efeitos, utilize uma escala de 1(discordo totalmente) a 7(concordo totalmente).  

 1 2 3 4 5 6 7 

Continuará a utilizar os serviços da instituição de saúde.        

Recomendará a instituição de saúde.        

Dirá coisas positivas sobre esta instituição de saúde a 

outras pessoas. 

       

Considera esta instituição de saúde como a sua primeira 

escolha para os seus serviços de saúde. 

       

Usará esta instituição de saúde para a maioria das suas 

necessidades ao nível de saúde no futuro. 

       

Continuará a ser utente desta instituição de saúde por um 

longo prazo. 

       

 
Parte II – Informações gerais sobre o utente 

 
 

Nesta parte do questionário, pretende-se obter informação sobre o(a) utente da instituição de saúde 

pública da região do Baixo Alentejo: 

 

12. Identificação do Inquirido 

Sexo:   M □     F □ 

Idade: 18-25 □   26-40 □   41-50 □   > 50 e <65□ 

Que habilitações literárias completas possui? 

Sem estudos/Primária incompleta □ 

Primária completa □ 

Ciclo preparatório □ 

5º ano do liceu/Atual 9º ano completo □ 

7º ano do liceu/Atual 12º ano completo □ 

Curso médio/Bacharelato □ 

Curso superior/Universitário □ 

NS/NR □ 

 

Qual das situações apresentadas corresponde à sua situação laboral? 

Patrão/Trabalha por conta própria/Independente □ 

Trabalhador por conta de outrem □ 

Temporariamente desempregado □ 
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Reformado/Pensionista □ 

Doméstica □ 

Estudante □ 

 

Função que desempenha na empresa/ Profissão atual: _____________ 

Há quanto tempo trabalha na empresa?  <6 meses □   6 meses a 1 ano □   1-3 anos 

□   3-5 anos □   > 5 anos 

Qual a sua remuneração bruta mensal individual (em euros) 

Até 1000€ □ 

1000€ a 2000€ □ 

2000€ a 3000€ □ 

Acima de 3000€ □ 

 

O inquérito terminou. 

Agradeço a sua colaboração! 
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Quadro 67 - Efeitos Diretos Estandardizados 

  5. Confiança 6. Comunicação 7. Cooperação 8. Compromisso 9. Dependência 
10. Qualidade 
dos serviços 

11. Satisfação 12. Fidelização 

7. Cooperação ,582 ,310 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

8. Compromisso ,000 ,000 ,558 ,000 ,430 ,000 ,000 ,000 

10. Qualidade  
dos serviços 

,000 ,000 ,432 ,353 ,171 ,000 ,000 ,000 

11. Satisfação ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,899 ,000 ,000 

12. Fidelização ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,916 ,000 

5.1 ,767 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.2 ,671 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.3 ,836 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.4 ,813 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.5 ,840 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.6 ,858 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.7 ,675 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

6.1 ,000 ,840 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

6.2 ,000 ,953 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

6.3 ,000 ,870 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

7.1 ,000 ,000 ,719 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

7.2 ,000 ,000 ,905 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

7.3 ,000 ,000 ,877 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

8.1 ,000 ,000 ,000 ,704 ,000 ,000 ,000 ,000 

8.2 ,000 ,000 ,000 ,809 ,000 ,000 ,000 ,000 

8.3 ,000 ,000 ,000 ,797 ,000 ,000 ,000 ,000 

8.4 ,000 ,000 ,000 ,814 ,000 ,000 ,000 ,000 

8.5 ,000 ,000 ,000 ,774 ,000 ,000 ,000 ,000 

8.6 ,000 ,000 ,000 ,824 ,000 ,000 ,000 ,000 

8.7 ,000 ,000 ,000 ,850 ,000 ,000 ,000 ,000 

9.1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,665 ,000 ,000 ,000 

9.2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,758 ,000 ,000 ,000 

9.3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,329 ,000 ,000 ,000 

9.4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,513 ,000 ,000 ,000 

10.1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,747 ,000 ,000 

10.2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,798 ,000 ,000 

10.3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,684 ,000 ,000 

10.4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,711 ,000 ,000 

10.5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,593 ,000 ,000 

10.6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,756 ,000 ,000 

10.7 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,819 ,000 ,000 

10.8 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,747 ,000 ,000 

10.9 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,678 ,000 ,000 

10.10 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,755 ,000 ,000 

10.11 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,814 ,000 ,000 

10.12 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,811 ,000 ,000 

10.13 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,836 ,000 ,000 

10.14 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,730 ,000 ,000 

11.1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,822 ,000 

11.2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,692 ,000 

11.3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,896 ,000 

11.4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,792 ,000 

11.5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,897 ,000 

11.6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,880 ,000 

11.7 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,115 ,000 

11.8 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,756 ,000 

11.9 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,845 ,000 

11.10 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,086 ,000 

12.1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,813 

12.2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,887 

12.3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,874 

12.4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,844 

12.5 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,887 

12.6 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,818 
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Quadro 68 - Efeitos Totais Estandardizados 

 5. Confiança 6. Comunicação 7. Cooperação 
8. 
Compromisso 

9. Dependência 
10. Qualidade 
dos serviços 

11. Satisfação 12. Fidelização 

7. Cooperação ,582 ,310 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

8. Compromisso ,325 ,173 ,558 ,000 ,430 ,000 ,000 ,000 

10. Qualidade  
dos serviços 

,366 ,195 ,629 ,353 ,323 ,000 ,000 ,000 

11. Satisfação ,329 ,175 ,565 ,317 ,290 ,899 ,000 ,000 

12. Fidelização ,301 ,160 ,518 ,290 ,266 ,823 ,916 ,000 

5.1 ,767 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.2 ,671 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.3 ,836 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.4 ,813 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.5 ,840 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.6 ,858 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

5.7 ,675 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

6.1 ,000 ,840 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

6.2 ,000 ,953 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

6.3 ,000 ,870 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

7.1 ,418 ,222 ,719 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

7.2 ,527 ,280 ,905 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

7.3 ,510 ,271 ,877 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

8.1 ,228 ,121 ,392 ,704 ,302 ,000 ,000 ,000 

8.2 ,263 ,140 ,451 ,809 ,348 ,000 ,000 ,000 

8.3 ,259 ,138 ,445 ,797 ,342 ,000 ,000 ,000 

8.4 ,264 ,141 ,454 ,814 ,350 ,000 ,000 ,000 

8.5 ,251 ,134 ,432 ,774 ,332 ,000 ,000 ,000 

8.6 ,268 ,142 ,460 ,824 ,354 ,000 ,000 ,000 

8.7 ,276 ,147 ,474 ,850 ,365 ,000 ,000 ,000 

9.1 ,000 ,000 ,000 ,000 ,665 ,000 ,000 ,000 

9.2 ,000 ,000 ,000 ,000 ,758 ,000 ,000 ,000 

9.3 ,000 ,000 ,000 ,000 ,329 ,000 ,000 ,000 

9.4 ,000 ,000 ,000 ,000 ,513 ,000 ,000 ,000 

10.1 ,274 ,145 ,470 ,263 ,241 ,747 ,000 ,000 

10.2 ,292 ,155 ,502 ,281 ,258 ,798 ,000 ,000 

10.3 ,250 ,133 ,430 ,241 ,221 ,684 ,000 ,000 

10.4 ,260 ,138 ,447 ,251 ,229 ,711 ,000 ,000 

10.5 ,217 ,115 ,373 ,209 ,191 ,593 ,000 ,000 

10.6 ,277 ,147 ,475 ,266 ,244 ,756 ,000 ,000 

10.7 ,300 ,159 ,515 ,289 ,264 ,819 ,000 ,000 

10.8 ,273 ,145 ,470 ,263 ,241 ,747 ,000 ,000 

10.9 ,248 ,132 ,426 ,239 ,219 ,678 ,000 ,000 

10.10 ,276 ,147 ,475 ,266 ,244 ,755 ,000 ,000 

10.11 ,298 ,158 ,512 ,287 ,263 ,814 ,000 ,000 

10.12 ,297 ,158 ,510 ,286 ,262 ,811 ,000 ,000 

10.13 ,306 ,163 ,526 ,295 ,270 ,836 ,000 ,000 

10.14 ,267 ,142 ,459 ,257 ,236 ,730 ,000 ,000 

11.1 ,270 ,144 ,465 ,260 ,238 ,739 ,822 ,000 

11.2 ,228 ,121 ,391 ,219 ,201 ,622 ,692 ,000 

11.3 ,295 ,157 ,506 ,284 ,260 ,805 ,896 ,000 

11.4 ,261 ,139 ,448 ,251 ,230 ,713 ,792 ,000 

11.5 ,295 ,157 ,507 ,284 ,260 ,806 ,897 ,000 

11.6 ,290 ,154 ,498 ,279 ,255 ,792 ,880 ,000 

11.7 ,038 ,020 ,065 ,036 ,033 ,103 ,115 ,000 

11.8 ,249 ,132 ,428 ,240 ,219 ,680 ,756 ,000 

11.9 ,278 ,148 ,478 ,268 ,245 ,760 ,845 ,000 

11.10 ,028 ,015 ,049 ,027 ,025 ,077 ,086 ,000 

12.1 ,245 ,130 ,421 ,236 ,216 ,669 ,744 ,813 

12.2 ,267 ,142 ,459 ,257 ,236 ,730 ,812 ,887 

12.3 ,263 ,140 ,452 ,254 ,232 ,719 ,800 ,874 

12.4 ,254 ,135 ,437 ,245 ,224 ,695 ,773 ,844 

12.5 ,267 ,142 ,459 ,258 ,236 ,731 ,813 ,887 

12.6 ,247 ,131 ,424 ,237 ,217 ,674 ,749 ,818 

 


