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Resumo

Muitas são as adversidades enfrentadas pelos laboratórios de análises clínicas, que,
para se manterem competitivos e garantir sua sustentabilidade no mercado, adotam
estratégias para fidelizar seus clientes. Esta pesquisa de metodologia descritivacausal foi realizada para analisar, a partir de um modelo específico de
relacionamento com stakeholders, as relações que o Laboratório São Lucas, da
cidade de Vespasiano-MG, mantém com seus parceiros mais próximos e como elas
contribuem para a fidelização de seus clientes. O modelo tem como determinante
central a fidelização, considerada como o grande desafio das organizações de
saúde. Os demais construtos deste modelo são: conhecimento, qualidade,
atendimento humanizado, precisão dos exames, treinamento, confiabilidade, oferta
de serviços, preço, imagem, relações sociais e comprometimento. Com base no
modelo aplicado, observou-se um bom nível de correlação entre os construtos, em
que atendimento humanizado e qualidade se mostraram bastante significativos e
correlacionados com a fidelização, enquanto o construto preço se correlacionou
fracamente. Os resultados confirmam a existência de uma boa relação entre o
laboratório pesquisado e seus stakeholders, comprovando que o modelo proposto
mostra-se viável para os propósitos da pesquisa. A qualidade dos exames e o
atendimento

humanizado

favorecem

a

fidelização

dos

stakeholders

desta

organização de saúde.

Palavras-chave: Relacionamento com stakeholders. Laboratório de análises clínicas.
Fidelização. Qualidade. Atendimento humanizado.

Abstract

Many are the adversities faced by clinical laboratories, that, to stay competitive and
ensure their sustainability in the market adopt strategies to build customer loyalty.
This causal descriptive methodology research was carried out to analyze, from a
specific model of relationship with stakeholders, relations that São Lucas Laboratory,
in the city of Vespasiano-MG, has with its closest partners and how they contribute to
the loyalty of its customers. The model has loyalty as its central determinant, which is
considered as the major challenge of health care organizations. The other constructs
of this model are: knowledge, quality, humane care, precision in clinical laboratory
data, training, reliability, service delivery, price, image, social relations and
commitment. Based on the model applied, there was a good level of correlation
between the constructs in which humane service and quality proved quite significant
and correlated with customer loyalty, while the price construct correlated weakly. The
results confirm the existence of a good relationship between there searched lab and
its stakeholders, proving that the proposed modelis shown to be feasible for the
research purposes. The quality of tests and humane care favor the loyalty of
stakeholders of this healthcare organization.

Key-words: Relationships with stakeholders. Clinical Laboratories. Customer Loyalty.
Quality. Humane care.
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1 Introdução: Os Pilares do Estudo

1.1 A contextualização do estudo

O tema da saúde humana tem sido, notadamente nos últimos 20 anos, motivo de
grandes inquietações e questionamentos apresentados por autoridades do contexto
governamental, dos setores da comunicação, do ambiente profissional da área,
como também, pelas populações de grande parte do mundo. Assim, o princípio do
direito universal à saúde é um apelo mundial, que vem mobilizando governos e
instituições públicas, mídia e a sociedade em geral. Por se tratar de um fenômeno
social, busca-se obter qualidade, redução de custos e acesso mais facilitado aos
serviços, principalmente para os mais carentes e os de poucos recursos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010, p. 1) explicita que "a promoção e
proteção da saúde são essenciais para o bem-estar do homem e para o
desenvolvimento econômico e social sustentável". Salienta, ainda, que a saúde
contribuiria tanto para melhorar a qualidade de vida das pessoas como para
promover a paz e segurança de todo o mundo. Ainda de acordo com a OMS (2010),
a maioria das pessoas de diversos países classificou a saúde como uma de suas
maiores prioridades, ultrapassada apenas pelas preocupações econômicas, tais
como desemprego, baixos salários e alto custo de vida.
Segundo Melo (2013), muitas são as falhas existentes no serviço de saúde
brasileiro, por exemplo: a insuficiência do quadro médico, privação de materiais, alta
demanda dos serviços, equipamentos e aparelhagem obsoletos e, sobretudo, atritos
nas relações entre os pacientes e as operadoras de planos de saúde suplementar. A
saúde é vista como direito fundamental. A ausência ou ineficiência do Estado em
cumprir o que se estabelece na constituição no que se refere "aos deveres de
respeito, deveres de proteção e deveres de promoção" levou ao fenômeno da
judicialização da saúde (Melo, 2013, p. 1). Ou seja, a busca pelo direito social por
meio das ações judiciais como forma de obter serviços médicos ora negligenciados
pela administração pública brasileira, ora pelas operadoras de saúde.
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O estado da saúde brasileira, no entender de Melo (2013, p. 1), espelha bem a
ineficácia do Estado, que “mantém um intrincado e gigantesco sistema de prestação
de serviços de saúde, direcionado à prestação universal e gratuita de serviços de
assistência, que envolve todos os Estados da federação, os quais devem atuar
articuladamente” com o Sistema Único de Saúde (SUS), o qual, muito embora tenha
alcançado grandes avanços no atendimento à população, ainda deixa muito a
desejar.

Empresas que atuam nesta área, acuadas pela insatisfação com o SUS, com
poucos recursos disponíveis e com uma relação ditatorial dos coparceiros do setor
privado, constatam a necessidade latente de provocar mudanças focadas nos
relacionamentos com os clientes e na melhor forma de atendê-los, fazendo deste
aporte uma estratégia para alcançar uma gestão viável, condizente com a realidade
socioeconômica que vivenciam.

O Laboratório de Análises Clínicas São Lucas foi escolhido como unidade analítica
para este estudo por se enquadrar em um segmento com características próprias,
com situações atípicas e diferenciadas dos demais segmentos do mercado. Isso
vem exigindo uma aplicabilidade mais eficiente de recursos e ações na retenção dos
clientes para o seu bom desempenho empresarial, bem como nas relações com os
planos de saúde e com os médicos. Os Laboratórios de Análises Clínicas (LACs)
são agentes ativos da melhoria da qualidade de vida e da saúde das pessoas.

Há de se considerar também as novas dimensões do cenário competitivo em que
atuam. De 1990 em diante, de acordo com o Laboratório Diagnósticos da América
(DASA, 2014, p. 1), este mercado "tem sofrido mudanças significativas, como
resultado da aceleração do desenvolvimento tecnológico e implementação de novas
técnicas e serviços capazes de processar testes com alta precisão e eficiência". O
avanço da tecnologia, perpassando pelo desenvolvimento do diagnóstico por
imagem e pelo emprego da robótica e da nanotecnologia, com máquinas e
aparelhos automatizados é fator de melhoria da qualidade diagnóstica do setor da
saúde, da qualidade do atendimento à sociedade e da competitividade das
empresas desta área.
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Os LACs são reconhecidos pela sua importância para a sociedade, pois contribuem
para a construção do diagnóstico médico. Os resultados das análises clínicas são
subsídios para a promoção da saúde, uma vez que fornecem informações e dados
científicos que facilitam em "70% as decisões médicas e absorvem apenas 5% dos
custos em saúde" (Tavóra, 2014, p.1). As finalidades dos laboratórios, de acordo
com Ghanem (2007), são: confirmar ou rejeitar diagnósticos; direcionar a linha de
conduta do médico para o paciente; estabelecer um prognóstico; detectar doenças;
e acompanhar a pós-terapia. Assim, os laboratórios tornam-se elementos
indispensáveis na cadeia de monitoramento dos pacientes e das doenças.

A Patologia Clínica, também denominada de Medicina Laboratorial, "é uma
especialidade à realização de exames complementares no auxílio ao diagnóstico,
com impacto nos diferentes estágios da cadeia de saúde: prevenção, diagnóstico,
prognóstico e acompanhamento terapêutico", segundo Campana, Oplustil e Faro
(2011, p. 1).

A situação dos LACs é diagnosticada por diversos autores como incomum, na
medida em que os serviços oferecidos pelos laboratórios são precificados pelos
compradores destes serviços e nunca pelos próprios prestadores (Porto, 2008;
Ghanem, 2007; João, 2010). São considerados compradores de serviços: os
convênios médicos, as operadoras de saúde e as seguradoras que comercializam
planos de saúde.

Um plano de saúde é conceituado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) como um serviço oferecido pelos compradores de serviços de saúde, privados
ou não, que objetivam oferecer assistência médico-hospitalar às pessoas que
pagarem para receber esta contraprestação. Essa comercialização é permitida pelo
Estado, que não tem condições plenas de proporcionar assistência médica à
população nacional, ainda que isso esteja disposto na Constituição Brasileira como
dever do Estado. Nesta dinâmica, os usuários que podem pagar mensalmente pelos
planos de saúde têm a garantia de utilizar serviços médicos por meio de uma rede
assistencial, que engloba médicos, hospitais e serviços de apoio diagnósticos
credenciados a cada plano.

18

Inseridas em um mercado muito competitivo e cientes da importância do cliente para
todas e quaisquer empresas, as organizações de saúde estão sempre em busca de
novas estratégias para se tornarem fortalecidas. O cliente é visto como elemento
essencial, por isso o marketing de relacionamento tornou-se relevante para a
sustentabilidade destas organizações. Para crescerem e se manterem num mercado
de intensa competitividade, as organizações foram obrigadas a criar processos de
valorização do relacionamento duradouro com seus clientes e com diversos
parceiros.

O diferencial do mercado da saúde e de sua gestão está fortemente vinculado às
suas particularidades, caracterizando uma situação em que o cliente torna-se
paciente. Neste mercado não se fazem compras, e sim, utiliza-se um serviço; não se
estabelecem relações de compra e venda, e sim relacionamentos entre
organizações, profissionais e clientes. Neste contexto, os relacionamentos significam
muito mais que um simples atendimento. Eles assumem fundamental importância
para a fidelização dos clientes, para a melhoria das relações e para a integração dos
envolvidos.

O relacionamento com stakeholders, neste segmento diferenciado de negócios e de
relações humanas, pressupõe que, além de lidar com os problemas de saúde dos
pacientes e sem perder o foco na qualidade do serviço, tem que antecipar-se aos
desejos e satisfações dos clientes. Faz-se necessário ouvir e respeitar as
necessidades de cada um e, sobretudo, atendê-las. A relação pessoal é vista como
mais apropriada e de baixo custo para a manutenção e a fidelização dos clientes.
Essa construção de relacionamentos agrega valor tanto para as organizações
quanto para os clientes, internos e externos. Pressupõe-se, também, que traz
vantagens competitivas que garantam a sustentabilidade no mercado de empresas
que atuam nos negócios da saúde. As organizações de saúde, conscientes de que
não há como sobreviver sem a manutenção de relações consistentes com outras
organizações, com clientes e com a própria sociedade em que está inserida, buscam
alternativas. Enquanto buscam "excelência no atendimento e, por conseguinte, a
fidelização dos seus clientes certamente, estão em um processo constante de
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planejamento, de mudanças e de aprendizado mútuo e com seu foco nos mais
diversos tipos de cliente" (Borba et al., 2007, p. 73).

O propósito fundamental deste estudo é verificar de que forma o relacionamento
com stakeholders influi na fidelização de clientes e como ele se configura na
empresa estudada. Para esta investigação, objetiva-se atingir todos os envolvidos
com a saúde no ambiente do Laboratório São Lucas, de forma a conscientizá-los da
importância deste setor para a economia do País, além da própria organização na
valorização de sua atuação e importância neste contexto.

1.2 Justificativa e relevância do estudo

Este estudo se justifica pela importância da saúde para a economia brasileira. O
setor movimenta 8% do produto interno bruto (PIB) brasileiro, que corresponde a
30% do PIB industrial. É um indicador expressivo de um bom índice de
empregabilidade, pois, de acordo com Padilha (2011, p.6), são 10 milhões de
trabalhadores atuando na saúde. No País, de acordo com o Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES, 2015), até 2014 foram cadastrados 20.544
laboratórios. Como indutora do desenvolvimento, a saúde movimenta R$160 bilhões
anuais (Padilha, 2011).

No âmbito estadual, em 2015 foram contabilizados 1.509 laboratórios registrados no
Sindicato dos Laboratórios de Patologia, Pesquisas e Análises Clínicas de Minas
Gerais (Sindlab). Na Capital mineira, são 240 laboratórios, dos quais três
sobressaem pelo volume de exames realizados, pelo faturamento e por possuírem
parcerias com mais de 5.000 laboratórios chamados de "apoiados", para os quais
realizam exames de maior complexidade. Destacam-se também pelo mix de
serviços oferecidos, que vai desde as análises laboratoriais, até os serviços de
imagem, genética, veterinária e vacinação, dentre outros. Estes laboratórios, com
base na pesquisa de opinião pública “Marcas mais Prestigiadas em Minas, em
2014”, foram considerados os melhores do ano. Um deles possui mais de 60
unidades na região metropolitana de Belo Horizonte, realiza exames para o Brasil e
a América Latina. Outro possui em torno de 40 unidades em Minas Gerais e oferece
como diferencial a valorização das pessoas. Portanto, os LACs distribuídos pelo
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território mineiro, considerados de pequeno e de médio porte, em sua maioria,
poderão se beneficiar ainda mais do resultado deste trabalho, pela percepção da
importância do relacionamento para a retenção de clientes vistos como um
diferencial competitivo para sua sobrevivência mercadológica.

Por estar localizado no Vetor Norte, Região Metropolitana de Belo Horizonte, com
grandes expectativas de crescimento econômico, a organização em estudo, além de
servir de modelo para outros laboratórios do mesmo porte, poderá, ainda,
aperfeiçoar sua estratégia, assegurando sua sustentabilidade. É uma organização
que atua há 38 anos na cidade de Vespasiano, possui filial na cidade vizinha, e
ambas vêm sendo escolhidas, com base em pesquisa de opinião pública, como as
melhores do segmento há mais de 17 anos consecutivos. Seu diferencial encontrase na qualidade e no atendimento humanizado.

Sob o ponto de vista da competitividade, este estudo privilegia a importância do
relacionamento entre os laboratórios de análises clínicas e seus clientes. A
excelência do relacionamento com stakeholders fundamenta os processos de
fidelização, cria vínculos de afetividade entre os envolvidos e contribui para a
promoção da saúde. Diante das barreiras vivenciadas, certamente que mudança de
paradigmas implicaria no fortalecimento da carteira de clientes e da sobrevivência
destas organizações.

Este trabalho se concretiza no fulcro dos objetivos apresentados a seguir.

1.3 Objetivos

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram estabelecidos os seguintes objetivos:
1.3.1 Objetivo geral
Analisar, a partir de um modelo específico de relacionamento com stakeholders, as
relações que o Laboratório São Lucas desenvolve com seus parceiros mais
próximos e como elas contribuem para a fidelização de seus clientes.
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O objetivo geral foi desmembrado nos seguintes objetivos específicos:
1) Levantar os construtos relevantes do relacionamento existente no
laboratório para com os médicos, os funcionários e os clientes dos serviços
de análises clínicas;
2) Analisar, qualitativamente, as informações sobre o relacionamento do LSL
provenientes da Direção, dos funcionários e dos médicos;
3) Analisar a distribuição da frequência das avaliações dos clientes referentes
a cada atributo em estudo;
4) Descrever a configuração dos atributos analíticos dos clientes sobre a
qualidade de serviços;
5) Analisar a correlação entre os construtos analíticos das informações dos
clientes; e
6) Analisar o nível de propensão ao comprometimento e fidelização dos
clientes ao LSL.

1.4 Estrutura da dissertação

Esta dissertação compõe-se de cinco capítulos. No primeiro capítulo, apresentam-se
a introdução com a contextualização do estudo, a justificativa, a relevância do
estudo e os objetivos. No segundo capítulo, discute-se a contribuição da literatura
sobre a saúde e o relacionamento com os stakeholders dos laboratórios de análises
clínicas, fazendo-se, também, a caracterização da unidade de análise e sua
ambiência. No terceiro capítulo desenvolve-se a metodologia. No quarto capítulo,
procede-se à apresentação e análise dos resultados. No quinto capítulo, formulamse as considerações finais.
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2 Contribuição da Literatura sobre a Saúde e o Relacionamento com os
Stakeholders dos Laboratórios de Análises Clínicas
Abordagens sobre a saúde, sua importância sócio-econômica e sua relação com a
qualidade de vida são fundamentais para compreensão do estudo proposto. As
relações estabelecidas com os planos de saúde, fornecedores e médicos são
abordadas neste capítulo para complementação do que se pretende.

2.1 A saúde e seu contexto

De acordo com a OMS (2010, p. 1), o setor da saúde é "constituído pelas pessoas,
instituições e recursos organizados em conjunto, em conformidade com as políticas
estabelecidas, cujo objetivo principal é promover, restaurar e manter a saúde". Nele
estão incluídos os ministérios e as secretarias governamentais, os hospitais, os
vários serviços de saúde, as operadoras de saúde, as organizações não
governamentais (ONGs), as indústrias e as distribuidoras farmacêuticas. Para se
alcançar um serviço considerado como o ideal e justo, seria preciso proceder a uma
reforma ampla do setor, definida pela OMS (2010, p. 1) como um "processo que
busca grandes mudanças nas políticas nacionais de saúde, programas e práticas
através de mudanças nas prioridades do setor da saúde, leis, regulamentos,
estrutura e financiamentos". Essa reforma alcançaria uma harmonia nos diversos
setores que se beneficiariam mutuamente. Ambiente de trabalho, acesso à água
potável, saneamento básico e educação de qualidade seriam as esferas envolvidas.
Seria preciso também envolver os setores econômico, assistencial e político, com
orçamentos adequados, pois estes são, de acordo com a OMS (2010),
determinantes na renda familiar e no acesso facilitado aos cuidados. Todos em
conjunto trariam a "equidade, qualidade, eficiência e sustentabilidade" (OMS, 2010,
p. 1).

Historicamente, a saúde tornou-se responsabilidade do Estado a partir da Era
Moderna (Elias, 2004). O autor relata que entre os séculos XV e XIX, "quando se
estabeleceu a ordem capitalista na Europa, é que a saúde passou a ser objeto da
intervenção estatal por meio das políticas públicas" (Elias, 2004, p. 1).
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Atualmente, a saúde é uma preocupação mundial e pertinente a todos os governos.
Educação, habitação, alimentação e emprego influenciam a saúde e a redução das
desigualdades nestas áreas. Consequentemente, reduziriam as desigualdades em
saúde (OMS, 2010). Isso se explica devido ao fato de as condições de saúde das
pessoas, principalmente as mais pobres, serem determinadas por várias outras
condições, como: a pobreza, escassez da água e poluição. Torna-se claro que, para
se garantir uma vida saudável, as políticas públicas não podem se restringir apenas
à assistência médica. Faz-se necessário criar medidas, principalmente, na área
socioambiental. Essa ligação com outras áreas fez com que a saúde se tornasse
responsabilidade dos governos. Com isso, surgiu a necessidade de um sistema que
fosse totalmente financiado. No ano de 2005, Estados-Membros da OMS se
reuniram e se comprometeram a desenvolver financiamentos de forma que a
população, em âmbito mundial, tivesse acesso aos cuidados de saúde em sua
totalidade, desde a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação de forma
irrestrita, sem dificuldades para se utilizá-lo. Esta proposta foi denominada de
Cobertura Universal de Saúde. Trata-se de um sistema no qual todos os cidadãos
têm direito a ter suas necessidades de saúde atendidas (Felix, 2012). Ampliando o
conceito de Cobertura Universal de Saúde, Conill (2014, p. 1), do Observatório
Ibero-Americano de Políticas e Sistemas de Saúde a define como “a prestação de
um serviço ou de um conjunto de garantias que podem estar cobertas ou não”. A
autora discorda da OMS quanto à intenção de considerar a Cobertura Universal
como um modelo ideal, justificando que o Sistema Universal em Saúde é mais
abrangente, situando-o como mais apropriado, pois seus financiamentos provêm de
impostos, possibilitando uma melhor organização, de forma a atingir um número
maior de indivíduos, a interação entre diversas áreas de especialização e,
sobretudo, se bem gerenciado, com baixo custo.
Quando se fala em Sistema Universal de Saúde está se considerando a
saúde como um conjunto de outros subsistemas essenciais, como o da
educação, da habitação, do trabalho, entre outros. Todos esses subsistemas
sociais interagem para promover melhoria na qualidade de vida da população
e com isso prevenir doenças (Conill, 2014, p. 1).
Contudo, qualquer modelo de gerenciamento do sistema de saúde deve ser
pensado como uma "articulação de três componentes como o político que é o
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modelo de gestão, pelo econômico que é o modelo de financiamento e o médico que
é o modelo assistencial", conclui Nunes (2011, p. 1).

O financiamento para a Cobertura Universal de Saúde também é uma preocupação
da OMS, que sugere estabelecer formas de custeá-lo e de garantir às pessoas sua
real efetivação e que os recursos financeiros aplicados sejam otimizados e
garantidos. O gerenciador e garantidor deste sistema de cobertura deveria ser
responsabilidade dos governos

[...] todos os países, em todos os estágios de desenvolvimento, podem de
imediato, dar passos em direção à cobertura universal e manter os resultados
atingidos. Os países que adotam as políticas públicas corretas podem
melhorar significativamente a cobertura de serviços e a proteção contra risco
financeiro para qualquer nível de gastos (OMS, 2010, p. 1).
O objetivo da OMS é que todos, inclusive os mais carentes, tenham acesso aos
serviços de saúde sem a necessidade de pagamentos adicionais pelos próprios
pacientes, o que gera sacrifícios financeiros para eles. A Organização acredita que o
mundo está longe de atingir esta cobertura universal considerada como ideal.
Tomando os partos como exemplo de desigualdades, a OMS (2010) expõe a
situação em que em países carentes apenas 10% das mulheres são atendidas por
profissionais qualificados, enquanto em países cujas taxas de mortalidade materna
são mais baixas as mulheres têm atendimento de 100%.

Este percentual de

diferença também é percebido quando se evidencia o poder aquisitivo. Nas classes
mais abastadas, as mulheres têm até 20% mais probabilidades de serem atendidas
por profissionais devidos. "A redução deste hiato de cobertura entre ricos e pobres
em 49 países de baixo rendimento poderia salvar a vida de mais de 700.000
mulheres. De modo semelhante crianças abaixo de cinco anos, particularmente
vacinações de rotina, salvariam mais 16 milhões de vidas" (OMS, 2010, p. 1).
Sob a ótica do financeiro, há outros grupos também discriminados, como os
imigrantes, as minorias étnicas e os povos indígenas. A OMS (2010) estima que
cerca de 150 milhões de pessoas são alvos dessa exploração, considerada uma
prática catastrófica, que é a complementação de pagamentos em troca dos cuidados
à saúde.
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Para a diminuição das desigualdades, a OMS (2010) visualiza três problemas a
serem solucionados. Primeiro, a disponibilidade de recursos. A OMS entende que
nenhum país foi capaz de assegurar que as pessoas tenham acesso imediato às
tecnologias e intervenções que auxiliassem na melhoria da saúde e contribuíssem
para o aumento da expectativa de vida. Segundo, eliminar a dependência excessiva
de pagamentos complementares aos serviços utilizados. Isso tornou-se uma prática
e é um entrave para que milhões de pessoas recebam tratamento adequado,
tornando-as mais empobrecidas. Terceiro, a ineficiência do uso dos recursos
financeiros, que gera de 20% a 40% de desperdícios. E, complementa, "reduzindo
este desperdício aumentar-se-ia significativamente a capacidade dos sistemas de
saúde fornecer serviços de qualidade e de melhorarem a saúde" (OMS, 2010, p. 1).
A responsabilidade sobre financiamentos e custos na saúde é uma preocupação
mundial, que afeta a economia como um todo. Os governos têm uma grande
influência no sistema de saúde. Segundo Porter e Teisberg (2007), eles são
formuladores de políticas públicas que estabelecem regras, regulamentam o setor e
criam incentivos, restrições e financiamentos. Contudo, a necessidade de contenção
dos gastos com a assistência médica levou-os, de acordo com Warszawiak (2011, p.
1) a adotar mecanismos relacionados ao gerenciamento que possam produzir "maior
eficiência e eficácia nesses sistemas atuando ao nível da microeconomia". O autor
atribui o aumento de custos no sistema de saúde aos investimentos em tecnologias
e sistemas de informações caros, seguro de "má prática" e custos elevados de
diversos materiais médicos.

A complexidade do sistema de saúde, seja no âmbito mundial ou no nacional, traz
altos custos operacionais e financeiros. Para Warszawiak (2011, p. 1), "a tendência
ascendente dos custos é uma preocupação mundial". O autor exemplifica o Brasil,
onde o benefício saúde é a segunda maior despesa nas grandes empresas
brasileiras, "representando entre 7% a 9% do total da folha de pagamentos [...]
houve 20% de variação neste setor, no período de 1997 a 2000, o que pode ser
considerado uma inflação setorial se comparado com a “variação de 14% no índice
geral de preços, no mesmo período" (Warszawiak, 2011, p. 1). A preocupação em
controlar o custo crescente da assistência em saúde sem afetar a qualidade e o
acesso aos serviços médicos é o cerne da questão mundial (Porter & Teisberg,
2007; Toussaint & Gerard, 2012; Warszawiak, 2011).

26

A saúde como objeto de interesse global foi tema na conferência A saúde na
Agenda de Desenvolvimento pós-2015: desafios nacionais e globais, em junho de
2014. Objetivou-se neste encontro estabelecer novas metas para o desenvolvimento
humano, tomando como base as metas dos Objetivos de Desenvolvimento do
Milênio (ODMs). Em setembro de 2000, 189 líderes mundiais se reuniram com o
compromisso de cumprir oito metas mensuráveis até 2015. Três referem-se à saúde
como redução da mortalidade infantil, melhoria da saúde materna e combate ao
Human Immunodeficiency Virus (HIV), malária e outras doenças (Kotler, Kartajaya &
Seiawan, 2010).

Observa-se que dentre as metas dos ODMs ainda estão incluídas: erradicação
extrema da pobreza e da fome; promoção da igualdade entre os sexos e autonomia
das mulheres; garantia da sustentabilidade ambiental; e estabelecimento de uma
parceria mundial para o desenvolvimento e ensino básico universal. Tais metas
impactam a saúde que, por sua vez, está diretamente ligada à qualidade de vida e
às responsabilidades governamentais.

Para avaliar se os objetivos foram alcançados - ou seja, se houve a redução da
pobreza no que tange a acesso ao saneamento básico, acesso de qualidade à água
e redução de óbitos de mulheres e crianças -, foi agendada pela Organização das
Nações Unidas (ONU) um encontro dos governos para setembro de 2015. Cientes
de que outros desafios surgiram, como depredação do planeta, mudança do clima
global e conflitos e guerras, há um movimento para que haja a transição da ODM
para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Trata-se de um clamor para
que todos os setores da sociedade apoiem a nova agenda de desenvolvimento pós2015, para, desta forma, "ampliar e aprofundar o trabalho iniciado pela ODM",
conforme estabelece o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD, 2015, p. 1).

2.1.1 Saúde e qualidade de vida

Há uma grande relação entre saúde, desenvolvimento de um país e qualidade de
vida da sua população. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
[ANVISA] (2005, p. 1) "a saúde como produto social se constrói coletiva e
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individualmente, por meio de ações governamentais, ações da sociedade e ações de
cada indivíduo". Neste sentido, a saúde resulta do processo de produção social e
sofre influências das condições de vida adequadas de bens e de serviços.

Minayo, Hartz & Buss (2000, p. 14) concluíram que qualidade de vida é vista sob
"diferentes olhares, seja da ciência, através de várias disciplinas, seja do senso
comum, seja do ponto de vista objetivo ou subjetivo, seja em abordagens individuais
ou coletivas". No âmbito da saúde, devido à sua relevância social e no sentido mais
ampliado, o tema "Qualidade de vida", na visão de Minayo et al. (2000)

[...] se apoia na compreensão das necessidades humanas fundamentais,
materiais e tem o conceito de promoção da saúde seu foco mais relevante.
Quando vista de mais perto, qualidade de vida em saúde coloca sua
centralidade na capacidade de viver sem doenças ou de superar as
dificuldades dos estados ou condições de morbidade. Isso porque, em geral,
os profissionais atuam no âmbito em que podem influenciar diretamente, isto
é, aliviando a dor, o mal-estar e as doenças, intervindo sobre os agravos que
podem gerar dependências e desconfortos, seja para evitá-los, seja
minorando consequências dos mesmos ou das intervenções realizadas para
diagnosticá-los ou tratá-los (Minayo et al., 2000, p. 14).
Na visão dos autores, há no mundo uma deficiência no sistema de saúde pública
quando os governos não tomam para si a completa responsabilidade sobre os
componentes da qualidade de vida. Reconhecem, também, que nem todos os
aspectos da vida humana “são necessariamente uma questão médica ou sanitária”,
concluem que a "questão da qualidade de vida está ligada ao padrão que a própria
sociedade

cria,

aceita

e

se

mobiliza

para

conquistar,

consciente

ou

inconscientemente, e ao conjunto de políticas públicas e sociais que norteiam o
desenvolvimento humano" (Minayo et al., 2000, p. 15).

Discordando de tal afirmativa, João (2010, p. 13) vê a saúde como princípio básico
do exercício da cidadania do homem e que se reveste de grande importância para
sociedade, já que diz respeito à qualidade de vida, "escopo de todo cidadão, no
exercício de seus direitos. Isto posto, o direito à saúde, consubstancia-se como
forma indispensável no âmbito dos direitos fundamentais sociais". Portanto,
responsabilidade do Estado, tão somente.
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2.1.2 A saúde no mundo

A OMS (2010, p. 1) define saúde como "o completo estado do bem estar físico,
mental e social, e não simplesmente a ausência de enfermidade”. Diante deste
conceito tão amplo, percebe-se a relação entre qualidade de vida e saúde da
população, conforme considera a ANVISA (2014). O acesso à saúde, visto como
além da assistência médica, foi tema do 14º Congresso Mundial da Saúde Pública,
realizado em fevereiro de 2015, em Calcutá, na Índia. Comprova-se com isso que
organizadores e os líderes mundiais continuam a se preocupar com os impactos das
ações sociais e ambientais na vida da população.

Dentre os sistemas referenciados como modelo de financiamento para o mundo está
o sistema de saúde canadense. O Canadá Health Acté, financiado pelo governo,
tem por objetivo prestar atendimento a todos, inclusive aos imigrantes. Segundo
Nunes (2011, p. 1), o sistema de saúde canadense é caracterizado pelo
financiamento público, "com execução das ações relativas à política de saúde e
gestão predominantemente provincial de governo". O Canadá possui 10 províncias,
nas quais os "padrões nacionais para hospitais e serviços de saúde são
estabelecidos em legislação federal, o Canadá Health Acté" (Nunes, 2011, p. 1).
Este sistema permite uma uniformidade normativa de serviços e de recursos. Todos
os canadenses têm acesso facilitado aos médicos e hospitais sem qualquer ônus
para os usuários deste sistema de saúde.

Ainda segundo Nunes (2011, p.1) "os gastos totais de saúde no Canadá, em 1997,
representa 9,1% do PIB [...] sendo que o governo é responsável por 70% dos
gastos, enquanto os gastos por seguro e out-of-pocket contribuem com os restantes
de 30%". De acordo com o Conselho Federal de Medicina [CFM] (2014, p.1), o gasto
público canadense por pessoa é de US$3.982 dólares.

O sistema de saúde britânico (NHS), também considerado um modelo a ser utilizado
pelos demais países, tem como características a universalidade, a integralidade e a
gratuidade. Seu financiamento advém do setor público, por meio de impostos e de
uma contribuição menor do Sistema de Seguridade Social. Tanaka & Oliveira (2007,
p. 13) revelam que os "britânicos gastaram 7,6% do PIB em saúde, contra 8,4% dos
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demais países integrantes da Organização. Outro dado é que o Reino Unido
apresentou em 2003 um gasto em saúde de 82%, enquanto no Brasil, que tem um
sistema de saúde semelhante, gastou no mesmo ano, 42%". Os autores consideram
o montante dos recursos aplicados e a utilização de instrumentos de monitoramento
de desempenho dos serviços, em conjunto com a boa remuneração dos
prestadores, os fatores fundamentais para o sucesso do sistema inglês, que possui
um adequado funcionamento (Tanaka & Oliveira, 2007, p. 14).

O sistema de saúde utilizado pelos Estados Unidos, é classificado por Porter e
Teisberg (2007, p. 19) como ineficiente para os dias de hoje, em razão de seu alto
custo, de problemas na qualidade e da insatisfação dos usuários. O sistema de
saúde americano tem caráter predominantemente privado. No entanto, há
segmentos da população atendidos pelo Estado, "a partir de medidas focalizadoras,
financiadas por meio de tributos, voltada para a parcela pobre da população
denominada Medicaid e para a dos idosos, Medicare" (Conselho Nacional de
Secretários da Saúde [CONASS], 2007, p. 21). De acordo com Nunes (2011), 75%
da população americana tem assistência à saúde por meio de seguros privados.
Além dos serviços governamentais e do seguro privado, há diversas instituições não
governamentais para grupos específicos de atendimento, como câncer, doenças
cardíacas, drogas e saúde mental, caracterizando o sistema usual (Nunes, 2011).

Esse fato é confirmado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão vinculado ao
Ministério da Saúde, por intermédio da BBC Brasil (2010, p. 1), quando relata que o
sistema de saúde americano é muito criticado pelo seu alto custo e pela sua
ineficiência, e complementa que "os Estados Unidos, em 2007, gastaram US$2,2
trilhões de dólares, o equivalente a 16,2% do PIB em assistência médica". O
Presidente Barack Obama, desde a sua primeira eleição, em 2008, e na reeleição de
2012, propôs uma reforma ampla no sistema de saúde, na qual constam a
ampliação do número de americanos cobertos e a oferta de uma assistência médica
mais barata e com regras mais rígidas às seguradoras. Em 2010, os Estados Unidos
se destacaram com o maior índice do mundo com gastos em saúde,
correspondendo 17% do PIB americano, de acordo com o site Observatório das
Desigualdades (2010); enquanto no Brasil a porcentagem estimada é de 9%.
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A coordenadora de Pesquisa do Observatório Ibero-Americano de Políticas e
Sistemas de Saúde, Conill (2014), explica que denominou-se de Obamacare o novo
modelo de saúde dos Estados Unidos. Ele "expandiu a cobertura de serviços para
pessoas que não tinham um seguro privado. Estabeleceu sistema de saúde baseado
em uma cobertura universal de seguros privados regulados pelo setor público"
(Conill, 2014, p. 1). Sua aprovação em 2015 pelo Congresso será um dos grandes
desafios para o presidente americano.

Com relação à Europa, segundo Conill (2014, p. 1), "o impacto da crise do capital
financeiro que se explicitou na Europa, em 2008, criou sérios problemas sociais para
os países com uma situação política e econômica mais frágil dentro da União
Europeia". A autora exemplifica Portugal e Espanha como excelentes sistemas de
saúde. Ainda assim, devido à crise financeira, houve cortes absorvidos também pelo
setor da saúde. O gasto público espanhol "com saúde é da ordem de US$2.175
dólares por pessoa", de acordo com o Conselho Federal de Medicina Brasileiro
([CFM], 2014, p. 1). A trágica situação da saúde vista também por Felix (2012) como
resultante da crise financeira de 2008, fez gerar mudanças no mundo europeu. Os
governos encontram-se endividados e, por conseguinte, reduziram os investimentos
na saúde, limitando o acesso a ele. A autora cita a Espanha como um dos países
que suspenderam o atendimento aos imigrantes não legalizados como uma das
medidas de contenção de gastos. O sistema público é o que predomina na Espanha,
que também tem um sistema de saúde suplementar com as características do
brasileiro (CONASS, 2007).

Quanto ao sistema de saúde alemão, Nunes (2011, p. 1) explicita que "é obrigatório
para os cidadãos que dispõem de renda até um determinado teto estipulado pelo
governo”. No país, existem diferentes seguradoras públicas que administram a
própria gestão e disputam o mercado, com diferentes coberturas específicas. Os
custos dos planos são divididos igualmente entre empregador e empregado, relata
Nunes (2011).

A França gasta na saúde "o equivalente a US$3.813 por pessoa" (CFM, 2014, p. 1)
e tem seu sistema considerado pela OMS como um dos melhores do mundo,
segundo (Nunes, 2011). O Estado controla as relações entre instituições financeiras,
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médicos e pacientes. O gasto para os empregados franceses quando dentro do
plano público é de apenas 0,75%. No Brasil, os empregados têm descontado em
folha salarial o percentual de 8,0% de seus rendimentos, enquanto os empregadores
contribuem com 12% ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

A Suíça tem como diferencial o maior número de médicos por pessoa. No tocante à
qualidade na prestação de serviços, o país pode ser considerado como um dos
melhores. Todo cidadão é obrigado a ter um plano de saúde, e as seguradoras de
saúde são fiscalizadas pelo Estado.

Na América Latina, o Chile foi pioneiro na adoção de um serviço nacional de saúde,
o qual se baseou no sistema inglês (Conill, 2014). A partir de 1981, de acordo com
Nunes (2011, p. 1), houve uma reforma na saúde chilena, "foram combinados um
seguro público social e solidário, que corresponde ao Fondo Nacional de Salud, com
o seguro privado, individual e competitivo, representado pelas Instituciones de Salud
Previsiona". Todos sob a vigilância do Ministério da Saúde chileno. Os trabalhadores
chilenos contribuem com 7% de seus salários para o sistema que escolherem.

Quanto à Colômbia, Conill (2014) faz críticas quanto à reforma adotada nos anos de
1990 e a julga publicista e pouco privatista. Ela foi denominada de "pluralismo
estruturado". O país possui um sistema de saúde regulado pelo governo, no entanto
administrado pela iniciativa privada. Estas empresas privadas de saúde são
conhecidas por empresas promotoras da saúde.
No Oriente, a partir de 1973, o Japão "adotou um sistema de saúde voltado para
pessoas acima de 70 anos" (CONASS, 2007, p. 21).

2.1.3 O estado da saúde no Brasil

Alguns autores classificam a saúde pública brasileira como decadente e deficiente,
trazendo sérias consequências para as organizações de saúde, que enfrentam o
desinteresse governamental em adotar políticas públicas para favorecer o
crescimento do setor (Madeiro, 2013; Melo, 2013). Essa deficiência e decadência
são vistas também como fruto dos desafios enfrentados por um país extenso, com
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8,5 milhões de quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 200
milhões de pessoas (IBGE, 2015). As diferenças regionais bastante acentuadas,
como, clima, renda per capita, cultura e condições socioeconômicas, contribuem
para a lista dos desafios a serem vencidos pela nação brasileira.

O atual sistema brasileiro de saúde é o Sistema Único de Saúde (SUS), que vem
sofrendo severas críticas. A este respeito a Revista Jurídica (2013) ressalta o
sucateamento do SUS, associado com a mais completa inércia ao longo dos anos
pelos sucessivos governos brasileiros. Madeiro (2013, p. 1) percebe a crise na
saúde pública como resultado de "três aspectos básicos que são a deficiência na
estrutura física, falta de disponibilidade de material-equipamentos-medicamentos e
carência de recursos humanos”.

A constatação desta situação foi amplamente exposta por diversas mídias,
culminando com o fechamento da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, em
2014, considerado um ano político, quando ocorreu a eleição para presidente,
senadores e deputados federais e estaduais. O Instituto Data Folha (2014, p. 1)
divulgou que "93% da população brasileira se dizia insatisfeita com a saúde do país
e atribuíram notas de zero a sete para o setor, sendo que desse valor, 60%
atribuíram notas de zero a quatro”.

Cerri & Lottenbge (2014, p.1) relatam que na "última década, assiste-se a uma
acentuada redução da participação da União no financiamento da saúde, que saiu
de 58% para 45% em dez anos. Por ano, o Governo Federal investe 1,8% do PIB".
Devido ao baixo crescimento econômico, evidentemente que valor do dinheiro
investido diminui. "Para uma saúde de qualidade, estima-se que são necessários
10% da receita corrente bruta, pelo menos" (Cerri & Lottenberg, 2014, p. 1).

Para Cerri e Lottenberg (2014, p. 1), o Brasil deve urgentemente aperfeiçoar "o
diálogo com o Poder Judiciário e entidades representativas dos advogados sobre os
efeitos nefastos da chamada judicialização da saúde", que, como consequência,
percebe-se que, "se de um lado expõe os limites financeiros do setor público para
oferta de novas e comprovadas terapias, de outro desorganiza e prejudica o sistema
de saúde".
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Quando se discute a judicialização do direito à saúde, está se falando de um novo
fenômeno que vem ocorrendo no Brasil desde a aparição do vírus da Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), na década de 1990. Trata-se de ações judiciais
contra o Estado que têm por objetivo obrigá-lo a fornecer determinado tratamento
médico ou exames especializados ou medicações a quem solicitá-los, via processo
judicial. Melo (2013) entende que este fenômeno vem ocorrendo com mais
frequência devido às falhas do SUS, que vão desde a insuficiência do número de
médicos, a grande demanda pelos serviços, a terceirização da mão de obra e a
fragilidade dos programas de prevenção de doenças até à falta de medicamentos.
Concordando com os motivos para o aumento deste fenômeno, Franco (2013)
acrescenta outros, como a ineficiência do sistema público de saúde, demonstrando
incapacidade de gerenciar uma política pública de qualidade. Tal situação, vista
como negativa pelo autor, traz para o Poder Judiciário responsabilidades, "decisões,
reconhecimento e concretização de um direito, que, a rigor, deveriam ser tomadas
pelos demais Poderes da República (Poder Executivo e Legislativo)" (Franco, 2013,
p. 1). Explica, ainda, que o conhecimento que o cidadão tem sobre seus direitos,
graças às informações disponibilizadas pela mídia, o faz procurar a Justiça. Também
relaciona como fator importante a atuação de órgãos de proteção ao consumidor,
como o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e a
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que intervêm a favor dos pacientes. De
outro lado, prossegue o autor, o Estado tem argumentado e tentado demonstrar que
a "saúde pública é eficiente e atende ao maior número possível de pessoas dentro
das possibilidades materiais de que dispõe" (Franco, 2013, p. 1). Não obstante, o
autor entende que há relevância na atribuição ao direito à saúde e que o direito à
vida está ligado "à própria concepção da existência do Estado" (Franco, 2013, p. 1).
A efetivação deste direito não pode ficar apenas no discurso do administrador
público (Franco, 2013).

O mesmo ocorre com as operadoras de planos de saúde quando negam a seus
usuários algum procedimento. Segundo Melo (2013), essa negativa é justificada pela
assinatura do contrato de prestação de serviços entre operadoras e usuários.
Significa que contratos anteriores à Lei 9.656/98, que veio para regulamentar o setor
da saúde suplementar, são denominados de "antigo". Estes cobrem apenas o que
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está acordado no contrato. Exames ou procedimentos novos ou, até mesmo, algum
ato cirúrgico que nele não estiver contido isentam as operadoras de custeá-los. Os
contratos denominados de "novos" são aqueles assinados após 02/01/1999, que
oferecem aos contratantes do serviço a cobertura assistencial estipulada pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que, por sua vez, reconhece e
cobre todas as doenças relacionadas pela OMS. Tal distinção de contratos tem
gerado recursos perante o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de
Justiça. Estima-se que dos 47 milhões de usuários de planos de saúde mais de sete
milhões são usuários dos planos antigos (Melo, 2013).

Os impactos da judicialização da saúde nos orçamentos municipais e nas políticas
públicas foi um tema de discussão entre o CRF-MG, a Comissão de Saúde da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais e o Poder Judiciário, em abril de 2015. O
estado de Minas Gerais gastou em 2013 291 milhões somente com o processo de
judicialização, segundo a própria Comissão. Sob o ponto de vista da saúde, este
fenômeno gera um alto custo para o estado e péssimos resultados para a população
(CRF, 2015, p. 1).

Outro fator que contribui para a situação caótica da saúde brasileira é a carência da
mão de obra médica.

O déficit de 54 mil médicos foi denunciado pelo próprio

Ministério da Saúde (2013), quando expôs os seguintes dados
O Brasil tem 1,8 médicos para cada mil brasileiros, índice abaixo de outros
latino-americanos como Argentina (3,2) e México (2). Para igualar-se à média
de 2,7 médicos por mil habitantes registrada na Inglaterra, em cujo sistema de
saúde se inspirou o Sistema Único de Saúde, o Brasil precisaria de hoje mais
168.424 médicos (Ministério Saúde, 2013, p. 1).
O déficit de profissionais médicos apontado pelo Portal do Ministério da Saúde
(2013) é considerado um dos principais gargalos para a ampliação do atendimento
SUS. Numa tentativa de atenuar o problema, o Governo Federal implantou o
programa "Mais Médicos", com o objetivo de trazer estes profissionais de Cuba, o
que gerou uma série de ações e manifestações contrárias ao ato. Outra ação
proposta foi a criação do Programa de Valorização da Atenção Básica (PROVAB),
que objetiva levar mais médicos para perto de onde as pessoas vivem. Como
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estímulo o programa oferece bolsa mensal e descontos na prova de residência aos
médicos participantes do programa (Ministério da Saúde, 2013, p. 1).
São três os desafios mencionados pelo próprio Ministério da Saúde (2013) para que
o SUS possa oferecer atendimento adequado à população: financiamento, esforço
da gestão compartilhada e oferta de qualidade e quantidade de profissionais de
saúde.
O retrato da saúde no Brasil, de acordo com dados do CNES (2015,p. 1), é de
263.159 instituições de saúde. Deste total, mais de 186 mil são de caráter privado.
Unidades hospitalares perfazem um total de 6.687, dos quais 70% são privados,
21% são públicos municipais, 8% são estaduais e apenas 1% é federal. São
exatamente 2,3 leitos hospitalares para cada mil habitantes. Contestando o número
de leitos anunciado pelo CNES (2015), o CFM (2014) assegura que cerca de 80%
dos estados brasileiros não possuem o número de leitos de unidade de terapia
intensiva (UTI) preconizado pelo Ministério da Saúde.

Os serviços auxiliares, como os laboratoriais, não diferem da realidade dos
hospitais, e a expectativa de melhorias na saúde é quase nula. Movimentos da
sociedade civil aparecem como alternativa para se reverter o quadro. O Coalizão
Saúde (2014)1 é uma dessas iniciativas que se destacaram na busca de diálogo com
os presidenciáveis brasileiros no pleito de 2014.

Várias entidades privadas de Saúde, entre elas a Confederação das Santas Casas e
Hospitais Filantrópicos (CMB), criaram um movimento para "contribuir para a
inovação, a otimização de custos, o aperfeiçoamento de processos regulatórios e as
políticas de prevenção e promoção como pilares centrais para que a saúde brasileira
tenha avanços" (Coalizão Saúde, 2014, p.1). O grupo pretende trabalhar em duas
frentes: fomentar o debate em relação aos problemas da saúde; e colaborar com o
governo e com a sociedade no aprimoramento do sistema de saúde no País. O
Coalizão Saúde (2014) chamou a atenção para a falta de prioridade nos debates
governamentais para o tema "Saúde" e apresentou outros que precisarão ser vistos
e revistos pelos próximos governos. A intenção do movimento é manter sempre um
1

Movimento criado por diversas entidades da área da saúde, cujo objetivo é contribuir para a
inovação, otimização de custos, aperfeiçoamento de processos regulatórios e políticas de prevenção
e promoção como pilares centrais para que a saúde brasileira tenha avanços (Coalizão Saúde, 2014).
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canal aberto, para que o governo e entidades diversas aceitem e adotem as
propostas de melhorias da saúde.
2.1.4 Política de saúde no Brasil e em Minas Gerais

Arquitetado para ser um sistema de saúde dinâmico e complexo, o SUS foi criado
pela Constituição de 1988. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo,
abrangendo os 5.564 municípios brasileiros que estão distribuídos pelos 27 estados
das cinco regiões geográficas (Machado, Oliveira & Moysés, 2010).
De acordo com Paim, Travassos, Almeida, Bahia e Macinko (2011, p. 11), o SUS
tem por objetivo "proporcionar à população brasileira uma "atenção abrangente,
universal, preventiva e curativa", cuja gestão e prestação de serviços fossem
descentralizada. Os autores acrescentam que a "implementação do SUS começou
na década de 1990, mesmo ano da posse de Fernando Collor de Mello, primeiro
presidente eleito por voto popular desde a ditadura militar, o qual seguiu uma
agenda neoliberal. Ainda assim, o referido presidente não se comprometeu com a
reforma sanitária e
[...] em 1990, foi aprovada a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), que
especificava as atribuições e a organização do SUS. O projeto da reforma
sanitária foi retomado em 1992, após o impeachment do presidente por
corrupção. A descentralização aumentou e foi lançado o Programa de Saúde
da Família - PSF. (Paim et al., 2011, p. 19).
Para os autores, ainda que a "reforma sanitária tenha se tornado uma prioridade
política secundária durante a década de 1990," ela ganhou mais importância ao
lançar programas como o de prevenção e controle do HIV e o controle do tabagismo
e ao criar uma agência reguladora da saúde, em 2000, que é a ANVISA (Paim et al.,
2011, p. 19). Outros programas, como o Modelo de Atenção à Saúde Indígena, o
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Política Nacional de Saúde
Bucal, contribuíram para o sucesso do SUS (Paim et al., 2011).
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A lógica do sistema SUS apoia-se em sua descentralização2. Por isso, se
estabeleceu uma forma de repasse financeiro, denominada de Piso da Atenção
Básica, cuja dinâmica seria um valor per capita transferido aos municípios pelo
Ministério da Saúde, objetivando o financiamento da atenção básica. Esse piso, na
visão crítica de Elias (2004, p. 19), serve para o "controle de gastos e racionalização
do setor, resultando em baixa eficácia social e um verdadeiro apartheid na saúde"
Também foram criados Conselhos de Saúde e Comitês de Gestão em todos os
patamares do governo, lógica que permanece até hoje.

Confirmando tal prática, o Sindicado dos Estabelecimentos de Saúde (Sindhosp)
informa que no SUS o investimento per capita é de US$382, ou seja, R$905 reais.
Outros dados fornecidos pelo Sindicato: são 201 milhões de brasileiros acobertados
pelo SUS e o valor per capita brasileiro é bem aquém de outros países. A média
mundial é de US$ 716 dólares (Sindhosp, 2015).

O Pacto pela Saúde também foi uma iniciativa que objetivou a descentralização da
saúde. Trata-se "de um acordo no qual os gestores de cada nível de governo
assumem compromissos mútuos sobre as metas e responsabilidade em saúde"
(Paim et al., 2011, p. 19). A participação social e as diversas alianças construídas
com os envolvidos no sistema foram essenciais para monitorar a política
descentralizada do SUS (Paim et al, 2011). Conferências nacionais de

saúde e

conselhos de saúde são uma forma de participação da população e das autoridades
da área.

O financiamento do sistema SUS é feito mediante o recolhimento de impostos e de
contribuições sociais que advêm dos diversos programas sociais, desembolso direto
e contribuição dos empregados, descontada em folha de pagamento salarial. O
financiamento do sistema tem outras fontes, como as "receitas estaduais e
contribuições sociais dos orçamentos federal, estadual e municipal, além das
contribuições privadas que vêm dos empregadores" (Paim et al., 2011, p. 20). A
partir de 1998, ampliaram-se as transferências financeiras do Governo Federal para
2

O SUS tem como diretriz constitucional ser descentralizado, ao mesmo tempo em que, por sua
conceituação também constitucional (art. 198, caput), se constitui como resultado da integração das
ações e serviço públicos em rede regionalizada e hierarquizada (Santos & Campos, 2014).
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os fundos de saúde municipais e estaduais, ato que veio qualificar e legitimar a
descentralização da saúde proposta pelo sistema brasileiro (Elias, 2004).

Muitos desafios enfrenta o sistema SUS, por exemplo: "terceirização da saúde pelos
prestadores privados, financiamento federal destinado à área, que se encontra
estagnada e restrita, infraestrutura e recursos humanos escassos" (Paim et al.,2011,
p. 28). Entretanto, para os autores o maior desafio que o SUS continua enfrentando
ainda é o político. Diversas questões como

[...] articulação público-privada e as desigualdades persistentes não poderão
ser resolvidas na esfera técnica apenas. As bases legais e normativas já
foram estabelecidas [...]. Agora é preciso garantir ao SUS sua
sustentabilidade política, econômica, científica e tecnológica (Paim et al.,
2011, p. 28).
Machado et al. (2010, p. 10) compartilham do mesmo enfoque dado pelos autores
acima com referência aos desafios a serem enfrentados pelo SUS e acrescentam
que o maior de todos é a superação de obstáculos econômicos, políticos e éticos e,
principalmente, o de oferecer serviços de qualidade para os usuários do sistema.
Concordando com os argumentos dos autores, Victora et al. (2011, p. 100)
apresentam outro desafio para assegurar o direito à saúde com qualidade para a
população, que é o "engajamento ativo e contínuo da sociedade, na perspectiva de
assegurar o direito à saúde para toda a população brasileira".

Segundo Padilha (2011, p. 6), o "mercado de saúde brasileiro movimenta cerca de
R$ 160 bilhões ao ano e garante emprego a dez milhões de trabalhadores". Essa
movimentação tanto financeira quanto empregatícia é atribuída ao SUS, devido à
ampliação dos atendimentos, fato confirmado por Machado et al. (2010, p. 3) quando
afirmam que o "setor contava com 49.676 estabelecimentos de saúde, 544.357 leitos
e

1.438.708

empregos

em

1992.

Os

números

passaram

para

77

mil

estabelecimentos, 433.210 leitos e 2.566.694 empregos. Para os autores, a saúde
representa 4,3% da população ocupada, gerando mais de 10% da massa salarial do
setor formal, que são mais de 3,9 milhões de postos de trabalho. O Portal Brasil
(2011, p. 1) ressalta que em 2011 a União destinou R$ 77,1 bilhões para a Saúde.
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Ações e iniciativas lançadas pelo Ministério da Saúde ampliaram os serviços
voltados para determinados grupos, como gestantes e portadores de câncer.

Outras ações que contribuíram para o crescimento do setor econômico, segundo o
Portal Brasil (2011, p 1), foram as parcerias entre empresas públicas e privadas para
a fabricação de 29 medicamentos e produtos de saúde no Brasil. Do total dessas
parcerias, denominadas de "Parcerias Público Privado" (PPP), "quatro foram
assinadas em 2011 para a produção de medicamentos para Aids, doença de
Parkinson, artrite reumatóide e doenças de Crohn (Portal Brasil, 2011, p. 1). Há
também outras parcerias com as indústrias de equipamentos médicos.

A era tecnológica é caracterizada pela substituição da mão de obra por aparelhos
computadorizados. Isso não aconteceu com a saúde, pois, o aparelhamento com
tecnologias diversas gerou um crescimento de 78,4% de postos de trabalho. Isso
equivale à geração de 1.127.986 de novos postos de trabalho. "Na década de 1970,
o mercado de trabalho girava em torno de quatrocentos mil empregos; em 1992,
elevou-se para um milhão e meio; e em 2005 para mais de dois milhões e meio
postos de trabalho" (Machado et al., 2010, p. 3). Os autores acrescentam que o
número de serviços de saúde cresceu 55%. Os municípios foram responsáveis pela
maior parte deste crescimento quando tiveram um “incremento bruto de 128% na
sua capacidade instalada. Isto é, de 18.662 para 42.549 estabelecimentos".
Estes dados também vão caracterizar a descentralização da gestão SUS como sua
proposta inicial. Os autores confirmam que a municipalização dos serviços de saúde
gerou 306.505 em 1992, assumindo em 2005, a liderança dos empregos públicos,
totalizando quase um milhão de empregos. No período de 1992 a 2005, enquanto o
serviço municipal atingia 68,8% de empregos, na esfera estadual foi de apenas
9,7%. Como empregador, o "setor federal teve uma defasagem de 7,3%" (Machado
et al., 2010, p. 5). Com relação ao setor privado, os autores evidenciaram a oferta de
64,4% do total dos serviços.
Minas Gerais, um dos estados brasileiros da região Sudeste, com seus 853
municípios, contabilizou 20 milhões de usuários do SUS. Vários são os programas
criados para atender às necessidades locais. Mães de Minas é um programa que
conseguiu reduzir a mortalidade infantil de 20,8% em 2003 para 12,7%, em 2013, de

40

acordo com a revista institucional Minas Saúde (2014). A Secretaria da Saúde de
Minas Gerais cita o programa de Prevenção e Controle do Câncer de Mama que,
possui 10 unidades móveis para a realização de mamografias para as mulheres
mineiras. O Programa Saúde da Família, visto como essencial, atende 86,42% da
população (Minas Saúde, 2014).
Na Capital mineira, o Programa Estratégia Saúde em Família mudou a lógica da
saúde na cidade com as visitas de profissionais da saúde aos domicílios dos
usuários, de acordo com Teixeira, Rates e Ferreira (2012). Para estes autores, são
556 equipes da saúde da família beneficiando 1,9 milhão de pessoas, ou seja, 81%
da população. Em termos financeiros, o CFM (2014) relata que foram
disponibilizados para Belo Horizonte em 2013 o valor de R$2.315.199.083,00,
equivalente a R$2,59 reais por dia.

2.2 O Marketing e o Marketing de Relacionamento
A importância do marketing está bem explícita na frase de McKenna (1992, p. 5)
quando o define que “marketing é tudo e tudo é marketing”. À parte o possível
exagero nesta frase, uma definição mais abrangente é dada pela Associação
Americana de Marketing (AMA) em 2008:

“marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para criar,
comunicar, oferecer e trocar ofertas que tenham valor para consumidores,
clientes, parceiros e para a sociedade como um todo” (AMA, 2008, p. 1).
Este enfoque é reforçado da seguinte forma por Kotler et al. (2010)

[...] ao acrescentar ‘sociedade’ à nova definição, a AMA reconhece que o
marketing tem impactos de grande escala que vão além do que acontece nas
negociações privadas entre indivíduos e empresas. Mostra também que o
marketing agora está pronto para abordar as implicações culturais da
globalização (Kotler et al., 2010, p. 18).
Em tempos contemporâneos, o conceito de marketing envolve relacionamentos com
ganhos mútuos, preocupação com o bem-estar geral, preservação do meio
ambiente, consumidores e uma sociedade melhor, como observado na 25ª
Conferência de Marketing e Políticas Públicas realizada em junho de 2014, em
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Boston. O tema central "O Passado, Presente e Futuro do Marketing e Políticas
Públicas: criar um futuro melhor" denota bem os novos rumos do marketing. Fatores
como crescimento da população e aumento dos padrões de vida são considerados
também como desafios ao futuro do mundo. “Desafios que incluem o aumento da
aceitação de práticas de negócios sustentáveis, melhorando a saúde dos
consumidores e do bem-estar, diminuindo a pobreza e melhorar o bem-estar
financeiro dos consumidores, entre outros” foram, também, temas relevantes em
pauta da 25ª Conferência (AMA, 2014, p. 1).

Como forma comemorativa do aniversário dos 25 anos da Conferência, foram
abordados diversos outros assuntos relevantes e de interesse mundial, com uma
"visão retrospectiva e/ou de futuro" (AMA, 2014, p. 1). Nutrição e saúde, ética e
responsabilidade social corporativa, privacidade do consumidor, defesa da
concorrência e questões de monopólio, mercados especiais, como de crianças,
idosos e pessoas com diversas necessidades foram alguns dos temas discutidos.
Há de se enfocar os temas de "informação ao consumidor e programas de
educação, marketing e sistema legal, segurança do produto, marketing enganoso,
mercados emergentes e o próprio mercado como um todo" (AMA, 2014, p. 1).

Essa evolução de pensamento e conduta é conceituada por Kotler et al. (2010, p. 4)
como "Marketing 3.0". Trata-se de um marketing voltado para valores em que os
profissionais de marketing percebem os consumidores em sua totalidade, com
mente, coração e espírito. Este marketing visa satisfazer a necessidade dos
consumidores em viver em um mundo melhor.

Sobre marketing de relacionamento, Mussnich (2002, p. 6) fundamentado em
diversos autores, coloca como sua finalidade "a retenção e lealdade de clientes,
podendo ser obtida por meio da oferta diferenciada de serviços ao cliente e vista
como fonte de vantagem competitiva". A adoção da prática deste marketing se deu
após a conscientização de sua importância e das mudanças sociais e econômicas,
que foram ocorrendo de forma bem acelerada. O marketing de relacionamento é
visto por Kotler & Armstrong (2003, p. 474) como a ciência e a arte de reter e cultivar
clientes lucrativos. Slongo e Mussnich (2005, p. 2) justificam "a valorização dos
relacionamentos como importante estratégia capaz de gerar vantagem competitiva",
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que resultou de uma área particular de interesse no âmbito da disciplina denominada
"Marketing de Relacionamento", por Berry em 1983.

Na visão de Kotler & Armstrong (2003), as empresas vêm substituindo o marketing
de transação, que dá ênfase no fechamento da venda, pelo marketing de
relacionamento, que privilegia a manutenção de relacionamentos lucrativos e
duradouros.
O que as empresas buscam não é simplesmente uma venda. Elas visam
conquistar e manter clientes importantes. Querem mostrar aos clientes que
tem a capacidade de servi-lo bem por muito tempo e de manter com ele um
relacionamento mutuamente lucrativo. (Kotler & Armstrong, 2003. p. 7).
Muitos autores acreditam que o marketing de relacionamento está intimamente
ligado ao valor do cliente e enfatizam a construção das relações como possibilidade
de sucesso das organizações (Mckenna, 1992; Vavra, 1993). Os clientes buscam
não só produtos, mas também serviços diferenciados e completos. Por isso, as
empresas perceberam que seus clientes devem ser atendidos em seus desejos e
necessidades, culminando no atendimento personalizado (Borba et al., 2007, p. 65).

Este tipo de marketing não é transação, e "sim novos conceitos e modelos de
estratégia" (Borba et al., 2007). É administração da relação entre os envolvidos,
efetivando uma forma de personalizar o atendimento ao cliente. Esta estratégia é
vista como essencial e fundamental para se alcançar a almejada arte da conquista
do cliente. Toussaint e Gerard (2013, p. 86) partilham da mesma filosofia quando
defendem que foco no cliente significa "antecipar necessidades do paciente/cliente,
perguntando aos clientes se suas expectativas estão sendo atendidas e projetando
modelos de negócios capazes de suprir a demanda dos clientes, em vez das
necessidades da organização".

Os conceitos vistos ampliam o entendimento sobre o marketing e justificam a
aplicação desta ferramenta no dia a dia das empresas de saúde. Entender o cliente,
o contexto socioeconômico no qual as organizações estão inseridas, o próprio
objetivo do marketing de relacionamento e, sobretudo, a conduta pós-marketing é
que irão garantir a sobrevivência e a permanência destas empresas no mercado.
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Como um todo, as organizações devem entender que é "através dos seus
funcionários que acontece a personificação de toda empresa". Para Borba et al.
(2007), faz-se necessário promover treinamentos incessantes com todos os
funcionários e um trabalho de conscientização sobre a importância de cada um
neste processo, não importando cargo ou função, e sim a compreensão de que
todos exercem o papel de atendentes. Assim, é imperativo que percebam e atendam
às necessidades e desejos tanto dos compradores dos serviços quanto das
necessidades das empresas.

Quanto a conhecer os clientes, esta necessidade surge como consequência do
relacionamento construído. Borba et al. (2007, p. 24) acreditam que é importante
conhecer os clientes "porque no mercado de assistência médica somos todos iguais
e por isso precisamos conhecer efetivamente os clientes para encantá-los com
diferenciais e não permitir o assédio dos concorrentes”. Este tipo de marketing
objetiva criar e manter clientes com base no encantamento e na qualidade de
serviços de forma incessante (Borba et al., 2007).

Segundo os autores, em um ambiente de negócios, ter um novo e extraordinário
produto ou serviço não é mais tão suficiente para se obter sucesso. Os autores
complementam que os avanços tecnológicos, organizacionais e institucionais têm
criado um mercado no qual o diferencial do produto ou serviços tem se transformado
em função de satisfazer clientes. Com efeito, o marketing de relacionamento passou
a ser visto como instrumento de gestão, uma estratégia, segundo Borba et al.
(2007), muito apropriada para as empresas.
2.3 O relacionamento com stakeholders em laboratórios de análises clínicas

São diversas as relações desenvolvidas e praticadas pelos laboratórios de análises
clínicas com seus stakeholders. A administração das partes envolvidas se faz
necessária à medida que novas estratégias e novos paradigmas são fundamentais
para a sustentabilidade das empresas.

Freeman & McVea (2001, p. 1) definem partes envolvidas como "qualquer grupo ou
indivíduo que pode afetar uma organização". Os autores salientam que uma gestão
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deve explorar ativamente estas relações para o desenvolvimento de estratégias de
negócios.
Os stakeholders, ou seja, as partes envolvidas do setor de laboratórios de análises
clínicas são: clientes e/ou pacientes, acionistas, sócios, comunidade, funcionários,
médicos, órgãos reguladores, laboratórios de apoio, distribuidoras de equipamentos
e de materiais, poder público, operadoras de planos e seguradoras de saúde,
tecnologia e conectividade.

A complexidade existente na relação entre os diversos parceiros e os LACs merece
destaque. A começar pelos compradores de serviços laboratoriais, ou seja, as
operadoras de planos e seguradoras de saúde. As relações "sempre foram
caracterizadas pela unilateralidade de regras e decisões [...] com consequente
domínio da parte mais forte" (Sindhosp, 2015, p. 1). Esta questão vem sendo
abordada por Porto (2008) ao diagnosticar a situação dos laboratórios de análises
clínicas. Ele relata que o setor passa pela pior crise em toda a sua existência. Seu
principal argumento ao fazer esta afirmativa é que o "relacionamento laboratórios
versus compradores de serviços (leia-se convênios médicos, operadores de saúde,
SUS e outros) é unilateral". Os reajustes dos valores do serviço prestado não
acontecem desde 1994, o que se formaliza como prova da imposição dos convênios.
Para Ghanem (2007, p. 15), os índices concedidos aos LAC pelos convênios
médicos nos últimos 10 anos foram praticamente nulos. Confirmando, Távora (2014,
p. 1) relata que os laboratórios clínicos privados, em sua maioria, "possuem relação
comercial com as operadoras de saúde, que atuam como intermediárias, e cujas
tabelas de preço são bastante defasadas e não sofrem reajustes há mais de dez
anos". Estes convênios, discorre Ghanem (2007, p. 16), "não tem nenhuma
dificuldade em tratar custos, pois os repassam aos LACs, que por sua vez, estão
arcando com o ônus da omissão". O autor ainda afirma que a omissão ocorre devido
à falta de profissionalização dos administradores, que, em sua maioria, são os
próprios proprietários destas organizações. Como proprietários, a formação exigida
deles é em Medicina, Bioquímica, Biomedicina ou Biologia. Devido ao despreparo
gerencial, não souberam pleitear ou negociar os aumentos necessários.
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Pela lógica da economia, quando a receita é paralisada, inevitavelmente, os custos
se elevam, podendo gerar falência empresarial caso a situação não seja revertida ou
bem administrada. Dessa forma, os custos, em consequência do não aumento da
tabela de preços praticada com os convênios, passaram a ser um grande desafio,
em especial para os LACs, que viram seus ganhos caírem ano pós ano. Alguns
autores afirmam que o aumento dos custos se deve principalmente ao emprego de
tecnologias modernas e caras, que estão se integrando às rotinas laboratoriais
(Ghanem, 2007; Ladeira, 2005).

Porto (2008, p. 1) constata que ainda há outro fator a ser considerado neste contexto
relacional, que é "a redução no valor dos exames de muitas operadoras de saúde,
buscando o saneamento financeiro delas, às custas da falência daqueles que
realizam os serviços". Para o autor, esta é uma realidade preocupante, pois os
custos se elevam em proporções aviltantes e não podem ser repassados aos
clientes/pacientes. Esses consumidores dos serviços laboratoriais são, em sua
maioria, usuários dos planos de saúde. Portanto, o serviço utilizado pelo paciente
não é pago por eles, usuários, diretamente aos laboratórios, e sim pelos convênios
médicos, que não aceitam negociar tabelas de preço.

Outro relacionamento inusitado é a parceria com os laboratórios de apoio. Ghanem
(2007, p. 16) explicita que o relacionamento entre apoiado e apoiador "deveria ser
mais próximo, mais leal, criando verdadeira parceria entre ambos":
Há alguns casos de laboratórios de apoio que abrem unidades de coletas em
outros municípios, tornando-se, assim, concorrentes de seus próprios
clientes. Como estes laboratórios de apoio conseguem obter custos mais
baixos, estes podem ser repassados aos clientes finais com um valor mais
accessível; o que não pode ser repetido pelos laboratórios locais, criando,
assim, sérios problemas de ordem financeira para os apoiados (Ghanem,
2007, p. 16).
Nesta cadeia estão os fornecedores de materiais ou de insumos necessários à
realização dos exames. Um bom relacionamento mantido com estes parceiros
possibilita a prorrogação dos aumentos dos produtos, a ampliação do prazo para
pagamento e, ainda, a redução do prazo de entrega dos insumos. Os parceiros,
percebendo a "importância de relacionamentos fortes, conseguem vantagens

46

competitivas sustentáveis" (Slongo & Lorentis, 2005, p. 209). Concordando com o
relevante papel dos fornecedores, Porter e Teisberg (2007, p. 244) relatam que "os
fornecedores de produtos médicos, tecnologia e serviços desempenham um papel
vital no valor da prestação de serviços da saúde e na inovação na prática da
assistência à saúde".

O relacionamento entre os laboratórios e os médicos deve se pautar pela
transparência e confiança. Significa que os LACs devam comunicar novos exames
e atualizações diversas, pedir esclarecimentos sobre as solicitações médicas e
comunicar resultados cujos valores estão muito alterados ou fora dos valores de
referência. Enfim, uma aproximação maior que possa trazer mais confiança no
trabalho laboratorial (Ghanem, 2007).

Ghanem (2007, p. 14) salienta que a inovação simboliza o novo pensamento
estratégico empresarial. "Esta estratégia denominada inovação de valor não significa
segmentar o mercado e acomodar-se às necessidades individuais e às diferenças
dos clientes. Significa antecipar à criação de novos valores". Em consonância com
esta visão, Borba et al.(2007) atentam para as tendências do mercado, o
desenvolvimento de novas tecnologias e a concorrência acirrada e global, que
obrigam as empresas a criarem novas formas organizacionais de gestão que
permitam manter a sua competitividade.

Para os laboratórios de análises clínicas, é latente a fidelização de cliente em face
das inúmeras dificuldades e desafios. Investir, criar e manter relacionamentos foram
percebidas como as melhores alternativas para se sobreviver no mercado. Essa
estratégia de gestão denominada de "Gestão de Relacionamentos" é caracterizada
segundo Borba et al (2007, p. 40), “pelo foco nas relações e na interação com o
cliente”. Trata-se de um processo de mudanças para atender aos requisitos da
qualidade e da produtividade. É uma tendência da atualidade, resultante da
globalização e que exige profissionalização.

A internet cada vez mais, também vem assumindo relevante papel neste processo.
Ainda que em pleno século XXI exerça um papel de grande importância para
estabelecer e firmar relações, Borba et al (2007) mencionaram a relevância do seu

47

papel nos relacionamentos. Reconhecem que no mundo globalizado a informação
viaja numa velocidade tal que afeta os negócios e faz com que as organizações
aprimorem a tecnologia e a conectividade. Enfatizam, inclusive, que “daí o
espetacular avanço da internet”. Contudo, eles alertam para as relações humanas,
que não podem ficar em segundo plano.

Diante deste cenário, diversas empresas, dentre elas, as organizações de saúde,
buscaram na satisfação de seus clientes e pacientes uma forma de obter vantagem
competitiva sustentável. Clientes satisfeitos com o serviço prestado sempre estarão
dispostos a pagar novamente por ele. Satisfazer consumidores e se manter em um
mercado competitivo com base em um diferencial passou a ser a nova linha de
pensamentos dos LACs. O recurso utilizado para se obter êxitos foi o aprimoramento
do relacionamento cliente-empresa mediante o envolvimento de todos os parceiros.
O relacionamento mais apurado com os stakeholders passou, então, a ser visto
como solução para os problemas apontados.
2.4 Modelo de relacionamento com stakeholders para laboratórios de análises
clínicas
Slongo & Mussnich (2005) utilizaram de um modelo de marketing, inicialmente
aplicado para uma indústria madeireira dos Estados Unidos, para medir os
relacionamentos e os atributos de marketing de relacionamento no canal de
marketing da rede hoteleira de Porto Alegre. Os construtos aplicados para "explicar
o comportamento das dimensões determinantes para o estabelecimento e
manutenção de trocas relacionais" foram: investimento em relacionamento, oferta de
serviços ao cliente,

nível

de comparação com

fornecedores

alternativos,

dependência, troca de informações, confiança e comprometimento. Estes construtos
permitiram a evolução para a avaliação do comprometimento e fidelização de
stakeholders corporativos.

A escala de Slongo e Mussnich (2005) foi referendada neste trabalho como base
para mensurar e certificar as relações entre os serviços ao cliente e o
relacionamento com stakeholders na área da saúde.
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Em se tratando da área de serviço no campo da saúde, o modelo foi adaptado,
tendo como determinante central a fidelização, considerada como o grande desafio
das

organizações

de

saúde.

Nesta

adaptação,

apenas

os

construtos

relacionamento, oferta de serviços, confiança e comprometimento foram mantidos.
As variáveis acrescentadas para mensuração e passíveis de confirmação na
construção e manutenção do relacionamento no Laboratório São Lucas foram:
conhecimento,

qualidade,

precisão

dos

exames,

treinamento,

atendimento

humanizado, imagem, relações sociais, preço e fidelização (Figura 1).

Figura 1- Modelo de Relacionamento com stakeholders para os laboratórios
de análises clínicas
Fonte: Adaptado pela Autora

Entende-se que, para se alcançar a fidelização dos pacientes, são primordiais a
qualidade e o atendimento humanizado. Ambos adquiridos por meio do
conhecimento.

2.4.1 Conhecimento

O conhecimento vem sendo tratado como um recurso econômico. Como tal, faz-se
necessário que as empresas tenham uma gestão de valorização deste ativo. Visto
como estratégico e como fator de competitividade, ele é fundamental para aumentar
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a produtividade e a qualidade das organizações (Valentim, 2002). A autora chama
atenção para o tripé dados, informações e conhecimento como essencial para a
geração, obtenção e aplicação do conhecimento que são preponderantes também
para enfrentar as mudanças sociais, informação alcançada por meio de dados, que,
por sua vez, são geradores do conhecimento.

Mendes (2014, p. 93) observa que as informações passaram a assumir papel
fundamental nas empresas, "possibilitando melhor e mais rápida percepção das
mudanças [...] reposicionamento dos negócios com maior rapidez e agilidade às
novas necessidades". Para Valentim (2002, p. 6), "as organizações produzem e
utilizam dados, informações e conhecimento de diferentes naturezas [...] que
possibilitam um melhor desempenho no mercado em que atuam". A informação,
vista como insumo básico para as atividades empresariais, possibilita aos
profissionais uma atualização constante (Valentim, 2002). Justificando as afirmações
acima, Lima (2010, p. 6 ) acredita que a "junção do conhecimento aos recursos, com
enorme valorização, alterou-se a estrutura econômica das instituições, e também, a
valorização do ser humano, ponderando que este é o detentor do conhecimento".

Lima (2010, p. 6) complementa que "na nova economia, os fatores informação e
conhecimento, são a fonte do poder empresarial e a forma de sobrevivência
competitiva de longo prazo".

No campo da saúde, de acordo com Assunpção e Dimitrov (2009, p. 4), a "difusão
dos novos conhecimentos transformando-os em novas competências nos sistemas
da ciência e de atenção à saúde, assume um papel estratégico [...] com
características próprias de Gestão de Conhecimento". A definição dada para a
gestão do conhecimento é de um processo contínuo de educação capaz de gerar
novos

saberes

teóricos

e

práticos.

Estes

saberes

impactarão

a

cultura

organizacional, alicerçarão a aprendizagem e reforçarão a importância do
conhecimento na condução do negócio (Assunpção & Dimitrov, 2009).

A busca pelo conhecimento para os profissionais de laboratórios clínicos se dá por
meio dos cursos de especialização e de atualização disponibilizados pelos
conselhos de classe, como Conselho de Medicina e Conselho de Farmácia. Para os
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laboratórios, na pessoa jurídica, o conhecimento se dá por meio das Certificações de
Acreditação, que possibilitarão aperfeiçoamentos e atualizações, garantindo-lhes
qualidade e credibilidade. O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (INMETRO) conceitua Certificação de Acreditação como "uma
ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar confiança na atuação
das organizações que executam atividades de avaliação da conformidade" (Inmetro,
n.d, p. 1).

Para a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica [SBPC] (2008, p. 1), "A acreditação
é reconhecida como um importante atributo da qualidade, que é divulgado aos
usuários de planos de saúde, para orientá-los a escolher os laboratórios". As
operadoras dos planos de saúde reconhecem e valorizam os laboratórios que
possuem o Certificado de Acreditação. Assim, divulgam e dão destaques em seus
materiais publicitários. Para o diretor da Qualidade da SBPC, "é um grande estímulo
para que os laboratórios busquem a acreditação, pois este atributo certamente terá
impacto em sua competitividade". O diretor observa que as organizações que
recebem o selo de Certificação mudam sua cultura interna, adotam novas práticas
de laboratório e percebem a necessidade de constante capacitação profissional.
O Inmetro ( n.d., p. 1) traz outro conceito para a Acreditação: uma "ferramenta
valiosa para todas as empresas que buscam de forma voluntária ou compulsória a
conformidade com normas nacionais ou internacionais". Este conceito se explica
pelo fato de ainda não ser obrigatório por lei que as empresas da área da saúde
tenham a comprovação de sua qualidade. O reconhecimento das práticas
laboratoriais por um órgão capacitado legitima e comunica confiança e segurança
aos clientes e outras partes interessadas. Com a certificação se inicia um processo
de melhoria contínua, e assim se obtêm negócios sustentáveis, segundo o Inmetro.
Esta é uma cultura mundial. Esclarece o Sistema Nacional de Acreditação (DICQ,
2011)
[...] a Acreditação do Sistema de Gestão da Qualidade de Laboratórios
Clínicos é, em todos os países, um processo periódico e voluntário, outorgado
principalmente pelas Instituições Científicas reconhecidas ou aceitas pela
Sociedade, por sua seriedade, responsabilidade e capacidade profissional,
com o objetivo de comprovar a implementação de um sistema de gestão da
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qualidade, contemplando a capacidade organizacional e técnica (Sistema
Nacional de Acreditação [DICQ], 2011, p. 7).
De acordo com a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), a evidência da
qualidade e da capacitação técnica de uma empresa laboratorial perante as
autoridades sanitárias e as instituições científicas e internacionais é importante para
uma melhor competitividade dos laboratórios no mercado. Para o cumprimento deste
preceito, foram criados o DICQ e o Programa Nacional de Controle de Qualidade
(PNCQ). "O primeiro, como órgão acreditador e o segundo, como provedor de
ensaios de proficiência e de consultoria para a gestão da Qualidade," conforme
Manual do PNCQ Gestor (2011, p. 7).

No Brasil, são quatro as organizações capacitadas e com requisitos específicos para
acreditar os laboratórios com base nas Boas Práticas do Laboratório Clínico, na ISO
15.189:2008 e na Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)3 302:205 da ANVISA.
Além da DICQ, patrocinado pela SBAC, há o Programa de Acreditação de
Laboratórios Clínicos, patrocinado pela SBPC, a Organização Nacional de
Acreditação (ONA) e o INMETRO. Apenas 236 laboratórios possuem acreditação
mundial pela ISO 15.189 (Jornal Institucional Sindlab, 2012, p. 3).

O Instituto de Acreditação e Gestão em Saúde ([IAG], 2009) afirma que a busca
pelos programas de acreditação, além de trazer credibilidade às empresas que os
utilizam, possibilita a redução de erros, maior segurança e a melhora da qualidade
global. Compartilhando deste ideal, a SBPC (2008) acrescenta que, devido às
exigências dos consumidores e dos compradores dos serviços laboratoriais, que
exigem serviços consistentes, de alta qualidade e com custos menores, os
laboratórios devem buscar a padronização de forma espontânea, com vistas a
prevenir e a minimizar erros, tornando-se, assim, uma tendência natural de mercado.

Faz-se necessária a prática da educação continuada para funcionários e diretores
de uma empresa laboratorial. Conforme Ghanem (2007, p. 60), esta prática é
3

A RDC 302:2005 foi elaborada pela ANVISA, autoridades sanitárias e as Sociedades Científicas
SBAC e SBPC com a finalidade de diminuir o risco para os pacientes. Nela estão estabelecidos os
requisitos mínimos para o funcionamento dos laboratórios clínicos (PNCQ Gestor, n.d., p. 8).
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importante para a "promoção de um serviço de qualidade e boa moral destes
profissionais. O laboratório e toda a organização colhem os benefícios à medida que
cada membro da equipe aumenta a sua base de conhecimento".

Portanto, o conhecimento advém das atualizações e especializações que
possibilitam a qualidade, a precisão dos exames, o treinamento e a confiabilidade.

2.4.2 Qualidade

Há uma constante preocupação não só quanto à conceituação de qualidade
direcionada à saúde, mas também quanto a sua aplicabilidade, de forma a alcançar
o paciente em sua totalidade, ou seja, em todas as suas necessidades e
expectativas. Borba et al. (2007, p. 164), comungando com Donabedian (1980),
definem a qualidade como fator importante para o consolidação da lealdade dos
clientes e conclui que "qualidade relacional em saúde é a maneira pela qual o cliente
percebe o resultado pela qualidade técnica (credibilidade, segurança, habilidades
técnicas) e o processo como qualidade funcional (conforto, higiene, presteza,
cuidado e outros)". Na última década, assegura Shcolnik (2008, p. 1), "o movimento
pela qualidade introduzido nos setores industrial e de serviços, expandiu-se para o
setor da saúde". Tornaram-se imperativos a avaliação e controle da qualidade e das
práticas das melhorias, ainda que não sejam uma prática obrigatória por lei.

Para Donabedian (1980), a qualidade da assistência médica não pode ser vista
como “atributo abstrato,” mas, sim, percebida e aplicada com base em três
enfoques: estrutura, processo e resultado. A estrutura refere-se às características
das organizações no que tange a recursos físicos, humanos e materiais,
equipamentos e modelo organizacional, todos necessários

à boa assistência

médica. Incluem-se aqui também financiamentos e mão de obra qualificada.
Shcolnik (2008, p. 1) explica que no âmbito desta variável são importantes as
acomodações, o espaço físico e o material de consumo. Processo é entendido por
Donabedian (1980) como todas as atividades desenvolvidas nos estabelecimentos
de saúde que envolvam deste os profissionais de saúde até os pacientes. "É através
destas relações que se obtém os resultados da assistência" e de onde se originam
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as bases para se valorizar a qualidade. Entram neste enfoque os aspectos éticos
das relações existentes entre laboratório-médico-funcionários-pacientes. Shcolnik
(2008, p. 1) esclarece que em LACs "processo engloba todas as atividades
necessárias à prestação dos serviços, que são os aspectos pré-analíticos, analíticos,
incluindo avaliação pelos controles interno e externo da qualidade, liberação dos
laudos, interpretação e consultoria".

Resultado corresponde ao "produto final da assistência prestada, considerando
saúde, satisfação de padrões e de expectativas", visto também como "efeitos" dos
cuidados da saúde do paciente (Donabedian, 1980, p. 1). Ou seja, de acordo com
Shcolnik (2008, p. 1), esta variável pode ser denominada de "Qualidade do
resultado". O autor explica sua significação como "que consequência ou interferência
o resultado do exame pode ter sobre o status de saúde atual ou futuro do paciente".

Ghanem (2007, p. 59) afirma que qualidade em laboratórios tem de ser uma
característica constante alcançada com base nos dos "princípios básicos de um
laboratório, como: repasse de informações aos pacientes e aos médicos,
questionamentos, coleta apropriada e manuseio e processamento adequado das
amostras de cada paciente". Comungando com este conceito, Shcolnik (2008, p.1)
relata que qualidade passa pelo dever de "fornecer ao cliente informações
clinicamente efetiva e de maneira eficaz. O propósito destas informações é reduzir a
incerteza das decisões relacionadas à doença (diagnóstico, prognóstico ou
monitoramento) ou à saúde" (Shcolnik, 2008, p. 1). Informações clinicamente
efetivas são entendidas pelo autor como resultados obtidos por intermédio de
exames de amostras, líquidos ou tecidos biológicos.

Como garantidoras da qualidade e das atividades dos laboratórios clínicos, foram
regulamentadas em 1998 as Boas Práticas de Laboratórios Clínicos (BPLC), que
são padrões estabelecidos para que os LACs funcionem conforme as boas normas.
"Os benefícios da implantação do sistema da qualidade compreendem a redução
dos custos, análises fidedignas, a minimização de possíveis erros e a satisfação de
clientes" (Silva & al, 2014, p. 131). Para Ghanem (2007, p. 31), "a qualidade é o
mínimo que o cliente espera de qualquer produto ou serviço. Se não houver
qualidade, fatalmente não haverá relacionamento, porque não haverá recompra".
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Portanto, qualidade é imperativo para a precisão dos exames, pois gera confiança e
se configura como ganho na redução dos custos e na fidelização dos clientes.

2.4.3 Precisão dos exames

Um laboratório clínico deve garantir que seus exames são precisos, confiáveis e
consistentes. Chaves (2010, p. 1) afirma que a informação produzida, ou seja, os
laudos, "devem satisfazer as necessidades de seus clientes e possibilitar a
determinação e a realização correta de diagnóstico, tratamento e prognóstico das
doenças". Para isso, é imprescindível que haja inovações, melhorias e controle dos
processos internos, que são a base da gestão da qualidade. A garantia da qualidade
e a consequente precisão dos exames, prossegue a autora, se obtêm somente se
houver o controle de todas as etapas do processo, que compreende as fases préanalíticas, analíticas e pós-analíticas (Chaves, 2010).
2.4.4 Treinamentos

Os treinamentos, ou processos de capacitação, devem estar alinhados com a
missão, a visão, os valores e a Política de Qualidade das organizações (Borba et al,
2007, p. 138). Há diversos tipos de treinamentos nas empresas laboratoriais como
forma de qualificação. Os internos são caracterizados pela capacitação dos
funcionários pelas chefias ou pelos diretores, por meio de treinos, cursos e
palestras. A periodicidade varia de laboratório para laboratório. "Quantos aos
treinamentos externos, tem-se administração de cursos e palestras por profissionais
convidados ou contratados" (Silva et al., 2014, 129). Ambos objetivam a atualização
da equipe, a minimização de erros e a conscientização quanto ao atendimento ideal.
As palestras, além de técnicas, podem ser motivacionais. O treinamento, de acordo
com Pio (2006, p. 1)
[...] é um dos recursos do Desenvolvimento de Pessoal que visa o
aperfeiçoamento de desempenhos, aumento de produtividade e das relações
interpessoais. Para isso, prepara o potencial humano frente às inovações
tecnológicas e as constantes mudanças do mercado de trabalho, sendo o
treinamento indispensável para a busca da qualidade total (Pio, 2006, p. 1).
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2.4.5 Confiabilidade

Confiança é definida por Mussnich (2002, p. 37) "como o sentimento de certeza e
segurança de uma parte na integridade da outra, associada a honestidade,
responsabilidade, competência, justiça e benevolência". Confiabilidade é entendida
por muitos autores como a base da qualidade do relacionamento que advém dos
mecanismos para o alcance da qualidade (Borba et al., 2007, Silva et al., 2014;
Slongo & Mussnich, 2005). Ela age como um fator de estímulo para que se
produzam e se mantenham relações duradouras com as organizações, na
construção da relação de confiança mútua (Negrão, Novaes, Viana & Hall, 2011).
2.4.6 Atendimento humanizado

Quando se fala em humanizar os atendimentos, vários autores entendem que, além
de priorizar o conforto e a qualidade de vida dos pacientes, é preciso melhorar o
contato interpessoal. Comportamento ético, conhecimento científico e acolhimento
adequado contribuem para o reconhecimento do valor e do benefício das boas
relações (Ballone, 2008; João, 2010).

As pessoas são vistas como um bem intangível de maior valor na área da saúde.
Por conseguinte, “humanizar a relação com o doente realmente exige que se
valorize a afetividade e a sensibilidade como elementos necessários ao cuidar”
(João, 2010, p. 13). O autor entende que essa relação deve ser saudável, em que se
compartilhem experiências, o saber e o poder. Afinal, as relações são vistas como
um

encontro

entre

"pessoas

humanas".

Atendimento

humanizado

implica

sensibilidade para o diálogo e o saber ouvir, além de atitudes éticas, em valorização,
formação e treinamento dos colaboradores, como preconiza João (2010),

[...] percebendo a importância dos trabalhadores na humanização do
atendimento, deve-se garantir que os trabalhadores da saúde estejam em
condições de garantir um atendimento humanizado, já que, quase sempre,
são submetidos a processos de trabalhos mecanizados que os limitam na
possibilidade de se transformarem em pessoas mais críticas e sensíveis, bem
como se encontram fragilizados no convívio com a dor, sofrimento, a morte e
a miséria (João, 2010, p. 14).
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Significa que humanizar atendimento é ir além dos cuidados específicos com os
pacientes. Implica condições adequadas no ambiente de trabalho, ganhos na saúde
e qualidade de vida dos usuários, dos profissionais e de toda a comunidade, seja
ela, médica, de funcionários ou de visitantes e familiares (Ballone, 2008; Borba et al.,
2007; João, 2010).
A assistência à saúde deve ser humanista. De acordo com Ballone (2008), os
profissionais da saúde devem considerar não só a doença, mas também o
componentes físico, social, psíquico e emocional dos pacientes. O autor conclui que
[...] humanizar atendimento não é apenas chamar o paciente pelo nome, mas
compreender os medos, angústias e incertezas. É dar apoio e atenção
permanente ao paciente. É dar atendimento fraterno e humano, aperfeiçoar os
conhecimentos continuadamente, é valorizar, no sentido antropológico e
emocional, todos os elementos implicados na assistência. Na realidade, a
humanização do atendimento, seja em saúde ou não, deve valorizar o respeito
afetivo ao outro, deve prestigiar a melhoria na vida de relação entre as pessoas
em geral (Ballone, 2008, p. 1).
2.4.7 Comprometimento
Comprometimento, segundo Mussnich (2002, p. 37), é definido "como a crença dos
parceiros na importância do relacionamento e de sua manutenção, a ponto de
garantir máximos esforços para tal". Relacionamentos baseados em confiança são
muito valorados e, certamente, determinam o comprometimento e a motivação para
o relacionamento longo. Comprometimento e confiança são variáveis essenciais à
existência de um bom relacionamento. A relação entre estas duas variáveis prevê
que a confiança fornece bases sólidas para que as partes envolvidas no relacional
se comprometam a alcançar um objetivo comum, que é satisfação de todos
(Mussnich, 2002; Negrão et al., 2011).
2.4.8 Imagem

A imagem construída de uma organização "corresponde à soma de todas as
percepções e impressões positivas, neutras ou negativas, que cada um dos
públicos, internos e externos, desenvolve a partir de contatos diretos ou indiretos
que mantém com ela em seu contexto de atuação" (Tavares, 2008, p. 199). A partir
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das informações ou vivências que os consumidores recebem de uma empresa é que
se formará em suas mentes uma determinada imagem sobre ela. Se esta imagem
for positiva, influenciará a recompra e se tornará um patrimônio valioso para as
organizações (Tavares, 2008; Biazebete, 2012). Ela advém das relações
desenvolvidas com a comunidade (Tavares, 2008), da credibilidade e da reputação
(Ghanem, 2007) e depende da consolidação do prometido ao cliente e da conquista
das suas emoções (Kotler et al., 2010).
2.4.9 Relações sociais

Relacionamentos são importantes, sendo necessário estabelecer redes, não apenas
do ponto de vista profissional, mas, sobretudo, do ponto de vista social. Participação
em "eventos, clubes, reuniões, programas de responsabilidade social e uma atuação
na comunidade trazem reconhecimento" (Borba et al., 2007 p. 117). Esse
relacionamento faz com que os consumidores e, no caso, clientes tenham confiança
nos serviços e nos profissionais. Para o autor, a peculiaridade do relacionamento se
define como "a única troca comercial em que o produto é consumido mutuamente
por ambos os consumidores" (Borba et al., 2007, p.119). A amizade é vista como
parte essencial dos relacionamentos, que devem ir muito além do profissional,
estendendo-se aos colegas de trabalho, vizinhos, empresários. O ato de se
relacionar é mais que um ato de consumo. "É um ato de amor e amizade que agrega
respeito, amizade e um relacionamento mais profundo" (Borba et al., 2007, p. 119).
O autor dá maior importância ao marketing de relacionamento no formato pessoal,
por influenciar o relacionamento laboratório/médico/paciente, fortalecer a confiança,
melhorar a empatia e aumentar a consistência do processo de prestação de serviços
(Borba et. al., 2007, p.121). Casas (2012, p. 93) concorda com "a influência do
construto amizade como elemento de fidelização dos clientes". Quanto mais forte o
relacional, maior o equilíbrio na relação comercial, conclui o autor. Também Ghanem
(2007, p. 41) cita "as relações como base da escolha do serviço pelo cliente".

Rocha e Luce (2006, p. 91) justificam que em sociedades relacionais, como "a
formação de redes se baseia em conexões sociais preexistentes e não
necessariamente na percepção de vantagens econômicas advindas das relações".
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Os autores acreditam que vínculos pessoais podem superar outros fatores e
complementam que
[...] na maior parte dos países latino-americanos, como no Brasil, a formação
de redes de empresas pode estar associada às conexões de família [...].A
escolha de um fornecedor, assim como a força do vínculo com os clientes
atuais, pode decorrer mais de laços pessoais estabelecidos com o cliente do
que de sua importância econômica para a organização (Rocha & Luce, 2006,
p. 91).
2.4.10 Preço

Kotler (1999, p. 178) atribui ao preço um dos determinantes para a fidelização dos
clientes, sendo visto também como um diferencial competitivo. Muitos são os fatores
que influenciaram o construto preço, entre eles: mercado, custos, concorrência e
demanda. Se comparada aos concorrentes, a variável "preço" pode ser considerada
como um diferencial para a escolha da empresa (Souza, n. d). No entanto, alguns
autores acreditam que os clientes não levam tanto em consideração o preço se a
qualidade do serviço suprir e superar suas expectativas (Kotler & Armstrong, 2003;
Borba et al., 2007). Como sugestão de competitividade em preço, Ghanem (2007, p.
58) "propõe uma orientação permanente para o cliente e acompanhamento dos
preços da concorrência sem que qualquer alteração possa afastar novos clientes e
principalmente os já existentes".
2.4.11 Oferta de serviços

Os serviços são essenciais, indispensáveis e possuem características próprias,
principalmente no que se refere à saúde. A oferta dos serviços é vista também como
um diferencial competitivo. Muitos LACs se associam e se organizam para oferecer
uma gama de produtos a seus clientes. Essa conduta também traz benefícios para
as próprias empresas, pois possibilitam a ampliação do leque de serviços,
preservam a qualidade e diminuem seus custos. Mussnich (2002, p. 6) acredita que
"através da oferta diferenciada de serviços é que se obtém a vantagem competitiva".

2.4.12 Fidelização
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Para se conquistar um cliente e fazer com que ele repita suas compras com
assiduidade, é necessário muito mais que a oferta de produtos e serviços de
qualidade. É imprescindível superar suas expectativas e criar estratégias de
encantamento. A tendência no mercado competitivo e de acirrada concorrência
consiste na retenção de clientes e na construção de relacionamentos duradouros e
lucrativos (Kotler & Armstrong, 2003; Slongo & Mussinch, 2005; Borba et al., 2007;
Negrão et al., 2011; Biazebete, 2012).

Cliente satisfeito é cliente fidelizado. Para Kotler & Armstrong (2003, p. 477),
"clientes satisfeitos são menos sensíveis a preços, falam bem da empresa e dos
seus produtos e permanecem fiéis por um longo período". Uma estratégia bemsucedida, além de oferecer valor e satisfação, adiciona benefícios, que podem ser
financeiras ou sociais. Entende-se que quanto maior a sensação de lealdade maior a
lucratividade das organizações e a certeza da manutenção dos negócios em tempos
contemporâneos. Portanto, fidelidade, é um dos principais pilares do sucesso
organizacional (Biazebete, 2012; Casas, 2012; Kotler, 1999; Reichheeld, 1996). Os
autores enfatizam que manter clientes traz custos menores do que atrair novos
consumidores, e para isso a lucratividade deve ser apoiada nos construtos lealdade
e fidelidade.

Fidelização, especificamente na área da saúde, conforme Borba et al., (2007, p.
179), se faz também com credibilidade, respeito, segurança. Implica, diferentemente
"das companhias aéreas com seus cartões de fidelidade, tratamento personalizado,
diálogo permanente e que passe para o cliente a sensação do conforto da
individualidade". As organizações de saúde, por serem diferenciadas em sua
prestação de serviços essenciais à vida, em tese, já possuem sua credibilidade
construída pela eficiência e comportamento ético e pelos padrões rígidos na
realização do serviço controlados por agências reguladoras e a baixo risco. A
fidelização se configura, de acordo com Borba et al., (2007, p. 102), como "processo
filosófico do marketing de relacionamento que agregado a diversas estratégias para
satisfação dos clientes, vai se constituir no eixo central da instrumentalização desse
desafio de conquistar e manter clientes". Entretanto, em que pese aos padrões
técnicos associados à saúde, é preciso ir muito além do simples atendimento normal
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(Borba et al., 2007). Em saúde, prosseguem os autores, quanto mais antiga a
relação com o cliente, melhor.

2.5 A Instituição objeto do estudo e sua ambiência

O Laboratório São Lucas, localizado no centro da cidade de Vespasiano, foi fundado
em 1977. Segundo um de seus fundadores, o município tinha um cartório de paz,
criado em 1915, e uma paróquia, criada em 1921. Havia apenas um pequeno posto
de saúde municipal, uma clínica médica, uma farmácia e uma maternidade, tendo
em seu interior o primeiro laboratório da cidade, o Laboratório São Luiz. Em pouco
tempo, houve a fusão de dois laboratórios, vindo predominar o nome São Lucas.

Pela demanda da época, os atendimentos se restringiam apenas às empresas
locais, aos poucos clientes particulares e, em sua maioria, os usuários do antigo
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS). À medida que a cidade crescia
economicamente, a demanda pelos serviços laboratoriais aumentava. Foi a partir de
1987, com a mudança da sede para um local maior e objetivando o conforto dos
clientes, que a empresa, ainda que inconscientemente, começou a desenvolver
ações de valorização de seus clientes. A preocupação com a qualidade dos
procedimentos laboratoriais sempre foi uma constante e, segundo a direção,
também o atendimento diferenciado.

O laboratório, já atuante na comunidade, também sempre teve participação em
ações sociais. Além de patrocínios diversos para clubes de serviços, asilos, creches,
atendimentos pessoais e distribuição de cestas básicas, também realiza campanhas
anuais, como a Campanha do Agasalho, Dia das Crianças e Natal Solidário, quando
arrecada doações tanto de funcionários quanto de clientes, que também se sentem
envolvidos nestes projetos. Por estes feitos, a empresa foi eleita "Empresa Cidadã",
em 2014, pelo Rotary Club de Vespasiano, entidade que premia aquelas que
prestam serviços à comunidade com o intuito nobre de ajudar o próximo sem
interesse próprio ou retorno financeiro.

Esse envolvimento com os clientes e com a sociedade como um todo criou vínculos
não somente profissionais, mas também pessoais, construindo um caminhar
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paralelo e comum com a cidade. Estes vínculos foram se fortalecendo e
despertando novos projetos de valorização e de aproximação dos clientes. A
primeira campanha publicitária registrada em cartório foi incorporada à logomarca do
laboratório: "Celebre a Vida!". O objetivo principal desta campanha foi conscientizar
pacientes e clientes do Laboratório São Lucas sobre a importância da celebração da
vida com amor, carinho e alegria, o que culmina na boa saúde. Outras campanhas
se sucederam, como: "Sempre Cuidando de Você", "Criando Laços que
Permanecem" e "Fazendo História com Você".

Um dos retornos dessa postura diferenciada de mercado é que há 18 anos
consecutivos o Laboratório São Lucas tem sido apontado pela pesquisa de opinião
pública como o melhor da cidade. Por esta razão, foi agraciado com o "Troféu
Melhores do Ano", que visa premiar os profissionais liberais, empreendedores,
comércio

e

indústria

que

prestam

serviços

de

qualidade

aos

cidadãos

vespasianenses. Também premia aqueles que prestam relevantes serviços à
comunidade com o intuito somente de colaborar (Jornal Tribuna das Gerais, 2014, p
1). Como destaque, o Laboratório São Lucas foi eleito em 2013 e 2014 primeiro
lugar em pesquisa de voto popular cuja pesquisa foi solicitada por uma emissora de
rádio local.

O laboratório tem como atividade fim a realização de exames laboratoriais.
Atualmente, com 38 anos de atuação no mercado local, possui uma equipe
composta por farmacêuticos bioquímicos, biomédicos, administradores e técnicos
com experiência no mercado. Esta experiência é vista pelos diretores como uma
vantagem competitiva que privilegia as relações sociais, reforça a qualidade dos
exames e aprimora o atendimento humanizado. A empresa criou seu próprio Código
de Ética, desde 2009, trabalha de acordo com as Boas Práticas de Laboratório
Clínicos (BPLC), participa do PNCQ e prioriza treinamentos, cursos e atualizações
de toda a equipe. A primeira Certificação da Acreditação veio em 2013, que
legitimou o alto padrão de qualidade técnica e de atendimento.

Na visão de sua diretoria, o laboratório se destaca principalmente pelo diferencial do
atendimento, pela qualidade do seu serviço e pela construção de sua marca. Um
dos instrumentos de mensuração da percepção e do grau de satisfação dos clientes
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utilizado pelo Laboratório é a Pesquisa Interna de Satisfação do Cliente. De acordo
com a análise do diretor-presidente,
[...] os dados de aprovação foram de 98,29% para cordialidade das
atendentes, 92,33% para informações claras e objetivas, 90,59% habilidade e
rapidez, 92,75% eficiência, 99,14% para conforto das instalações e 94,04%
para higiene e limpeza da empresa, 91,05% aprovavam o serviço de coleta e
compromisso com data de entrega dos resultados um índice de aprovação de
90,18%. Quando indagados se indicariam nossos serviços para outros92,34%
responderam afirmativamente. Das palavras mais citadas quando
perguntados se queriam fazer uma sugestão ou crítica foram: ótimo,
atendimento muito bom, qualidade, confiança, tradição e seriedade. Dos 217
respondentes apenas sete fizeram críticas ou reclamações, as quais foram
imediatamente tratadas (Laboratório São Lucas, 2014, p. 5).
Outro instrumento de observação foi o cadastro dos clientes. Foi percebido que o
número dos que faziam exames pela primeira vez vinha crescendo. Dessa forma,
pelos dados do sistema, no período de outubro de 2014 a março de 2015
identificaram-se 617 novos clientes, 36,15% por indicação de amigos e familiares,
14,26% já conheciam, mas nunca tinham procurado o laboratório, 12,64% por
indicação das empresas e policlínicas, 4,21% por indicação dos médicos e apenas
0,48% procuraram pela internet. Sob o ponto de vista do diretor-presidente, existem
outras formas de percepção quanto à satisfação dos clientes, com o levantamento
de clientes de primeira vez (Arruda, 2014, p.1).
São formas peculiares e talvez até em função da cultura de cidades
interioranas que indicam o quanto nossos clientes e pacientes são gratos e
demonstram disposição de continuar a utilizar nossos serviços. Eles nos
presenteiam com frutas de época, bolos e pastéis feitos de madrugada de
forma a chegarem quentinhos. Biscoitos, ovos, flores e muitos outros mimos
que nos deixam felizes. Sem falar nos bilhetes e cartas de agradecimentos
(Arruda, 2014, p. 1).
A Direção também atribui à memória afetiva da população seu grande trunfo. A
relação que sempre manteve com os moradores do lugar, a história que se construiu
com base na amizade e a prestação de serviços com caridade e humanidade têm
feito a diferença nos dias atuais. As relações internas também são priorizadas. Foi
criado um "Ideário" para que os funcionários possam fazer sugestões e contribuir
com a gestão. A valorização do capital humano é percebida por meio de mensagens
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e palestras motivacionais, oferta de benefícios e um convívio harmonioso e de muita
cooperação.

Quanto às ações de publicidade, a empresa recorre a jornais e rádios locais,
patrocínios diversos, outdoors, campanhas motivacionais, cartões comemorativos,
comunicações via internet ou contatos pessoais.

Como um dos desafios enfrentados, cita-se a tabela de preços imposta pelos
convênios, que há mais de 14 anos não é reajustada. Com isso, os custos se
elevam e surgem as dificuldades para arcar com os cursos, os treinamentos e a
aquisição de aparelhos e novas tecnologias impostos pelo mercado. A oferta de mão
de obra especializada é outro desafio sentido pelo laboratório, pois há muitos
formandos da área, porém sem o conhecimento e a prática necessários. Além disso,
a direção percebe um descomprometimento dessa nova geração, que só quer
salários altos, sem o cumprimento das funções acordadas, diferentemente da equipe
que o compõe há muito tempo, pois são funcionários que aprenderam o ofício com a
Direção, são engajados e muito profissionais. Ademais, a concorrência é vista como
algo que vem estimulando a empresa a enfrentá-la de forma viável e ética. No
município no qual está situado há uma indústria laboratorial e um laboratório público.
O laboratório público oferta muitos exames de forma gratuita. Com a crise
econômica que vem surgindo no País, fica claro que haverá muitos desempregados,
que perderão, além do emprego, o seu convênio médico. Essas pessoas recorrerão,
então, ao serviço público. Por fim, tem-se a carga tributária, que é muito abusiva,
correspondendo a quase 30% da receita bruta. Também não é favorecido com a
isenção do imposto sobre serviços (ISS), como as indústrias quando se instalam no
município.

O laboratório possui uma filial na cidade de Lagoa Santa,

que tem uma história

própria de mais de 40 anos de existência. Fundada em 1971, quando da aquisição
do Laboratório São Lucas, optou-se por não alterar o nome de nenhuma das
unidades, devido ao valor da marca de cada um. Após o falecimento de um dos
sócios fundadores, em 1987, a filial adquiriu a denominação "Laboratório Arruda". A
integração com o Laboratório São Lucas ocorreu em 1983, quando os sócios do
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Laboratório Arruda foram convidados a compor o quadro societário do laboratório de
Vespasiano.

Vespasiano, cidade onde se encontra a unidade de análise, é privilegiada pela sua
localização. Está situada a 15 minutos do Aeroporto Internacional de Confins e
apenas 30 minutos do centro da Capital mineira, tendo como municípios vizinhos, ao
norte, Pedro Leopoldo, São José da Lapa; ao sul, Belo Horizonte e Santa Luzia; ao
leste, Lagoa Santa e Confins; e a oeste, Ribeirão das Neves. Com a implantação da
Linha Verde4 e a proximidade com o Centro Administrativo do governo estadual, o
município ganhou visibilidade nacional e alavancou seu desenvolvimento. Diversas
empresas se instalaram na região. A economia é alicerçada na indústria. Sua
população, de acordo com a estimativa do IBGE (2010) para 2014 é de 116.506
habitantes.

O município faz parte de Bacia do Ribeirão da Mata, que se localiza na região
central do estado de Minas Gerais. O ribeirão e todos os municípios estão à margem
esquerda do rio das Velhas, no médio rio das Velhas, bacia do rio São Francisco.
Integrando a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), precisamente no
Vetor Norte,

A cidade de Vespasiano originou-se do Arraial do Capão, foi criado por meio das
doações de terrenos da Fazenda do Capão, cuja proprietária, dona Mariana da
Costa, desde 1853, incentivava a vinda das pessoas para o lugar. Assim, foram
construídas várias casas ao redor do arraial, ocorrendo a expansão de fazendas
agropecuárias, do cultivo de milho, cana e feijão e a criação de gados.

A chegada da Estrada de Ferro Central do Brasil, em 1894, veio favorecer a
economia da região, por atrair novos moradores e por facilitar o transporte do
4

Linha verde é a denominação dada ao conjunto de obras da Região Metropolitana de Belo Horizonte,
iniciadas em 2005, para proporcionar acesso rápido e seguro às regiões norte e nordeste de Belo
Horizonte e ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Aeroporto de Confins). É considerada pelo
governo estadual como um marco para a promoção do desenvolvimento econômico das regiões norte
e nordeste de Belo Horizonte e dos municípios localizados na área de influência do aeroporto. Tem
como objetivo estabelecer as condições para que a região experimente um novo ciclo de
desenvolvimento, voltado, sobretudo, para a expansão do turismo de negócios e eventos e para a
implantação de um pólo tecnológico, de padrão internacional (Codemig, 2015 p.1).
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calcáreo. Outro fator que favoreceu o desenvolvimento da região foi a transferência
da Capital de Minas, de Ouro Preto para Belo Horizonte, em 1897 (Faraj, 1980, p.
52). No final do século XXI, tendo sido inaugurada e transformada em capital do
estado, a cidade Belo Horizonte influenciou a formação de núcleos urbanos, como
Vespasiano (RMBH, 2015, p. 1).

Em homenagem ao coronel Vespasiano de Albuquerque e Silva, administrador da
ferrovia, o Arraial do Capão passou a se chamar Vespasiano. Em 1948, a cidade,
que até então era distrito de Santa Luzia, foi elevada à categoria de município. Nesta
época, o serviço de saúde para uma população de trinta mil pessoas se resumia aos
atendimentos realizados pelo farmacêutico. Era ele que possuía a arte de curar e
exercia a função de médico (Faraj, 1980, p. 109).
Atualmente, o quadro das unidades de saúde de Vespasiano é apresentado pelo
CNES (2015), que relaciona: tipo de serviços, quantidade e valores direcionados
para o município. São dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde
(Tabela 1).
Tabela 1
Cadastro de unidades de saúde de Vespasiano, MG
Estabelecimento de saúde
Centro de saúde/Unidade básica
Policlínica
Hospital geral
Consultório isolado
Clínica/Centro De Especialidade
Unidades de Apoio Diagnose e Terapia – Laboratórios - (Sadt Isolado)
Unidade de Vigilância em Saúde
Cooperativa
Secretaria de Saúde
Centro de Atenção Psicossocial
Pronto atendimento
Polo Academia da Saúde
Total
Nota: Foram cadastrados 113 estabelecimentos de saúde até 2015
Fonte: Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (2015)

Quantidade
12
3
1
69
11
7
1
2
1
3
1
2
113

Ainda, de acordo com o CNES (2015), o município tem 16 Equipes de Saúde de
Família (ESF), uma Equipe Núcleo Apoio à Saúde Família (NASF) e duas Equipes
de Atenção Domiciliar (EAD). A Secretaria Municipal de Saúde de Vespasiano relata
que a cidade também possui um Centro de Referência de Pediatria, uma Unidade de
Pronto Atendimento (UPA), farmácia municipal com 280 tipos de medicamentos, um
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Centro de vacinações, academias de saúde e um laboratório municipal. De acordo
com a Secretária Municipal da Saúde o município não tem PPP, mas sim convênio
com a Faculdade de Medicina local.
O laboratório municipal, de acordo com a própria Secretaria de Saúde, possui
Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) com assistência multiprofissional, cuja
demanda é livre e de acordo com a necessidade populacional. O número de exames
disponibilizados para a população, de acordo com as informações do Laboratório
Municipal, é de 126 tipos de exames diferentes. Pelo sistema Datasus do Ministério
da Saúde (2015, p.1) foram executados 412.996 exames no ano de 2014 e
aprovado um montante de R$1.780.538,07 para a cidade de Vespasiano.

Observa-se, com base, seja na cultura local, seja na expressão de líderes
comunitários ou religiosos, que o que sobressai na cidade, além da sua
programação cultural e religiosa, são as pessoas. Elas são acolhedoras, amigáveis e
confiáveis. Possuem valores característicos dos mineiros, do aconchego e da prosa.
Pessoas que mantêm a tradição da porta da cozinha sempre aberta, para receberem
vizinhos e amigos. Local onde o café e o abraço de boas vindas nunca faltaram
neste acolhimento que encanta a todos.
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3 Metodologia: A Trajetória do Estudo
Neste capítulo, descrevem-se os métodos e as técnicas utilizados na pesquisa, com
o intuito de alcançar os objetivos propostos pelo estudo.
3.1 Tipo de pesquisa

O principal objetivo da pesquisa é mensurar e certificar se as relações estabelecidas
entre os principais stakeholders do Laboratório São Lucas contribuem para a
fidelização de seus clientes.
Em conformidade com a proposta de Vergara (2000), dentre as várias taxonomias
de tipos de pesquisa, este estudo adotou o critério da pesquisa quanto aos fins
como descritiva e causal. A "pesquisa descritiva expõe características de
determinada população ou de determinado fenômeno e objetiva descrever
percepções e perfis" (Vergara, 2000, p. 47). Complementa Vieira (2002, p.65) que "a
descritiva não tem o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora
sirva de base para tal explicação. Normalmente, ela se baseia em amostras grandes
e representativas. O formato básico de trabalho é o levantamento (survey)".

Quanto à pesquisa causal, Malhotra (2011, p. 1) explica que é usada para obter
evidências de relações de causa e efeito, sendo apropriada para examinar relações
causais. Complementa que "é apropriada para compreender quais das variáveis são
a causa (variáveis independentes) e quais são o efeito (variáveis dependentes) de
um fenômeno". Para o autor, ela também "determina a natureza da relação entre as
variáveis causais e o efeito a ser previsto" .

Para a unidade de observação, no que se refere aos clientes, a pesquisa de
abordagem foi a quantitativa, em face da utilização de questionários estruturados. O
questionário foi aplicado a 200 clientes que corresponde a 7% da média mensal de
atendimento, em horários alternados, na sede do Laboratório São Lucas, no período
de 17 a 27 de abril de 2015. O levantamento do tipo survey que por intermédio de
um instrumento de coleta de dados, ou seja, com base em questionário aplicado a
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amostras de tamanho grande, com o uso de técnicas de amostragem e análise
estatística, teve como finalidade a explicação do fenômeno pesquisado.
Com o objetivo de evitar viés estatístico - ou seja, possíveis distorções -, a pesquisa
foi realizada de forma única e individual, impossibilitando, dessa forma, a chance de
haver focos tendenciosos. Os questionários aplicados continham em seu cabeçalho
a apresentação e a finalidade da pesquisa aos respondentes, bem como seu caráter
confidencial.
Quanto aos meios, este estudo adotou o estudo de caso único, com entrevistas e
questionários. O que justifica o estudo de caso neste trabalho é a possibilidade de
observação mais detalhada e minuciosa de determinada situação. Isso permitiu o
estudo do fenômeno em profundidade. Para tanto, a unidade de análise pesquisada
é a empresa Laboratório São Lucas, da cidade de Vespasiano, estado de Minas
Gerais. As unidades de observação que correspondem a quem foi observado na
unidade de análise foram: uma amostra de clientes, uma amostra de funcionários e
uma amostra de médicos, todas escolhidas aleatoriamente, atendendo ao critério de
acessibilidade, bem como, o diretor da empresa.
3.2 Questionário

Esta pesquisa se baseou no modelo de marketing de relacionamento para serviços
de saúde desenvolvido pela autora, a partir do qual foi elaborado o questionário
aplicado aos clientes do laboratório da cidade de Vespasiano, objetivando analisar o
relacionamento entre ambos, que requerem atributos do levantamento tipo survey.
Foram 200 questionários, distribuídos em horários alternados de atendimento da
unidade de análise, em que foram observadas as variáveis idade e sexo,
aleatoriamente. A amostra corresponde a 7% da média de atendimento da unidade,
que equivale a 2.900 clientes.

O questionário foi fundamentado nos construtos do modelo desenvolvido para esta
pesquisa, conforme se apresenta na página 49, com a finalidade de avaliar questões
direcionadas ao relacionamento com stakeholders que envolvem ações intangíveis,
tais como credibilidade, qualidade, respeito e satisfação, todas com conceito teórico
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não observável a olho nu, apesar de tais conceitos serem usados comumente
na linguagem popular. Todavia, para se tornarem um construto científico,
necessitam de uma definição clara e de um embasamento empírico, em que se
buscou sustentação na aplicação das perguntas na pesquisa, mediante as
indagações feitas aos entrevistados. A validade do construto consiste na capacidade
de relacionar adequadamente a variável operacional com o conceito teórico.
Considerou-se que o instrumento de medida tem validade de construto quando está
realmente medindo o conceito teórico que se pretende medir - neste caso específico,
o relacionamento com stakeholders.

Os questionários foram estruturados e devidamente testados anteriormente à sua
aplicação. Vergara (2000, p. 56) "recomenda que questionários devem ser
submetidos a testes prévios", para possíveis correções e adaptações.

Foi utilizado o coeficiente alfa de Cronbach como forma de estimar a confiabilidade
de

um questionário aplicado

em

uma

pesquisa.

Ele

mede

a

correlação

entre respostas em um questionário, com base na análise das respostas dadas
pelos respondentes, apresentando uma correlação média entre as perguntas. A
interpretação do coeficiente alfa de Cronbach é quase intuitiva, porque os valores
variam, em geral, entre zero e 1, sendo a confiabilidade tanto maior quanto mais
perto de 1 estiver o valor da estatística. De qualquer modo, faz-se necessário saber
que o valor de alfa é afetado não apenas pela correlação entre as respostas obtidas,
mas também pelo número de questões feitas e por redundância. Questionários
muito longos aumentam o valor de alfa, sem que isso signifique aumento de
confiabilidade. Valores muito altos de alfa também podem estar indicando
redundância, isto é, a existência de questões praticamente iguais, verbalizadas de
forma diferente. Por isso, os entrevistadores foram treinados para ler as perguntas e
anotar as respostas dos entrevistados durante a entrevista, sem acrescentar
nenhuma nova pergunta que não esteja no roteiro previamente elaborado.

A margem de erro proposta na pesquisa é de 6%, para mais ou para menos, dentro
de um intervalo de confiança de 95%. Apesar de o universo proposto e pesquisado
ser pequeno (2.900 clientes do LSL), a amostra aplicada (200 questionários)
também foi pequena para o cálculo que envolve margem de erro e intervalo de
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confiança. Neste caso, o intervalo de confiança significa que se um pesquisador
repetir a pesquisa 100 vezes, selecionando amostras aleatórias do mesmo tamanho,
95 vezes a proporção que se busca estaria dentro do intervalo e cinco vezes fora
dele. É importante lembrar que margem de erro, nível de confiança e tamanho da
amostra sempre caminham lado a lado. O objetivo é atingir uma margem de erro e
um nível de confiança determinado. Então, é preciso um tamanho de amostra
mínimo correspondente.

O conjunto dos entrevistados foi tomado do universo proposto, de forma aleatória e
sem utilização de cotas para variáveis controláveis, envolvendo as faixas etárias a
partir dos 16 anos. Não foram permitidas entrevistas coletivas, com a ajuda de
familiares ou acompanhantes.

3.3 Entrevistas

As entrevistas realizadas com o diretor e com os cinco funcionários foram efetuadas
a partir de um roteiro (Anexos A e B), previamente definido. Todos foram
entrevistados de forma única e individual, com hora marcada, nas dependências do
laboratório. Com os cinco médicos que se disponibilizaram a participar da pesquisa,
as entrevistas foram pré-agendadas e realizadas nos consultórios, com duração
média de 20 minutos (Anexo C), estruturando-se por meio de um guia de pesquisa.

A pesquisa foi realizada por amostragem não probabilística, "aquela baseada em
procedimentos estatísticos" (Vergara, 2000, p. 50), por agrupamento.

3.4 Processamento dos dados

Os dados da pesquisa realizada com os clientes foram processados, segundo as
métricas estatísticas escolhidas, por meio do software Statistical Package for the
Social Sciences (SPSS), versão 21.

As informações obtidas dos funcionários, médicos e diretor foram coletadas por meio
de um guia de entrevistas, cujo tratamento atendeu aos critérios metodológicos da
análise de discurso clássica
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4

Apresentação e Análise dos Resultados:
Relacionamento com Stakeholders

Os

Fundamentos

do

Este capítulo tem o propósito de apresentar e analisar os resultados da pesquisa
empírica, com fundamento em quatro pilares de stakeholders, considerados de
maior relevância para o Laboratório São Lucas: o diretor da organização; os
funcionários; os médicos solicitantes de exames e clientes.
A pesquisa sobre os três primeiros segmentos de stakeholders consistiu de um
estudo qualitativo, cujos roteiros de entrevistas indicaram uma metodologia de
análise de discurso. A pesquisa com os clientes se caracterizou como uma survey,
amostra de 200 entrevistados que responderam a um questionário estruturado.
Em todas as entrevistas, objetivou-se identificar e analisar o relacionamento com
stakeholders aplicado no Laboratório São Lucas.
4.1 Pesquisa com o diretor
A unidade de análise é de pequeno porte, com dois sócios com formação em
Farmácia e Bioquímica. Apenas o diretor-presidente, que também é o responsável
técnico, foi entrevistado, devido a sua disponibilidade. A entrevista teve a duração de
quarenta minutos e foi realizada nas dependências da empresa, assumindo
características de entrevista de profundidade. As variáveis abordadas foram:
conhecimento,

atendimento

humanizado,

qualidade,

precisão

dos

exames,

confiança, comprometimento, relações sociais, imagem, oferta de serviços, preço e
fidelização. Com a Direção do laboratório, objetivou-se identificar, na ótica
administrativa, se a qualidade técnica e a qualidade do atendimento são
responsáveis pela fidelização dos seus clientes.

Na empresa há mais de 38 anos, o diretor foi respondendo de forma entusiasmada e
com propriedade. Quando questionado se os cursos de especialização que ele e
seus funcionários fazem são suficientes para reforçar o conhecimento no laboratório,
a resposta foi afirmativa: "Os cursos sempre reforçam conhecimentos, mas é
necessário complementar com participações em congressos e treinamentos
constantes". Sobre os ganhos que o conhecimento proporciona por meio dos cursos
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de especialização, acredita que sua participação em congressos enriquece
indiretamente os funcionários, que, por sua vez, recebem treinamentos constantes.
Os cursos realizados, com os consequente ganhos de conhecimento, proporcionam
maior

capacidade

aos

funcionários,

gerando

maior

qualidade

técnica

e

aprimoramento de um atendimento humanizado. Treinamentos específicos, como
reforço à qualidade, são aplicados constantemente. A Direção explica que os
treinamentos são realizados por setor, sendo a Recepção, o Faturamento e área
Técnica os mais privilegiados com esta conduta. Esclareceu, ainda, que nos
treinamentos a equipe tem a oportunidade de tirar dúvidas, receber orientações e se
tornar aptas para atender e realizar tarefas com qualidade.

Com relação à precisão dos exames, foi indagado se gera confiabilidade para a
organização laboratorial e como ela é avaliada. A resposta foi afirmativa: "Sim. A
precisão dos exames é avaliada através da participação nos programas externos da
qualidade como o PNCQ. Mensalmente, são enviadas amostras para a realização
de exames, e sempre obtivemos avaliações 'Excelente'". O diretor explicou que
atualmente essa precisão também é avaliada por um órgão acreditador, que tem
realizado auditorias anuais e concedido a Certificação de Acreditação. Para ele, a
precisão dos exames também é adquirida por meio de equipamentos de última
geração, além dos profissionais capacitados.

No tocante à confiança, foi perguntado se existe relação entre o laboratório e os
médicos quanto a esta variável. A Direção percebe que a qualidade de seu serviço
atrai um outro tipo de cliente, que são os médicos. O Laboratório São Lucas é
indicado pela maioria dos médicos não só da cidade de Vespasiano, como de outras
cidades próximas, inclusive de Belo Horizonte. "Este é um bom indicador de
confiança e satisfação com os resultados de nosso laboratório. Outro indicador de
confiança é que a maioria dos médicos e seus familiares fazem exames conosco",
concluiu o diretor.

Indagado se existe comprometimento explícito do laboratório com a saúde e o bemestar da população local, apurou-se que a Direção pratica a responsabilidade social
e que esta reforça a imagem de qualidade e de compromisso do Laboratório São
Lucas. O diretor declarou que a empresa sempre patrocinou campanhas sobre
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temas relacionados à saúde, como diabetes, hipertensão e outros. "Além disso,
sempre que detectamos alterações críticas que significam resultados muito
alterados, contatamos imediatamente médico e paciente". É uma forma de estreitar
relacionamentos também.

Questionado se os serviços ofertados pelo LSL são suficientes para a satisfação dos
clientes e se haveria outras ofertas que poderiam ser agregadas para um melhor
atendimento, pôde-se perceber que a Direção está certa de que disponibiliza o que o
mercado local solicita, muito embora venha arquitetando outras ações, como
reforma da sede e maior agilidade na liberação dos laudos.

Sobre preços praticados pelo LSL, o diretor acredita que é um item que interfere na
escolha do cliente, sim. Dessa forma, o laboratório procura sempre atender de forma
satisfatória, inclusive ofertando preços mais acessíveis.

Questionado sobre o que fideliza o cliente ao LSL e o que é ainda possível fazer
para aumentar essa fidelização, a resposta foi enfática no tocante ao serviço
oferecido, visto como responsável pela fidelização dos clientes. O carro-chefe para o
envolvimento dos clientes é o atendimento humanizado e a precisão dos resultados.
Atendimento fora do horário de funcionamento e preços mais justos são vistos
também como importantes. Enfim, um conjunto de ofertas com a qualidade, na
opinião do diretor. Quanto a aumentar ou solidificar a fidelização de seus clientes, há
um projeto de aumentar a publicidade e de estreitar relações com os diversos
parceiros.

Observa-se que a Direção, em consonância com os princípios teóricos, percebe a
importância

dos

cursos,

treinamentos

e

especializações

para

reforçar

o

conhecimento no laboratório, de forma a produzir constantemente a qualidade e
garantir bom atendimento (Valentim, 2002; 2011; Ghanem, 2007). Percebe-se,
também, que o processo contínuo de educação impacta a cultura organizacional e
demonstra que o laboratório adota mecanismos que podem aferir a sua qualidade,
conforme preconizam as Sociedades de Classe e as Organizações Acreditadoras SBAC, SBPC, IAG e Inmetro. O fato é que o LSL obteve a Certificação de
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Acreditação e se submete, há mais de 20 anos, à avaliação mensal do PNCQ. São
critérios de confirmação da qualidade, da lisura e da ética adotadas pelo laboratório.

A mesma visão teórica de qualidade descrita por Borba et al. (2007), Donabedian
(1980), Scholnick (2008) e Ghanem (2007) é prática diária adotada pela Direção,
recorrente e determinante da precisão dos resultados (Chaves, 2010), assim como
indução

da

confiabilidade

associada

a

responsabilidade,

competência

e

comprometimento (Mussnich, 2002).
Já com relação aos preços, a clareza sobre sua importância e como fator
determinante do critério da escolha pelo cliente coaduna com a teoria de Kotler
(1999), que o vê como diferencial competitivo.

A última variável pesquisada com a diretoria foi fidelização. É consenso entre
autores acadêmicos que a construção de relacionamentos duradouros é sinônimo de
lucratividade e garantia de revenda (Kotler & Armstrong, 2003; Borba et al., 2007;
Negrão et al., 2011; Biazebete, 2012). Ciente de que esta proposição é verdadeira, o
diretor enumerou várias ações estrategicamente efetuadas pelo laboratório que, ao
seu ver, culminam na fidelização de seus clientes, por exemplo: atenção especial
aos clientes, repetição dos exames sempre que necessário e presença diária dos
proprietários, que atendem pessoalmente aos clientes.

4.2 Pesquisa com os funcionários

A entrevista com os cinco funcionários do laboratório, cujo critério de escolha se
baseou na disponibilidade de tempo para a entrevista, teve como embasamento as
variáveis conhecimento, treinamentos, precisão dos exames, oferta dos serviços,
preço, relações sociais, comprometimento e fidelização. As perguntas e as
respostas foram transcritas de forma a permitir as análises. Objetivou-se com isso
identificar a percepção que eles têm com relação à qualidade dos serviços
oferecidos pelo laboratório, à importância dos treinamentos e dos cursos e se estes
interferem na qualidade técnica e do atendimento, assim como se estes construtos
contribuem para a fidelização dos clientes. Foram entrevistados cinco funcionários,
com hora predeterminada. A entrevista durou, em média, de 15 minutos e ocorreu
nas dependências da empresa, assumindo, tal como na entrevista com o diretor,
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características de "entrevista de profundidade". Neste tipo de entrevista, buscam-se
informações que transcendem o roteiro previamente definido. Gates e McDaniel
(2003, p. 143) ressaltam que os benefícios das "entrevistas individuais que
investigam e extraem respostas detalhadas para perguntas, usando muitas vezes
técnicas não direcionadas" estão na descoberta das motivações ocultas.

Quando indagados se os cursos e treinamentos que recebem são suficientes para
reforçar o reconhecimento do LSL, as respostas afirmativas foram unânimes.

Quanto ao conhecimento adquirido, indagados se contribui para um atendimento
humanizado e para a melhoria da qualidade no laboratório, observou-se que todos
os entrevistados acreditam que é essencial para o atendimento pleno e para a
melhoria da qualidade. As respostas foram: "O cliente está sempre em primeiro lugar
e precisamos resolver o problema dele sempre da melhor forma possível"; "O
conhecimento contribui para que o atendimento seja feito com cordialidade e
agilidade"; "Com o treinamento me sinto capacitada em minha função e posso
atender os clientes com mais segurança e agilidade"; e "Aumenta a minha
responsabilidade junto ao cliente e minha percepção as suas necessidades".

Questionados sobre a precisão dos exames realizados no LSL e se este fato gera
confiabilidade entre o cliente e o laboratório, foi observado que todos eles têm a
consciência de que os exames são precisos e que isso gera confiabilidade. Alguns
se pronunciaram da seguinte forma: "Sem dúvida, pois o que está em jogo é a saúde
do cliente e a confiança é fundamental"; "Sim, se eu acredito, estou seguro"; "São
realizados com alto padrão de qualidade"; "Sim e a prova disto é que estamos no
mercado há mais de 36 anos e somos apontados em pesquisa como o melhor da
cidade"; "Sim, pois possuímos um alto controle de qualidade. Além disso, temos um
pós-analítico muito atento aos detalhes antes da liberação dos exames".

Quando questionados se existe um comprometimento do LSL com a saúde e o bemestar da população local, todos os respondentes, além das respostas afirmativas,
citaram qual o tipo de ação praticada que vem gerando o comprometimento. São
elas: "Na própria execução dos exames com qualidade e responsabilidade com o
meio ambiente"; "Realizando os exames de forma ágil, precisa e com qualidade";
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"Tentando atender de forma mais humana e com preços acessíveis"; "Nosso lixo
infectante é recolhido por uma empresa especializada. Fazemos campanhas contra
dengue, HIV, dentre outras"; e "Está sempre participando de campanhas de saúde
na cidade, além de realizar trabalhos sociais".

Os funcionários foram questionados sobre as relações sociais que eles e os
diretores desenvolvem e se reforçam a imagem de credibilidade do laboratório. As
respostas foram afirmativas e unânimes. Ficou claro que existem percepção e
consciência da necessidade destas ações nas respostas dadas: "A imagem que
todos os colaboradores passam para as pessoas deixam marcas que podem ser
interpretadas tanto de forma positiva quanto negativa"; "Por causa da rapidez na
liberação dos laudos, com isso se tem confiança em nosso trabalho"; "Tem um alto
padrão de qualidade em prestação de serviços"; "Com certeza, cria um vínculo ainda
maior de confiança e satisfação do cliente, faz com que ele perceba o quanto ele é
importante para o laboratório"; e "Aproxima as pessoas criando laços fortes".

Quando indagados sobre a oferta de serviços disponibilizada pelo laboratório,
responderam que existe uma boa oferta, inclusive de outros tipos de serviços que se
agregam à principal função do LSL, que é a de realizar exames. São eles:
"Descontos, preços diferenciados para SUS e convênios, agilidade no atendimento";
"Dentro de nossa área (laboratório) realizamos todos os exames de diferentes
setores"; "Atendimento humanizado, qualidade e conforto para os clientes"; e
"Exames de urgência liberados no mesmo dia e com agilidade, coletas domiciliares e
atendimento humanizado".

Indagados se o LSL deveria investir em novos serviços a serem prestados aos
clientes e quais seriam estes serviços, apurou-se que seria preciso investir em
serviços diferentes na área da saúde, como: "Ultrassonografia, eletrocardiograma,
teste ergométrico"; "Postos de coletas em pontos estratégicos, ambiente de coleta
infantil, diferenciado, lanche"; "Pré-cadastro on-line para agilizar o atendimento";
"Exames de imagem e de raio-x"; e "Exames de imagem e vacinas".

A visão dos colaboradores sobre a ampliação dos serviços não coincide com a visão
da Diretoria, que acredita na satisfação de todos os clientes pelos serviços
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ofertados. Para a administração, é suficiente, pelo menos temporariamente, agregar
outras ações que não extrapolem a sua atividade fim.

As respostas para a pergunta "se o preço interfere na escolha do LSL pelos
clientes", foram 100% afirmativas. Neste item, o entendimento de que é preciso
ofertar preços condizentes com a expectativa do cliente coincide com a mesma
opinião do diretor. Isso contradiz alguns autores (Borba et al., 2007; Kotler &
Armstrong, 2003; Ghanem, 2007) que acreditam que se a qualidade do serviço
superar as expectativas do cliente o preço não será determinante.

Uma questão fundamental na pesquisa com os funcionários foi sobre os fatores mais
importantes para a fidelização dos clientes ao LSL. Percebe-se que eles estão
atentos às ações praticadas pelo laboratório e concordam que elas reforçam a
fidelização. As repostas foram: "Preços dos exames, atendimento humanizado e a
qualidade dos exames realizados"; "Proximidade e facilidade de interação com os
donos, flexibilidade de negociação com os preços, horários, coletas, entregas e
atendimento humanizado"; "Estar de portas abertas para atender os clientes,
qualidade nos exames, preço, atenção com o cliente, responsabilidade, solidez da
empresa"; "Atenção voltada para os clientes cumprindo dia e hora para entrega de
seus resultados de forma a satisfazer a necessidade deles"; "Atendimento
humanizado, exames liberados com agilidade, coletas de sangue realizadas com
eficiência e precisão nos exames".

Constatou-se que os funcionários têm a percepção de que existe qualidade nos
serviços prestados e de que isso parte de um processo importante. Para isso,
sabem que é importante o conhecimento adquirido por meio de cursos e
treinamentos, conforme enfatizado por determinados autores (Mendes, 2014;
Valentim, 2002). Estão conscientes de que a fidelização dos clientes depende de
preços, descontos oferecidos, atendimento diferenciado e qualidade dos exames.
Contudo, acreditam que é necessário diversificar o serviço e ofertar outros exames
que não o laboratorial. Este, na visão dos colaboradores, seria mais um fator que
reforçaria a fidelização dos clientes.
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4.3 Pesquisa com os médicos

Esta pesquisa teve por objetivo promover o levantamento e a análise do
relacionamento entre o laboratório e os médicos. Para isso foram entrevistados
cinco médicos, cujo critério de escolha foi a disposição e a disponibilidade de tempo
para serem

entrevistados.

Como embasamento foi

usado

o

modelo de

relacionamento com stakeholders desenvolvido pela autora. As seis variáveis
escolhidas foram confiança, relações sociais, precisão dos exames, oferta de
exames, imagem e percepção dos treinamentos. Dos entrevistados, 80% são do
sexo masculino. A pesquisa foi pré-agendada e realizada nos consultórios, com
duração média de 20 minutos, sendo que a entrevista assumiu as características de
uma "entrevista de profundidade".

Sobre confiança nos serviços prestados pelo laboratório, constatou-se que 100%
dos médicos percebem que ela existe.

Enfatiza Ghanem (2007) que o relacional entre laboratórios e médicos deve se
pautar na confiança, que se dá por meio de algumas ações pertinentes. As
respostas dadas comprovam a empatia entre teoria e prática. Contudo, perguntados
se deveria haver uma melhoria na relação médico e LSL, 60% acreditam que está
muito boa e não precisa ser melhorada. Mas 40% acreditam que deve, sim, melhorar
a relação e 20% sugeriram que fossem na área de Oncologia.

Sobre a precisão dos exames 60%, veem os exames do LSL como muito precisos e
20% acreditam que falta algo para chegar à excelência. Outros 20% não souberam
responder em que seria preciso para que o laboratório possa atingir a excelência
dos serviços.

Quanto aos exames ofertados, 80% acreditam que são suficientes e 20% acreditam
que é preciso ofertar mais exames, mas não souberam ou não se sentiram à
vontade para dizer quais.
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Sobre a imagem que se têm do LSL, 100% percebem que é de seriedade e
competência e que os serviços laboratoriais têm apresentado evolução. Quanto aos
treinamentos dos funcionários, 80% acreditam que eles possibilitam aos funcionários
resolver as solicitações médicas enviadas ao laboratório, enquanto 20% não
acreditam nesta possibilidade.

A visão dos profissionais médicos sobre o trabalho e o relacional com o LSL
demonstra que são positivos, com 100% de confiança e com imagem de seriedade e
competência atingindo o patamar também de 100% desta percepção.

4.4 Pesquisa com os clientes

Esta parte do estudo tem por finalidade fazer o levantamento e a análise dos
construtos relevantes do relacionamento no laboratório para com os clientes. Assim,
foram aplicados 200 questionários aos clientes, tendo como embasamento o modelo
de marketing para stakeholders criado pela autora. O modelo contém 12 construtos
com números variados de perguntas para cada um deles, tendo como determinante
central a fidelização, considerada como um grande desafio das organizações de
saúde.

A pesquisa teve como foco a análise da fidelização dos clientes do LSL. Portanto,
somente para este grupo de stakeholders é que todos os construtos foram
pesquisados. Para obter as conclusões, foram realizadas análises descritivas
utilizando as frequências de respostas obtidas da questão 8 até à questão 37, que
correspondem às questões de opiniões dos entrevistados à respeito do laboratório.

Em seguida, uma análise fatorial da questão 8 até a questão 37 foi realizada, para
explicar a correlação ou covariância dentre estas variáveis estudadas - no caso, as
questões citadas. Além disso, foi verificada a correlação da questão 37 com as
questões 8, 21, 24, 27, 29, 32 e 35.

Por fim, foi aplicada aos dados uma regressão logística da variável Questão 37 com
as questões covariáveis 10, 22, 24 e 29, objetivando produzir, a partir de um
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conjunto de observações, um modelo que permita a predição de valores tomados
por uma variável categórica. Logo após, procedeu-se à análise dos resíduos da
regressão realizada.

4.4.1 Análise descritiva e fatorial

A estatística descritiva trata da descrição e sumarização do conjunto de dados, por
meio de gráficos ou tabelas. Tem por objetivo organizar e resumir de forma nítida
esses dados. É importante explicar que a porcentagem válida é a dos casos
apresentados, retirando aqueles que não têm resposta.

A análise fatorial é uma técnica estatística que tem por objetivo descrever a
variabilidade original de certo vetor X em um número menor de novas variáveis,
chamadas de "fatores", que não são correlacionados entre si, com base em um
modelo linear. Cada variável X é padronizada, subtraindo a média e dividindo pelo
desvio-padrão, sendo transformada em uma nova variável, Z, que tem média 0 e
variância 1. Nesse modelo, parte da variabilidade original do vetor X é atribuída aos
fatores incluídos no modelo, chamada de "comunalidade". O restante da
variabilidade é atribuída aos fatores não incluídos no modelo, ou seja o erro. Essa
variabilidade é chamada de "variância específica". Como as variáveis originais estão
padronizadas, a soma da "comunalidade" e da "variância específica" é 1.

Em linhas gerais, o que se espera é que as variáveis padronizadas estejam
agrupadas em subconjuntos de novas variáveis mutuamente não correlacionadas,
sendo que a análise fatorial teria como objeto o encontro destes fatores de
agrupamento. Desse modo, em casos nos quais se tem um número grande de
variáveis medidas e correlacionadas entre si, seria possível, a partir da análise
fatorial, identificar um número menor de novas variáveis alternativas não
correlacionadas que, de algum modo, sumarizassem as informações principais das
variáveis originais. Essas novas variáveis são chamadas de "fatores latentes" ou
"variáveis latentes" (Mingoti, 2007).

Foram utilizados a matriz de correlação amostral e o método de componentes
principais para estimação do necessário para análise fatorial.
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O coeficiente de correlação de Spearman foi usado para medir a intensidade entre
duas variáveis ordinais.

O coeficiente de Pearson exige que os dados sejam contínuos e que venham de
uma distribuição normal. Porém, às vezes, não é possível fazer essas suposições. A
principal alternativa não paramétrica é o coeficiente de Spearman, que é calculado
levando em consideração os postos das observações. Esse coeficiente não é
sensível a assimetrias na distribuição dos dados nem à presença de outliers.
Portanto, não há nenhuma exigência que os dados provenham de populações
normais. Então, para esses dados do questionário aplicado foi usado o coeficiente
de correlação de Spearman, pois os dados não são contínuos e, portanto, não
possuem distribuição normal.

A formulação da métrica requer que se suponha que se dispõe de n pares (Xi, Yi).
Deve-se, inicialmente, ordenar a amostra Xi e Yi em ordem crescente e atribuir
postos. No caso de empates, atribui-se postos médios. Denomina-se Ri o posto da
observação de Xi e Si o posto da observação de Yi.
O coeficiente ρ de Spearman é definido como:

Está sempre entre os valores de referência -1 e 1.

Quando mais próximo de -1, mais intensa é a relação negativa entre as variáveis Xi
e Yi. Ou seja, à medida que uma cresce a outra descreve. Quando é ρ igual a -1
indica que as duas variáveis têm correlação negativa perfeita. Quando mais próximo
de 1, mais intensa é a relação positiva entre as variáveis Xi e Yi. Ou seja, à medida
que uma cresce a outra também cresce. Quando ρ é igual a 1 indica que as duas
variáveis têm correlação positiva perfeita.
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Quando ρ é igual a 0 indica que não existe correlação entre os dados das variáveis.
Depois de calcular ρ amostral, deve-se avaliar a significância desse valor. Ou seja, se o
valor obtido é significativo ou não para representar a população. As hipóteses nulas e
alternativas podem ser as seguintes:

1ª) Ho: ρ = 0 vs H1 : ρ ≠ 0
2ª) Ho : ρ = 0 vs H1 : ρ > 0
3ª) Ho : ρ = 0 vs H1 : ρ < 0
Normalmente, usa-se α = 0,05 como o nível de significância. Rejeita-se a hipótese
nula para p-valores ≤ 0,05. Ou seja, pode-se afirmar que o valor ρ amostral é
significativo. Vai ser utilizada a primeira possibilidade (igualdade vs diferença). O pvalor é calculado por: 2 x P (p> |pamostral |). Existem tabelas para o cálculo dessas
probabilidades. Para valores grandes de n, usa-se a aproximação pela distribuição
normal com média 0 e variância 1/n-1. Quando ocorrem empates entre as
observações, utilizam-se postos médios e a variância é calculada de forma diferente
por:

O coeficiente de Spearman indica qualquer relação entre as variáveis X e Y,
diferente do coeficiente de Pearson, que identifica apenas relações lineares.

Quando a variável dependente possui uma ordenação entre as suas categorias, o
uso do modelo logístico para respostas ordinais tem interpretações mais simples e
potencialmente maior poder. A regressão logística para respostas ordinais se baseia
no uso da probabilidade acumulada de Y. Assim, a probabilidade considerada agora,
é a de que o valor de Y recai numa faixa de interesse, j, ou em categorias que se
situem em faixas inferiores a ela. Então, dada uma categoria j de interesse:

P( Y ≤ j ) = π1 + ... + πj , j = 1, ... , J
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Os logits para probabilidade acumulada são:

Um modelo para logit acumulativo se parece com um modelo de regressão logística
binária, na qual as categorias de 1 a j se combinam para formar uma única categoria
e as outras j+1 a J formam uma segunda categoria. Tal modelo de logit cumulativo
pode ser escrito da seguinte forma:
logit[P(Y≤ j)] = βX.
Na equação acima, β é o vetor de parâmetros, que corresponde ao efeito de cada
variável.

Na regressão linear, as medidas da qualidade do ajuste são funções dos resíduos,
definidas como a diferença entre o observado e os valores ajustados. Na regressão
logística, existem diferentes formas de calcular essa diferença. Para se entender que
os valores ajustados na regressão logística são calculados para cada covariate
pattern e dependem das estimativas de probabilidade para cada covariate pattern,
devem-se denotar os valores ajustados para o jth covariate pattern como y, em que:
, em que

é o número de observações na Covariate Pattern j e

probabilidade ajustada dos indivíduos em j.

A medida de Pearson para a diferença entre o observado e predito é:

em que

o número de indivíduos em j com y = 1.

Assim, a estatística qui-quadrado de Pearson é dada por:

éa
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Pode-se dizer que

se aproxima, assintoticamente,

o número de

covariáveis do modelo ajustado e J é o número de covariate pattern.

A soma dos quadrados dos resíduos (SQE) da regressão linear, no modelo logístico
é denominada deviance (D), definida como:

Em que o sinal + ou - é o mesmo sinal que
de observações na covariate pattern j,
no grupo j e

. Além disso,

é o número

é a probabilidade ajustada dos indivíduos

o número de indivíduos em j com y = 1.

A estatística teste é:

A estatística D, sob a suposição de que o modelo ajustado é correto, tem
distribuição assintótica

com

graus de liberdade.

Coeficiente Alfa de Cronbach é a forma mais usual para medir a confiabilidade de
um questionário. Normalmente, um questionário é construído por uma sequencia de
k perguntas, que são respondidas por n pessoas.

É muito importante poder avaliar se o instrumento utilizado na pesquisa consegue
inferir ou medir aquilo a que realmente se propõe, conferindo relevância para a
pesquisa. O coeficiente Alfa de Cronbach () é uma medida comumente utilizada de
confiabilidade (ou seja, a avaliação da consistência interna dos questionários) para
um conjunto de dois ou mais indicadores de construto.
O coeficiente α de Cronbach é definido como:
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Os valores obtidos na equação acima estão sempre entre 0 e 1. Quanto mais
próximo de 1, mais confiável é o questionário.
Tabela 2
Valores de referência do Alfa de Cronbach
Valor de Alfa
Maior do que 0,9
0,8 - 0,9
0,7 - 0,8
0,6 - 0,7
0,5 - 0,6
Menor do que 0,5
Fonte: Dados da pesquisa

Confiabilidade
Excelente
Bom
Aceitável
Questionável
Pobre
Inaceitavel

4.5 Análises descritivas
Neste estudo, apresentam-se os resultados obtidos com base na análise descritiva
das variáveis separadamente.
4.5.1 Perfil pessoal dos clientes
Apesar de o sexo não ter sido utilizado como variável controlável durante a
pesquisa, pois não há registro do real porcentual entre homens e mulheres
atendidos pelo LSL, observou-se que 31,5% são do sexo masculino e 68,5%, do
feminino, como demonstrado na Figura 2.

Figura 2 - Distribuição dos respondentes, por sexo
Fonte: Dados da pesquisa

Pela Figura 3, a faixa etária foi utilizada como uma variável controlável, pois foram
pesquisados clientes de 16 anos em diante. O universo que compõe os clientes do
LSL possui uma faixa etária diversificada, em que 27,5% correspondem à faixa de
30 a 39 anos. Em segundo lugar estão os clientes na faixa etária entre 40 a 49 anos,
com 19,5%. As pessoas com idade entre 16 a 19 anos correspondem a 6,0%. Para
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aqueles com idade entre 20 a 29 anos o percentual atingido foi de 18,5%. Um fator
que chama a atenção é o percentual de idosos de 60 a 69 anos, alcançando o
percentual de 9,0%, e os acima dos 70 anos, na casa dos 7,0% dos entrevistados.
Este percentual aponta para uma população com provável qualidade de vida e que
está envelhecendo com saúde.

Figura 3 - Distribuição dos respondentes, quanto à
faixa etária
Fonte: Dados da pesquisa

As faixas salariais do universo pesquisado foram reagrupadas, buscando uma
melhor classificação da renda familiar. O que a pesquisa detectou foi que
praticamente dois terços dos entrevistados recebem uma renda familiar de até
quatro salários. Em primeiro lugar ficou o grupo de um a dois salários mínimos, que
corresponde a 29,0% das famílias. Em segundo lugar vem o grupo de dois a quatro
salários, com 25,0%. Por último, quem recebe até um salário, com 11%. Não
informaram a renda familiar, 18%.

Figura 4 - Distribuição dos clientes por renda familiar
Fonte: Dados da pesquisa
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Pode-se verificar que a maioria dos entrevistados possui o segundo grau completo,
correspondendo aos 51,5%, seguido de 15,5% que possuem formação superior e de
15% que completaram o primeiro grau, sendo que 12% estudaram até o primário e
3,5% já são pós-graduados. Apenas 2,5% não possuem instrução. Esses dados
estatísticos sobre o nível de escolaridade revela que os respondentes têm
conhecimento sobre suas respostas, reduzindo a possibilidade de equívocos de
interpretação das respostas.

15,50%

3,50%02,50% 12%
15%

51,50%

Sem instituição/
Ensino
Fundamental
incompleto
(Primário)
Ensino
Fundamental
incompleto
(antiga 1ª a 4ª
série)

Figura 5 - Distribuição dos entrevistados por grau de
escolaridade
Fonte: Dados da Pesquisa

A Figura 6 mostra que 78,5% são provenientes de Vespasiano; 16,5%, de São José Lapa,
município bem próximo da cidade sede do laboratório; 1%, de Belo Horizonte, Lagoa Santa
e Matozinhos, cidades que fazem divisa com Vespasiano.

Figura 6 - Distribuição dos entrevistados, quanto
ao município de residência
Fonte: Dados da pesquisa
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4.5.2 Avaliação e análise da qualidade dos serviços prestados

O questionário apresentado aos clientes continha várias questões para as quais eles
deveriam responder de acordo com a escala: (0) "Discordo totalmente" até (5)
"Concordo totalmente". Este estudo tem por finalidade fazer o levantamento e a
análise dos construtos relevantes do relacionamento existente no laboratório para
com seus clientes.
Tabela 3
Distribuição das respostas da concordância sobre a excelência da qualidade do
serviço oferecido pelo Laboratório São Lucas
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
158
39
1
2
200

%
79
19,5
0,5
1
100

Percentual
válido
79
19,5
0,5
1
100

A Tabela 3 mostra que 79% dos entrevistados classificam a qualidade do LSL como
excelente. Dentre todas as respostas obtidas, as de menor porcentagem são
"Concordo pouco" e "discordo pouco", com porcentagens, respectivamente, de 0,5%
e 1%. Dessa forma, sobre a qualidade, os números demonstram que os serviços
prestados pelo LSL à população, de modo geral, são de qualidade e indicam uma
fidelização em seu processo de excelência.

Para ratificar a afirmativa acima, foram elaboradas mais duas perguntas, cujos
resultados positivos comprovam a qualidade dos serviços prestados. Foi perguntado
se as pessoas que o entrevistado conhece também têm conhecimento da qualidade
do LSL. Mais uma vez, a resposta foi positiva, com 70,5% respondendo "Concordo
totalmente" e 23% "Concordo bastante", chegando à soma de 93,5% do total das
entrevistas. Tendo apenas 2% declarado que "Discordam pouco".

Para fechar o ciclo deste tipo de investigação, foi questionado se, no geral, a
qualidade oferecida pelo laboratório é muito boa. A resposta, com 99,5%, veio fechar
positivamente o construto levantado, conforme Tabela 4.
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Tabela 4
Distribuição das respostas sobre a concordância da qualidade do LSL
Respostas

Frequência

%

164
35
1
200

82
17,5
0,5
100

Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Percentual
válido
82
17,5
0,5
100

4.5.3 Avaliação sobre o treinamento dos funcionários

A análise seguinte foi direcionada ao treinamento oferecido pelo LSL a seus
funcionários. A primeira indagação foi se percebiam que os funcionários do
laboratório estavam sendo bem treinados para realizar a análise dos exames. Mais
uma vez, a resposta quase alcançou a unanimidade, pois 84,5% responderam que
"Concordavam totalmente", Somando-se aos 13% dos que "Concordavam bastante",
totaliza-se um montante de 97,5% que percebem que existem treinamentos no
laboratório. Apenas 2% "Concordam pouco" e 0,5% "Discordam pouco" (Tabela 5).
Tabela 5
Distribuição das respostas sobre a concordância da percepção dos treinamentos
ofertados aos funcionários do LSL, para análise dos exames
Respostas

Frequência

Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da Pesquisa

169
26
4
1
200

%
84,5
13
2
0,5
100

Percentual
válido
84,5
13
2
0,5
100

Quando a pergunta foi direcionada para a realização de coletas, chegou-se a 98,5%,
sendo 85,5% para os que "Concordam totalmente" e 13,0% para os que
"Concordam bastante". "Concordando pouco" foi 1,0%. A resposta menos frequente
foi "Discordo pouco", pois houve apenas uma resposta desta dentre os 200
respondentes, conforme a Tabela 6.
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Tabela 6
Distribuição das respostas sobre a concordância da percepção dos treinamentos
ofertados aos funcionários do LSL, para realização das coletas
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da Pesquisa

Frequência
171
26
2
1
200

%
85,5
13,0
1,0
0,5
100,0

Percentual
válido
85,5
13,0
1,0
0,5
100,0

Foi indagado aos entrevistados se no geral o treinamento oferecido pelo laboratório
aos funcionários resultava em benefícios para os clientes. A Tabela 7 mostra que
90,5% dos entrevistados responderam que "Concordam totalmente" que há
treinamentos dos funcionários e que estes resultam em benefícios para os clientes e
8,5% "Concordam bastante", dando uma soma positiva de 99% das respostas
coletadas. Não houve nenhuma resposta nesta questão que discordasse de alguma
forma dessa questão.

Tabela 7
Distribuição das respostas sobre a concordância da percepção sobre os
treinamentos dos funcionários do LSL, se resultam em benefícios para os clientes
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
181
17
2
200

%
90,5
8,5
1,0
100,0

Percentual válido
90,5
8,5
1,0
100,0

4.5.4 Avaliação sobre o a precisão e segurança dos exames

A Tabela 8 analisa o construto precisão dos exames. Mais uma vez, os
entrevistados responderam positivamente. "Concordavam totalmente" sobre a
precisão e segurança dos exames realizados foi de 82,5%, o que corresponde a 165
dos 200 entrevistados. Outros 14,5% também "Concordaram bastante". O resultado
final obteve, com a soma, 97% das respostas positivas. Apenas 1% respondeu que
"Discorda pouco".
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Tabela 8
Distribuição das respostas sobre a concordância da precisão dos resultados do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
165
29
4
2
200

%
82,5
14,5
2,0
1,0
100,0

Percentual válido
82,5
14,5
2,0
1,0
100,0

A pergunta seguinte foi se a precisão dos exames garante a qualidade do
laboratório. Afirmaram que "Concordam totalmente" com o fato de que a precisão
dos exames garante a qualidade do LSL, 89% e 10,5% "Concordam bastante". A
soma chegou a 99,5%, sendo praticamente absoluta a resposta dos entrevistados.
Nesta pergunta não houve nenhuma resposta "discordo", conforme a Tabela 9.

Tabela 9
Distribuição das respostas sobre a concordância da precisão dos exames como
garantidora da qualidade do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
178
21
1
200

%
89,0
10,5
0,5
100,0

Percentual válido
89,0
10,5
0,5
100,0

Foi perguntado também aos entrevistados se a precisão dos exames garantia a
confiança do cliente no Laboratório São Lucas. A resposta foi quase unânime: 89%
dos clientes do LSL têm confiança neste, devido à precisão dos exames oferecidos.
Ou seja, 178 pessoas "Concordam totalmente" que a precisão dos exames garante
mais confiança no laboratório e 11% "Concordam bastante", conforme Tabela 10.
Tabela 10
Distribuição das respostas sobre a concordância da precisão dos exames como
garantidora da confiança do cliente no LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
178
22
200

%
89,0
11,0
100,0

Percentual válido
89,0
11,0
100,0
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Por último, para fechar novamente um ciclo, foi perguntado se a precisão dos
exames proporciona segurança. Dos entrevistados, 88,5% responderam que
"Concordavam totalmente", enquanto 11% que "Concordavam bastante", o que
gerou a soma de 99,5%. Apenas 0,5% "Concordam pouco", de acordo com a Tabela
11.
Tabela 11
Distribuição das respostas sobre a concordância da precisão dos exames como
proporcionadora de segurança aos clientes do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
177
22
1
200

%
88,5
11,0
0,5
100,0

Percentual válido
88,5
11,0
0,5
100,0

4.5.5 Avaliação sobre a confiança nos exames e no laboratório

A pergunta seguinte objetivou saber se os exames realizados pelo laboratório são
confiáveis. Responderam que "Concordavam totalmente" com a afirmação 89%,
enquanto 9,5% responderam que "Concordavam bastante", gerando um total de
98,5 pontos percentuais. Enquanto 1,5% "Concorda pouco" com a confiabilidade dos
exames do laboratório, conforme Tabela 12.

Tabela 12
Distribuição das respostas sobre a concordância da confiabilidade nos exames
realizados pelo LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
178
19
3
200

%
89,0
9,5
1,5
100,0

Percentual válido
89,0
9,5
1,5
100,0

Também foi indagado ao entrevistado se as pessoas que ele conhece confiam nos
exames realizados pelo laboratório, sendo que 77,5% responderam que "Concordam
totalmente" e 17,5% que "Concordam bastante". "Concordam pouco" 4% e apenas
1% "Discorda pouco" que seus conhecidos confiam no LSL, conforme a Tabela 13.
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Tabela 13
Distribuição das respostas sobre a concordância da confiança no LSL
Respostas

Frequência

Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

%

155
35
8
2
200

77,5
17,5
4,0
1,0
100,0

Percentual válido
77,5
17,5
4,0
1,0
100,0

Foi indagado ao entrevistado se a confiança no LSL o faria retornar toda vez que
precisasse. Conforme a Tabela 14, a maioria das pessoas "Concorda totalmente"
que

há

confiança

no

LSL.

Apenas

0,5%

"Concordo

pouco"

com

este

questionamento.
Tabela 14
Distribuição das respostas sobre a concordância da confiança como indutora da
recompra dos serviços do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
189
10
1
200

%
94,5
5,0
0,5
100,0

Percentual válido
94,5
5,0
0,5
100,0

Quando perguntado aos entrevistados se eles teriam a confiança de indicar o LSL a
outras pessoas, 94,5% responderam que sim e 5,5% "Concordam bastante" (Tabela
15).
Tabela 15
Distribuição das respostas sobre a concordância da confiança para indicar o LSL às
outras pessoas
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
189
11
200

%
94,5
5,5
100,0

Percentual válido
94,5
5,5
100,0

De acordo com a tabela 16, 87% dos entrevistados responderam que confiam
plenamente nos serviços oferecidos pelo LSL e 12% que confiam bastante. Apenas
1% "Concordo pouco".
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Tabela 16
Distribuição das respostas sobre a concordância da confiança plena no LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
174
24
2
200

%
87,0
12,0
1,0
100,0

Percentual válido
87,0
12,0
1,0
100,0

4.5.6 Avaliação sobre a imagem positiva do laboratório
Para analisar a imagem do LSL, foi indagado ao respondente se ela é de seriedade
e competência, tanto em Vespasiano quanto na região (Tabela 17).
Tabela 17
Distribuição das respostas sobre a concordância da imagem de seriedade e
competência do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
178
22
200

%
89,0
11,0
100,0

Percentual válido
89,0
11,0
100,0

A Tabela 17 mostra que 89% dos entrevistados "Concordo totalmente" com a
afirmação de que o LSL tem imagem de seriedade e competência e 11% "Concordo
bastante". Não se obtiveram respostas nas outras afirmativas.

Quando perguntados aos entrevistados se na opinião deles, a imagem do laboratório
perante a população era de excelência, 81,5% responderam que "Concordo
totalmente" e 18,0% "Concordo bastante". Apenas 0,5% "Concordo pouco", como
observado na Tabela 18.
Tabela 18
Distribuição das respostas sobre a concordância da imagem de excelência do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
163
36
1
200

%
81,5
18,0
0,5
100,0

Percentual válido
81,5
18,0
0,5
100,0
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Com relação às atividades sociais praticadas pelo laboratório, foi perguntado se elas
reforçam a imagem de excelência do LSL. A tabela 19 mostra que 72% dos
entrevistados responderam que "Concordo totalmente" e 23% "Concordo bastante" e
4,5% "Concordo pouco". Apenas 0,5% "Discordo pouco".
Tabela 19
Distribuição das respostas sobre a concordância da influência das atividades sociais
na imagem do LSL, na sociedade local
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
144
46
9
1
200

%
72,0
23,0
4,5
0,5
100,0

Percentual válido
72,0
23,0
4,5
0,5
100,0

4.5.7 Avaliação sobre as atividades e relações sociais
A Tabela 20 versa sobre as atividades sociais realizadas pelo LSL e se elas cativam
as pessoas. Dos entrevistados, 68% responderam que "Concordo totalmente",
25,5% "Concordo bastante" e 6,0% "Concordam pouco". Apenas 0,5% que
"Discordo pouco".
Tabela 20
Distribuição das respostas sobre a concordância se as atividades sociais do LSL
cativam seus clientes
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
136
51
12
1
200

%
68,0
25,5
6,0
0,5
100,0

Percentual válido
68,0
25,5
6,0
0,5
100,0

Quanto às atividades e às relações sociais do laboratório, foi perguntado se ambas
são de excelência. A Tabela 21 mostra que 67% dos participantes da pesquisa
responderam "Concordo totalmente", 29% "Concordo bastante" e 4,0% "Concordam
pouco" com a afirmação.
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Tabela 21
Distribuição das respostas sobre a concordância das relações sociais na excelência
do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
134
58
8
200

%
67,0
29,0
4,0
100,0

Percentual válido
67,0
29,0
4,0
100,0

4.5.8 Avaliação sobre o atendimento humanizado

Perguntou-se aos respondentes se o atendimento do LSL era diferenciado e
acolhedor (Tabela 22).
Tabela 22
Distribuição das respostas sobre a concordância do atendimento diferenciado e
acolhedor
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
156
39
2
3
200

%
78,0
19,5
1,0
1,5
100,0

Percentual válido
78,0
19,5
1,0
1,5
100,0

A Tabela 22 mostra que 78% dos entrevistados responderam "Concordo totalmente"
que o atendimento do LSL é diferenciado e acolhedor, 19,5% "Concordo bastante" e
1,5% "Discordam pouco".

Foi indagado também se os entrevistados conheciam pessoas que falavam bem do
atendimento humanizado do laboratório. Segundo a Tabela 23, 76%, declararam
"Concordo totalmente" e 21,5% "Concordo bastante", totalizando em 97,5%. Apenas
1,5% declararam "Concordo pouco" e 1% "Discordo pouco" da afirmativa
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Tabela 23
Distribuição das respostas sobre a concordância que as pessoas conhecidas falam
bem do atendimento humanizado do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
152
43
3
2
200

%
76,0
21,5
1,5
1,0
100,0

Percentual válido
76,0
21,5
1,5
1,0
100,0

Quanto à percepção de que o atendimento dos funcionários é de qualidade, apurouse que 88,5% dos entrevistados responderam "Concordo totalmente" e 11,5%
"Concordo bastante". Não foram observadas outras respostas, conforme Tabela 24.
Tabela 24
Distribuição das respostas sobre a concordância da qualidade do atendimento do
LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Total

Frequência
177
23
200

%
88,5
11,5
100,0

Percentual válido
88,5
11,5
100,0

Fonte: Dados da pesquisa
4.5.9 Avaliação sobre comprometimento

Com relação ao comprometimento, foi perguntado aos clientes se o laboratório está
comprometido com a saúde e o bem-estar da população. A Tabela 25 mostra que
77,5% responderam "Concordo totalmente" e 20,5%, "Concordo bastante e 0,5%
"Discordo pouco".
Tabela 25
Distribuição das respostas sobre a concordância do comprometimento do LSL com a
saúde e bem-estar
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
155
41
3
1
200

%
77,5
20,5
1,5
0,5
100,0

Percentual válido
77,5
20,5
1,5
0,5
100,0
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Quanto á relação positiva do LSL com as instituições públicas e privadas e se isso
fortalece o comprometimento do cliente com o laboratório, 64,5% responderam
"Concordo totalmente" e 28,5% "Concordo bastante". Foram 93% de concordância.
"Concordo pouco", 7%.

Nota-se que a imagem que o LSL repassa para seus clientes com relação ao
comprometimento é muito percebida e apreciada.
4.5.10 Avaliação sobre a oferta de serviços
A Tabela 26 revela que, ao serem questionados se o LSL disponibiliza todos os
exames solicitados pelo médico assistente, 84% dos participantes da pesquisa
responderam "Concordo totalmente", 13% que "Concordo bastante" e 2% "Discordo
pouco" com tal afirmativa.

Tabela 26
Distribuição das respostas sobre a concordância da oferta de serviços ser
satisfatória
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
168
26
4
2
200

%
84,0
13,0
2,0
1,0
100,0

Percentual válido
84,0
13,0
2,0
1,0
100,0

Foi questionado também se o LSL tem os exames que o cliente precisa. A Tabela 27
mostra que 83,5% dos entrevistados responderam "Concordo totalmente", 2,7%
"Concordo pouco" e 2,5% "Discordo pouco".
Tabela 27
Distribuição das respostas sobre a concordância com a disponibilidade dos exames
que os clientes do LSL necessitam
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
167
23
5
5
200

%
83,5
11,5
2,5
2,5
100,0

Percentual válido
83,5
11,5
2,5
2,5
100,0
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4.5.11 Avaliação sobre preços
Foi perguntado se o preço dos exames era importante na escolha do LSL.
Responderam "Concordo totalmente", 41,5%; que "Concordo bastante", 24%; e que
"Concordo pouco", 16,5%. O percentual que acredita que o preço é determinante,
sim, para a escolha do LSL foi 66%.

Essa foi a única pergunta que teve resposta em todas as casas de múltipla escolha:
10,5% dos entrevistados marcaram "Discordo pouco", 4% "Discordo bastante" e 3%
"Discordo totalmente", de acordo com a Tabela 28.

Tabela 28
Distribuição das respostas sobre a concordância da interferência do preço na
escolha do LSL
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Discordo bastante
Discordo totalmente
Não respondeu
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
83
48
33
21
8
6
1
200

%
41,5
24,0
16,5
10,5
4,0
3,0
0,5
100,0

Percentual válido
41,5
24,0
16,5
10,5
4,0
3,0
0,5
100,0

4.5.12 Avaliação sobre atualização dos profissionais do laboratório para
proporcionarem a qualidade dos serviços
Na Tabela 29 percebe-se que 84% dos respondentes concordam totalmente com a
afirmação de que os profissionais do Laboratório estão sempre atualizados para
proporcionarem a qualidade dos serviços. Enquanto 15% concordam bastante e
1,0% concordam pouco com a afirmação anterior.
Tabela 29
Distribuição das respostas sobre a concordância em que a constante atualização
impacta na qualidade ofertada de serviços
Respostas
Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Frequência
168
30
2
200

%
84,0
15,0
1,0
100,0

Percentual válido
84,0
15,0
1,0
100,0

100

4.5.13 Avaliação sobre qualidade no atendimento e nos exames como geradora
da fidelização dos clientes
Quanto ao processo de fidelização de clientes, foi indagado aos entrevistados se a
qualidade oferecida pelo LSL tanto nos exames quanto no atendimento gera a
fidelização dos clientes. A Tabela 30, mostra que 90% dos entrevistados
responderam que "Concordo totalmente", 8,5% que "Concordo bastante" e 1%
"Concordo pouco". Apenas 0,5% "Discordo pouco".
Tabela 30
Distribuição das respostas sobre a concordância da qualidade dos serviços para a
geração da fidelização dos clientes do LSL
Respostas

Frequência

Concordo totalmente
Concordo bastante
Concordo pouco
Discordo pouco
Total
Fonte: Dados da pesquisa

180
17
2
1
200

%
90,0
8,5
1,0
0,5
100,0

Percentual válido
90,0
8,5
1,0
0,5
100,0

Com um índice de 98,5% da concordância, fica claro que a qualidade e o
atendimento humanizado geram, sim, a fidelização dos clientes.

4.6 Análises de correlações entre as variáveis

Nesta etapa, apresentam-se os valores dos coeficientes de Spearman da variável
V37 (fidelização) com V8,V21,V24,V27,V29,V32 e V35, com os respectivos níveis de
significância (Tabela 31).

Tabela 31
Teste de correlações de Spearman
Variável
V37-V8
V37-V21
V37-V24
V37-V27
V37-V29
V37-V32
V37-V35
Fonte: Dados da pesquisa

Correlação
0,36
0,279
0,354
0,203
0,387
0,197
0,094

p-valor
0,000
0,000
0,000
0,004
0,000
0,005
0,184
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A Tabela 31 mostra que a variável que possui maior correlação com a V37
(fidelização) é a V29 (atendimento humanizado) e que a de correlação mais fraca é
da V37 com a V35 (preço). Para avaliar a significância desses valores de correlação
entre a questão 37 com as demais, devem-se analisar os p-valores associados. Os
cálculos foram feitos a um nível de significância de 5%. Observa-se que a única
correlação não significativa é da V37 com V35, pois o p-valor é maior que o nível de
significância.

As hipóteses estabelecidas foram:
1ª) Ho: ρ = 0 vs H1 : ρ # 0
2ª) Ho : ρ = 0 vs H1 : ρ ≥ 0
3ª) Ho : ρ = 0 vs H1 : ρ ≤ 0
Assim, rejeita-se a hipótese Ho para p-valores maiores que o nível de significância.
Foi considerada a primeira possibilidade (igualdade versos diferente).

Conclui-se que o menor nível de significância (0,184) refere-se ao preço.
4.6.1 Análise fatorial

Foi realizada a análise fatorial para reduzir o número de variáveis e saber quais
eram mais correlacionadas entre si. Apresenta-se o resultado geral da análise
fatorial, o qual permite identificar o que foi pedido na proposta. O modelo de análise
fatorial construído a partir da matriz de correlação relaciona linearmente as variáveis
padronizadas Zi,i:1,2 ...p, em que p é o número de variáveis, com os fatores Fj,j:1,2
...m, sendo m o número fatores, na forma:
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Em que ԑp são os erros associados em cada combinação. Os lij que multiplica os
fatores Fj’s, são chamados de "cargas fatoriais". Deve-se inicialmente estimar o
número m de fatores. Foi proposto por Kaiser (1958) que o número m inicial de
fatores considera os autovalores da matriz de correlação superiores a 1. A
porcentagem de variabilidade explicada por cada fator é definida como a razão do
seu autovalor associado ao número de variáveis. Importante ressaltar que o número
de fatores estimados pelo critério de Kaiser leva em consideração apenas a
grandeza numérica dos autovalores. Deve-se, depois, analisar se é realmente a
melhor solução ou se deve diminuir ou aumentar número de fatores. Foram
observados nove autovalores superiores a 1, que estão apresentados na Tabela 32
com a porcentagem da variabilidade explicada por cada um fator e a variabilidade
acumulada.
Tabela 32
Verificação dos autovalores maiores que 1
Autovalor
9,0376
2,5237
1,7057
1,5324
1,3921
1,3328
1,1892
1,1263
1,0194
Fonte: Dados da pesquisa

Variabilidade explicada
0,301
0,084
0,057
0,051
0,046
0,044
0,04
0,038
0,034

Variabilidade acumulada
0,301
0,385
0,442
0,493
0,539
0,583
0,623
0,661
0,695

A Tabela 32 mostra que o primeiro fator é o mais significativo, pois representa 30,1%
da variabilidade total do vetor X. O segundo fator representa 8,4%. O último fator
3,4% da variabilidade total. Juntos, os nove fatores representam 69,5% da
variabilidade total do vetor X.
Depois de estimar o número de fatores, devem-se estimar as cargas fatoriais lij e os
erros ԑ. As cargas fatoriais são colocadas na matriz denominada "L" e os erros são
colocados na matriz Ψ. Ao estimar a matriz L, estimam-se automaticamente a
comunalidade e a variância específica. Cada linha da matriz L representa a
correlação da variável Zi,i: 1,2 ... p com o Fator Fj,j: 1,2 ... m. O critério de escolha é
o seguinte: cada variável ficará naquele fator com o que ele tem mais correlação. A
correlação de cada variável com cada fator esta representada na Tabela 33:
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Tabela 33
Verificação da correlação das variáveis com fator depois da rotação
Variável

Fator 1

Fator 2

Fator 3

Fator 4

Fator 5

Fator 6

Fator 7

Fator 8

Fator 9

V8
V9
V 10
V 11
V 12
V 13
V 14
V 15
V 16
V 17
V 18
V 19
V 20
V 21
V 22
V 23
V 24
V 25
V 26
V 27
V 28
V 29
V 30
V 31
V 32
V 33
V 34
V 35
V 36
V 37

0,593
0,174
0,556
0,749
0,457
0,179
0,733
0,585
0,337
0,257
0,631
0,174
0,295
0,238
0,791
0,601
0,347
0,152
0,199
0,216
0,135
0.079
0,254
0,208
0,052
0,042
0,251
0,078
0,049
0,116

0,257
0,144
0,167
0,096
0,114
0,221
0,098
0,065
0,177
0,099
0,212
0,157
0,167
0,066
0,104
0,260
0,502
0,845
0,881
0,816
0,212
0,234
0,223
0,456
0,692
0,289
0,124
0,051
0,390
0,071

- 0,272
- 0,204
- 0,340
- 0,023
- 0,138
- 0,165
- 0,064
0,003
- 0,026
- 0,077
-0, 060
- 0,001
0,074
- 0,342
- 0,040
- 0,197
- 0,237
- 0,128
- 0,111
- 0,032
- 0,787
- 0,518
- 0,707
- 0,372
- 0,164
- 0144
- 0,139
- 0,032
- 0,482
- 0,634

- 0,080
- 0,735
- 0,093
- 0,053
- 0,399
0,126
- 0,153
- 0, 094
- 0,151
- 0,104
0,070
- 0,845
- 0,116
- 0,059
0,035
- 0,081
- 0,027
- 0,094
- 0,035
- 0,068
- 0,048
- 0,557
- 0,045
- 0,031
- 0,068
- 0,073
- 0,008
- 0,105
- 0,094
- 0,064

0,091
- 0,051
- 0,079
- 0,010
- 0,031
- 0,326
- 0,103
- 0,347
- 0,718
- 0,845
- 0,368
- 0,093
- 0,099
- 0,109
-0,048
0,008
- 0,169
- 0,001
- 0,018
- 0,043
- 0,071
- 0,130
- 0,025
0,019
- 0,114
- 0,108
0,018
- 0,038
0,033
0,029

0,051
- 0,064
0,126
- 0,215
- 0,043
0,045
- 0,119
- 0,114
- 0,078
- 0,016
0,029
- 0,035
- 0,029
- 0,177
- 0,005
- 0,043
- 0,073
-0,032
- 0,004
- 0,041
0,037
0,034
- 0,065
- 0,321
- 0,149
- 0,786
- 0,818
- 0,080
- 0,303
- 0,186

0,032
0,086
0,157
0,027
0,111
0,016
- 0,259
0,014
0.233
0,015
0,086
0,053
0,773
0,669
0,241
0,312
0,339
0,086
- 0,019
0,088
0,020
0,024
0,139
0,121
- 0,109
0,151
0,001
0,037
0,048
- 0,070

- 0,219
- 0,157
- 0,234
- 0345
- 0,569
- 0,621
0, 071
- 0,375
- 0,162
- 0,069
0,298
0,074
- 0,160
0,117
0, 225
- 0,030
0,037
- 0,077
- 0,38
- 0,017
0,057
0,078
0,045
0,049
- 0,039
- 0,016
- 0,011
- 0,037
- 0,332
- 0,235

- 0,244
- 0,104
- 0,265
0,164
0,145
- 0,176
- 0,036
- 0,028
- 0,004
- 0,031
0,062
- 0,103
- 0,074
0,027
0,065
- 0,083
0,006
0,012
0,003
- 0,026
- 0,086
0,185
0,028
0,098
- 0,092
- 0,020
- 0,086
- 0,900
0,126
- 0,062

Fonte: Dados da pesquisa

Observa-se a partir da Tabela 33 que já é possível visualizar melhor a alocação dos
grupos depois da rotação, porém as variáveis V12 (treinamentos), V29 (Atendimento
humanizado), V31 (Comprometimento), V36 (treinamentos e qualidade) estão
apresentando valores de correlações próximos com mais de um fator, indicando que
possuem características parecidas com mais de um fator.
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Tabela 34
Alocação das variáveis nos fatores
Fator
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Variável
V8,V10, V11,V14,V15,V18,V22,V23
V24,V25,V26,V27,V31,V32
V28,V29,V30,V36,V37
V9, V19
V16,V17
V33,V34
V20,V21
V12,V13
V35

Fonte: Dados da pesquisa

A partir da Tabela 34 percebe-se que o primeiro fator é composto pelas variáveis V8
(qualidade),V10 (qualidade), V11(treinamentos),V14 (precisão dos exames),V15
(precisão dos exames),V18 (confiança),V22 (confiança),V23 (imagem), indicando
que essas variáveis são mais correlacionadas entre si. O ultimo fator é pela variável
V35 (preço), indicando que ela pouco se relaciona com as demais. Essas novas
variáveis, chamadas de "fatores comuns", são não correlacionados entre si.
Tabela 35
Verificação das comunalidades e variância específica
Variável
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36
V37

Fonte: Dados da pesquisa

Comunalidade
0,619
0,685
0,637
0,765
0,759
0,655
0,672
0,629
0,771
0,811
0,682
0,797
0,771
0,686
0,755
0,581
0,594
0,778
0,831
0,732
0,704
0,701
0,646
0,548
0,568
0,763
0,775
0,836
0,61
0,519

Variância específica
0,381
0,315
0,363
0,235
0,241
0,345
0,328
0,371
0,229
0,189
0,318
0,203
0,229
0,314
0,245
0,419
0,406
0,222
0,169
0,268
0,296
0,299
0,354
0,452
0,432
0,237
0,225
0,164
0,39
0,481
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A Tabela 35 mostra que a variável padronizada que possui maior comunalidade - ou
seja, a variável que possui maior parte da sua variabilidade explicada pelos fatores
incluídos no modelo - é a V35 (preço), sendo que 83,6% de sua variabilidade é
explicada pelos fatores incluídos no modelo. A variável que possui menor
comunalidade é a V37 (fidelização): apenas 51,9% de sua variabilidade está sendo
explicados pelos m fatores no modelo. A variância específica pode ser interpretada
como a variância dos erros є; ou seja, é a variabilidade da variável padronizada que
não é explicada petos fatores incluídas no modelo. É importante observar que a
soma da comunalidade com a variância especifica é 1 e que a aplicação de rotação
não altera a qualidade da análise - ou seja, com a rotação Quartimax não foram
alterados os valores das comunalidades em cada variável; apenas visualizou-se
melhor a distribuição das variáveis nos fatores.
4.6.2 Regressão logística

Nesta seção, apresentam-se os resultados obtidos a partir da regressão logística
ordinal, considerando a variável V37 (fidelização) como dependente e V10
(qualidade), V22 (confiança), V24 (imagem) e V29 (atendimento humanizado) como
independentes. Primeiramente, foi ajustado o modelo de regressão logística
considerando todas as variáveis. Os resultados obtidos estão na Tabela 36.
Tabela 36
Coeficientes da regressão logística
Variável independente
V10
V22
V24
V29
Fonte: Dados da pesquisa

Coeficiente
1,78331
-0,73933
1,22637
1,19225

p-valor
0,002
0,302
0,032
0,002

Odds Ratio
5,95
0,48
3,41
3,29

A partir da Tabela 36, considerando a questão 22 e um nível de significância α =
0.05 com as hipóteses Ho: coeficiente igual a 0 versus H1: coeficiente diferente de 0,
não será rejeitada a hipótese nula. Ou seja, pode-se concluir com 5% de
significância que o coeficiente relacionado a V22 (confiança) não é significativo para
a regressão. Portanto, ajusta-se o mesmo modelo de regressão logística ordinal,
mas desconsiderando V22.
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Avaliações sobre os coeficientes são feitas aplicando a função exponencial a eles,
obtendo, assim, a razão de chance (Odds Ratio).
Tabela 37
Coeficientes desconsiderando V22 (modelo 2)
Variável independente
V10
V24
V29

Coeficiente
1,55256
1,02457
1,19225

p-valor
0,003
0,054
0,002

Odds Ratio
4,72
2,79
3,31

Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 37 mostra que as variáveis V10 (qualidade) e V29 (atendimento
humanizado) são significativas para o modelo 2 de regressão. Porém, observa-se
que a variável V24 (imagem) possui um p-valor bastante próximo do nível de
significância usual, igual a 0,05. Portanto, além do modelo com a variável V24, será
ajustado um sem essa mesma variável e analisado qual é o modelo de melhor
qualidade. A interpretação é feita a partir da razão de chance (Odds10 Ratio), que é
aplicado à função exponencial nos coeficientes. O Odds Ratio na questão 10 indica
que, na medida em que os entrevistados estão discordando nesta questão, aumenta
a chance de concordar na questão 37 em 4,72 vezes. Na Questão 24, indica, a partir
da discordância dos entrevistados nesta questão, que aumenta a chance de
concordância na questão 37 em 2,79 vezes.
Para a análise da qualidade de ajuste, usam-se o teste Qui Quadrado de Pearson e
o Teste Qui Quadrado de Deviance, utilizando um nível de significância α = 0,05 e as
hipóteses:

Ho: O modelo é bem ajustado; ou seja, está adequado.
H1: O modelo não é bem ajustado; ou seja, não está adequado.
Tabela 38
Análise da qualidade do modelo 2
Deviance
Pearson
Fonte: Dados da pesquisa

Coeficiente
23,3918
55,1179

Graus de Liberdade
30
30

p-valor
0,799
0,003

A Tabela 38 mostra uma divergência na conclusão dos testes Qui Quadrado de
Deviance e de Pearson. No teste de Deviance, não foi rejeitada a hipótese de que o
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modelo é adequado, porém no teste de Pearson foi rejeitada a hipótese de que o
modelo de regressão logística está bem adequado. Portanto, a melhor solução seria
excluir a variável V22 (confiança).
Tabela 39
Coeficientes desconsiderando V22 e V24 (modelo 3)
Variáveis
V10
V29
Fonte: Dados da pesquisa

Coeficiente
1,88331
1,30683

p-valor
0
0

Odds Ratio
6,58
3,69

A Tabela 39 mostra que no modelo 3 todas as varáveis são significativas, pois os pvalores são menores que o nível de significância. Portanto, deve analisar a
qualidade do ajuste com os testes de Qui Quadrado de Deviance e Pearson.
Tabela 40
Análise da qualidade do modelo 3
Deviance
Pearson
Fonte: Dados da pesquisa

Coeficiente
16,8269
20,0369

Graus de liberdade
16
16

p-valor
0,397
0,219

Não se rejeita a hipótese nula (O modelo está bem ajustado) a partir da Tabela 40,
porque os p-valores são maiores do que o nível de significância adotado (α = 0,05).

O Odds Ratio na questão 10 indica que a partir da discordância dos entrevistados na
questão 10, aumenta 6,58 vezes de concordância na questão 37, e na questão 29,
significa que, a partir da discordância dos entrevistados nesta questão está
aumentando 3,69 vezes a chance de concordância desses entrevistados na questão
37.
Portanto o modelo 3 pode ser considerado como o mais adequado e ideal.
4.6.3 Alfa de Cronbach

Para o cálculo do alfa de Cronbach foi utilizada a fórmula:
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O valor encontrado foi de 0,889, indicando boa confiabilidade do questionário. É
importante ressaltar que o valor do alfa de Cronbach é afetado pelo número de
questões feitas e por redundância. Ou seja, questionários muito longos e com
perguntas parecidas tendem a aumentar o valor de alfa, sem que isso signifique
aumento de confiabilidade do questionário.
4.6.4 Discussão dos resultados
Dentre os entrevistados, a maioria era do sexo feminino. A faixa de idade mais
frequente situa-se entre 30 e 39, 55 entrevistados. A maioria das pessoas procede
da cidade de Vespasiano e recebe entre um e dois salários mínimos (29%), sendo
que 18% não responderam à questão sobre renda familiar.

Aproximadamente 50% dos entrevistados possuem 2º grau completo e apenas
15,5% são graduados. A maioria dos entrevistados é aposentada, correspondendo a
11,5%. Não responderam sobre sua profissão, nove. A segunda profissão mais
frequente foi “Comércio”, com 7,5% dos entrevistados.

Dos entrevistados, 79% classificam a qualidade do Laboratório São Lucas como
excelente e 85% concordam totalmente que os funcionários são bem treinados para
a análise dos exames e para realizar coletas. Para 90,5% dos entrevistados o
treinamento dos funcionários traz benefícios aos clientes, concordam totalmente.

Dos entrevistados, 82,5%, o que correspondeu a 165 dos 200 entrevistados,
concordam totalmente que os resultados de exames do Laboratório São Lucas são
precisos; 89% afirmam que concordam totalmente com o fato de que a precisão dos
exames garante a qualidade do Laboratório São Lucas; 178 concordam totalmente
que a precisão dos exames garante mais confiança no Laboratório São Lucas; e
aproximadamente 90% concordam totalmente que a precisão dos exames
proporciona segurança aos clientes.

A maioria das pessoas confia no Laboratório São Lucas, tanto que retorna quando
necessário e o indica às outras pessoas.

109

Dos entrevistados, 89% concordaram totalmente com a afirmação de que o
Laboratório São Lucas tem imagem de seriedade e competência; 72% concordam
totalmente que as atividades sociais do Laboratório São Lucas reforçam a sua
imagem de excelência; 156 concordam totalmente que o atendimento do laboratório
São Lucas é diferenciado e acolhedor e acreditam no atendimento humanizado que
realizam.

O atendimento dos funcionários do laboratório é de qualidade, tanto que 88,5% dos
entrevistados concordaram totalmente e só foram obtidas respostas concordo
totalmente e concordo bastante.

Observa-se que 77,5% dos participantes do questionário acreditam totalmente que o
Laboratório São Lucas está comprometido com a saúde e o bem estar da
população, enquanto 0,5% discorda pouco. Nota-se, ainda, que 84% dos
participantes da pesquisa concordam totalmente que o ele disponibiliza todos os
exames solicitados pelos médicos.

Dentre os 200 entrevistados, 41,5% concordaram totalmente que os preços dos
exames pesam na escolha do laboratório e 3,0% discordam totalmente da mesma
afirmação. Dos entrevistados, 84% concordam totalmente que os funcionários do
Laboratório São Lucas estão sempre atualizados para proporcionar qualidade dos
serviços aos clientes e 90% concordaram totalmente que a qualidade oferecida nos
exames e no atendimento gera fidelização dos usuários de seus serviços.

A questão mais correlacionada com a variável V37 foi a V29, com relação igual a
0,387, positiva, porém fraca. A correlação da variável V37 não é significativa com a
V35.

Na analise fatorial, tem-se que as variáveis estão alocadas em nove novas variáveis,
chamadas de "fatores comuns". Em cada fator, espera-se que seja formado por
aquelas variáveis mais correlacionadas entre si. Juntos, os nove fatores
representam 69,5% da variabilidade do conjunto de dados.
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Na regressão logística, o modelo ideal foi aquele formado pelas variáveis V10 e V29
como independentes e V37 como dependente. As análises foram feitas aplicando a
função exponencial nos coeficientes, obtendo a razão de chance (Odds Ratio).

O Odds Ratio na questão 10 indica que, a partir da discordância dos entrevistados
na questão 10, aumenta 6,58 vezes de concordância na questão 37 e na questão 29
significa que, a partir da discordância dos entrevistados nesta questão, esta
aumentando 3,69 vezes a chance de concordância desses entrevistados na questão
37.

A importância de calcular o alfa de Cronbach está na possibilidade ter uma
estimativa da confiabilidade do questionário aplicado e de estar sempre entre
valores de referências 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, mais confiável é seu
questionário. O valor obtido foi de 0,889, indicando uma boa confiabilidade no
questionário. Porém, é importante observar que o valor do alfa é superestimado
quando se tem grande numero de perguntas e perguntas parecidas.
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5 Considerações Finais

A presente pesquisa objetivou analisar as relações que o Laboratório São Lucas da
cidade de Vespasiano, em Minas Gerais, desenvolve com seus stakeholders mais
próximos e como elas contribuem para a fidelização dos seus clientes.

Por intermédio da literatura buscou-se os fundamentos teóricos sobre o estado da
saúde mundial, bem como do Brasil, de Minas Gerais e da cidade de Vespasiano.
Saúde e qualidade de vida, pela relação existente entre ambas, e, a política de
saúde brasileira foram também incluídas no estudo para melhor compreensão.
Como suporte para a pesquisa sobre relacionamento com stakeholders e,
principalmente, o relacional praticado nos laboratórios de análises clínicas utilizou-se
informações disponibilizadas na internet, em dissertações, artigos científicos e teses,
de forma a evidenciar o estado da arte desses relacionamentos.

Foi constatado que o sistema mundial de saúde está bastante fragilizado e não
acompanha as carências da população, como visto em Porter e Teisberg (2007),
Warszawiak (2011) e Melo (2013). Muitos são os problemas que vão do financeiro à
boa vontade dos governantes de gerir adequadamente os sistemas, como
evidenciados pela OMS (2010). Debates incessantes apontam para a necessidade
de novas práticas, de forma a retirar a saúde da Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
na qual foi introduzida. É consenso a necessidade de torná-la acessível a todos,
independentemente de localizações geográficas; sobretudo, a baixo custo e com
qualidade. Assim, como também é consenso que todos os participantes da cadeia,
como, os consumidores dos serviços de saúde, os governos, operadoras e
seguradoras de saúde, médicos, cooperativas, ONGs e prestadores de serviços
precisam se envolver ativamente para reformular e transformar o sistema em mais
humano e mais viável (Porter & Teisberg, 2007; Warzawiak, 2011; Toussaint &
Gerard, 2012).

No tocante aos desafios que os laboratórios brasileiros de análises clínicas vêm
enfrentando, verificou-se que o maior deles é a falta de reajuste da tabela de
honorários médicos praticada pelos convênios. Os laboratórios estão inseridos em
um mercado onde, até então, não havia regulação contratual para o segmento,
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ficando, assim, a mercê da boa vontade dos seus parceiros em pagar um preço justo
pelo serviço laboratorial. As adversidades econômicas do ano de 2015, embora mais
acentuadas, não se diferem das adversidades dos anos 2007 em diante, muito bem
explicitados por Ghanem (2007), Porto (2008) e João (2010). Contudo, em 2013,
surgiram as primeiras normas na intenção de regular essas relações, de corrigir as
distorções, e, pela primeira vez, se falou em contratualização. A lei 13.003 publicada
em junho de 2014, objetiva regular os contratos de prestação de serviços entre
laboratórios e as operadoras de saúde. Neste ano de 2015, a título de fiscalização, a
ANS propôs constituir uma câmara de monitoramento do cumprimento dos contratos
e garantir sua legitimidade, com base nas suas resoluções normativas. Desta forma,
numa visão otimista, problemas com custos e aquisições de aparelhos serão mais
facilmente administrados.

Sobre marketing e marketing de relacionamento foi proporcionada uma visão da
dinâmica de ambos perante as mudanças vivenciadas. Em tempos contemporâneos,
como consequência da globalização, o marketing vem tomando novos rumos que o
coloca

como

corresponsável

por

novas

práticas.

Meio

ambiente,

ética,

responsabilidade social corporativa, nutrição, saúde e bem-estar financeiro dos
consumidores, redução da pobreza, defesa da concorrência, questões de monopólio
e diversos outros temas que envolvem ganhos mútuos, conforme explicitados pela
AMA (2014), evidenciam que o marketing está pronto para abordar as implicações
culturais da globalização (Kotler et al, 2010). Não apenas implicações culturas, mas
sociais, econômicas e políticas também.

Quanto à análise e avaliação das relações que o Laboratório São Lucas desenvolve
com seus principais parceiros, elaborou-se um modelo analítico com base na
literatura pertinente, considerando que este é o mais apropriado para mensurar e
certificar as relações existentes nas organizações de saúde. Para o modelo
elaborado foram estabelecidos os construtos: conhecimento, qualidade, precisão
dos exames, oferta de serviços, treinamento, atendimento humanizado, confiança,
comprometimento, imagem, relações sociais, preço e fidelização.
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Sobre as informações qualitativas advindas do diretor, dos funcionários e dos
médicos sobre o relacionamento praticado entre eles e o Laboratório observou-se
que as afirmativas convergiram para a percepção clara e consciente de que a
fidelização está presente, atendendo, assim, ao segundo objetivo específico
proposto. Apontam também para a existência de um ambiente interno consciente da
importância das ações em grupo ou ações individuais para fidelizar clientes.

Quanto aos clientes, foi utilizado um questionário estruturado aplicado de forma
aleatória, em que cada construto foi submetido a análises estatísticas de forma a
validar o modelo aplicado. Os 12 construtos correspondem ao primeiro objetivo
específico. Assim, pretendeu-se apurar os construtos relevantes do relacionamento
existente entre o Laboratório São Lucas e seus principais parceiros.

Mediante a distribuição da frequência das avaliações dos clientes referentes a cada
atributo, a configuração dos atributos analíticos dos clientes sobre a qualidade dos
serviços e a análise da correlação entre os construtos analíticos das informações
dos clientes: observou-se que os números demonstram que o percentual de
aprovação dos serviços prestados pelo Laboratório São Lucas é bem significativo, o
que justifica a fidelização dos consumidores dos seus serviços. Demonstraram
também que as práticas adotadas, vistas como uma forma de gestão, que adaptada
à realidade de mercado garantem a sua sustentabilidade. Assim os objetivos
específicos de número três, quatro e cinco foram alcançados.

Quanto ao nível de propensão ao comprometimento e fidelização dos clientes ao
Laboratório São Lucas, como resposta ao sexto e último objetivo específico,
verificou-se que o modelo usado para mensuração do relacionamento com os
stakeholders é bastante válido. O valor Alfa de Cronbach que foi de 0,889 indicando
uma boa confiabilidade no questionário, permite tal afirmação. Conforme Tabela 2 a
confiabilidade classificada como “Boa” está entre 0,8 a 0,9 de Alfa. Assim, como
visto na obtenção da razão de chance (Odds Ratio), aponta que a fidelização dos
clientes é dependente e mais correlacionada ao atendimento humanizado e à
qualidade.
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Esta forte correlação entre fidelização, atendimento humanizado e qualidade é
comprovada em alguns autores, especificamente Ghanem (2007) e Borba et al.,
(2007). Imagem, treinamentos, precisão de exames e confiança são apontados
como propulsores da fidelização, pois estão bem relacionados entre si, como
mencionam Chaves (2010) e Silva et al. (2014).

Negrão et al. (2011) apontam a confiabilidade como base dos relacionamentos, o
que é constatada como importante também no modelo pesquisado. Apenas o
construto preço pouco se relacionou com os demais, o que não significa que deva
ser menosprezado, de acordo com a visão da diretoria e dos funcionários. O modelo
proposto se mostra coerente com a realidade vivenciada pelo Laboratório São Lucas
e estratégico para as demais organizações de análises clínicas que poderão aplicálo como diferencial competitivo.

5.1 Recomendações para estudos

Em razão deste modelo de relacionamento com stakeholders ser considerado válido,
as recomendações para futuros estudos são para que ele seja aplicado e avaliado
em outras organizações de saúde. As diferenças culturais, os diferentes graus de
relações sociais aliado ao momento econômico brasileiro bastante fragilizado,
fornecem um cenário oportuno e apropriado para uma nova pesquisa que poderá
apontar para um novo modelo, uma nova necessidade e novas ações de
sustentabilidade para as empresas em foco.

Outra recomendação refere-se à aplicabilidade da Lei 13.003/2014, que objetiva
regular os contratos entre operadoras e seguradoras com os demais segmentos da
saúde, principalmente com os laboratórios. Uma pesquisa a respeito da sua
legitimidade, ou seja, a constatação da aplicabilidade do índice sugerido pela ANS
para reajuste anual dos preços dos exames e, assim, identificar quais os benefícios
foram gerados com o cumprimento da lei e de que maneira estes recursos estão
sendo aplicados para fidelização dos stakeholders.
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5.2 Limitações da pesquisa

Uma das limitações encontrada foi o tamanho amostral de dois dos quatro
segmentos pesquisados. Considera-se que um número maior de médicos e de
funcionários poderia trazer novos dados e novas constatações que ampliariam a
importância, a consistência e a robustez do fenômeno estudado.

Outra limitação diz respeito a quantidade de perguntas sobre as variáveis propostas.
Muito embora um questionário excessivo comprometa a sua confiabilidade,
certamente, muitas outras perguntas acrescentadas permitiriam extrair das unidades
observadas substratos relevantes para a completude do tema em estudo.
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Anexo A

Roteiro de Entrevista com o Diretor
Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de Mestrado da Fundação
Cultural Dr. Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, para mensurar o nível de
relacionamento do Laboratório São Lucas com o seu público-alvo e gostaríamos de
contar com a sua valiosa colaboração.
Professor Orientador: Dr. José Edson Lara
Mestranda: Vanessa Duguet Arruda

1)
Em sua opinião os cursos de especialização que o senhor faz e os cursos que
os funcionários fazem são suficientes para reforçar o conhecimento no Laboratório
São Lucas (LSL)?
Sim ( ) Não ( )
Comente: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
2)
Em sua opinião os cursos realizados, e, consequente os ganhos de
conhecimento, estão gerando atendimento humanizado e qualidade para o cliente
do LSL? Sim ( ) Não ( )
Comente:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) São realizados treinamentos específicos para os funcionários? Sim ( ) Não ( )
4)
Caso sua resposta seja positiva, poderia informar se eles são importantes
para reforçar a qualidade do LSL?
___________________________________________________________________
5)
Em sua opinião a precisão dos exames gera confiabilidade para o LSL?
Sim ( ) Não ( )
6)
Como é avaliada esta precisão de exames?
Comente:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
7)
O senhor verifica se existe relação de confiança entre o laboratório e os
médicos?
Sim ( ) Não ( )
Comente:____________________________________________________________
___________________________________________________________________
8)
Existe comprometimento explícito do LSL com a saúde e bem-estar da
população local?
Sim ( ) Não ( )
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9)
Pode nos explicar como seria essa relação de comprometimento?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10)
As relações sociais que os diretores e funcionários desenvolvem na
comunidade são suficientes para reforçar a imagem de qualidade e compromisso do
LSL?
Sim ( ) Não ( )
11)
Em sua opinião a oferta de serviços do LSL é suficiente para satisfazer a seus
clientes?
Sim ( ) Não ( )
12)
Que ofertas poderiam ser agregadas, para atender melhor aos clientes?
___________________________________________________________________
13)
Na sua visão, o preço dos serviços interfere na escolha do cliente pelo seu
laboratório?
Sim ( ) Não ( )
14)
O que fideliza o cliente ao LSL? ____________________________________
___________________________________________________________________
15) O que ainda é possível fazer, para aumentar a fidelização dos clientes ao LSL?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Anexo B
Questionário de Pesquisa – Funcionários- Nº_____________
Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de Mestrado da Fundação Cultural Dr. Pedro
Leopoldo, no estado de Minas Gerais, para mensurar o nível de relacionamento do Laboratório São
Lucas com o seu público-alvo e gostaríamos de contar com a sua valiosa colaboração.
Gostaríamos de informar que este questionário não será utilizado para publicação ou divulgação em
jornais e revistas. A sua resposta será respeitada e será utilizada apenas para parâmetros de estudo e
análises técnicas. As informações são extremamente preciosas para o sucesso desta pesquisa.
01- Sexo?
1 – Masculino

2 – Feminino

02 – Qual o seu nome completo e endereço?
Nome:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

03 - Qual a sua função no Laboratório São Lucas?

04 - Em sua opinião, os cursos e treinamentos que recebe, são suficientes para reforçar o
conhecimento no Laboratório São Lucas?
Sim ( )
Não ( )
Caso seja negativo, explique o por quê?
_________________________________________________________________________________
05 - Em sua opinião, o conhecimento adquirido por você contribui para um atendimento
humanizado e melhoria da qualidade no Laboratório São Lucas?
Sim ( )
Não ( )
Caso sim. De que forma?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
06 - Em sua opinião, os exames realizados no Laboratório São Lucas são precisos?
Sim ( )
Não ( )
Caso sim, você acredita que esse fato gera confiabilidade entre o cliente e o laboratório?
_________________________________________________________________________________
07 - Em sua opinião existe um comprometimento do Laboratório São Lucas com a saúde e
bem-estar da população local?
Sim ( )
Não ( )
Caso sim, explique de que forma?
_________________________________________________________________________________
08 - Em sua opinião, as relações sociais que os diretores e funcionários desenvolvem na
comunidade são suficientes para reforçar a imagem de credibilidade do Laboratório São
Lucas?
Sim ( )
Não ( )
Caso sim, explique _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
09 - Em sua opinião, a oferta de serviços do Laboratório São Lucas é suficiente para satisfazer
seus clientes.
Sim ( )
Não ( )
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Para você quais são as principais ofertas?
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10 - Em sua opinião, o Laboratório São Lucas deve investir em novos serviços a serem
prestados aos clientes?
Sim ( )
Não ( )
Caso sim, quais?
______________________________________________________________________________
11 - Em sua opinião, o preço interfere na escolha do Laboratório São Lucas pelos clientes?
Sim ( )
Não ( )
Caso sim, com que intensidade? ( ) Alta ( ) Média ( ) Baixa
12 – Em sua opinião, quais são os fatores mais importantes para a fidelização dos clientes ao
Laboratório São Lucas?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Anexo C
Questionário de Pesquisa – Médicos - Nº_____________
Bom dia/Boa tarde. Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de Mestrado
da Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, para mensurar
o nível de relacionamento do Laboratório São Lucas com o seu público-alvo e
gostaríamos de contar com a sua valiosa colaboração.
Gostaríamos de informar que este questionário não será utilizado para publicação ou
divulgação em jornais e revistas. A sua resposta será respeitada e será utilizada
apenas para parâmetros de estudo e análises técnicas. As informações são
extremamente preciosas para o sucesso desta pesquisa.
01- Sexo?
1 – Masculino
02 – Qual o seu nome completo e endereço?
Nome:
Endereço:
Bairro:

2 – Feminino

Cidade:

03 - Qual a sua especialização?

04 - Em sua opinião existe confiança nos exames do Laboratório São Lucas?
Sim ( )
Às vezes ( )
Não ( )
Caso
seja
negativo
ou
dúvida,
por
quê?__________________________________________________________________________
05 - Deveria haver uma melhoria da relação médico/laboratório com o Laboratório São Lucas?
Não, a relação está muito boa ( )
Sim, necessita melhorar
( )
Se
sim,
em
quais
aspectos?
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
06 - Em sua opinião os resultados do Laboratório São Lucas são sempre precisos?
Sim ( )
Não ( )
Caso
seja
negativo,
o
que
falta
para
atingir
a
excelência?_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
07 - É suficiente o número de exames que o Laboratório São Lucas disponibiliza para os seus
pacientes?
Sim ( )
Não ( )
Caso
seja
negativo,
qual
exame
está
faltando?______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
08 - Em sua opinião a imagem do Laboratório São Lucas transmite seriedade?
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Sim ( )
Não ( )
Caso
seja
negativo,
explique
o
motivo?________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

09 - Em sua opinião o Laboratório São Lucas é sinônimo de competência na área que atua?
Sim ( )
Não ( )
Se
sim,
poderia
informar
os
motivos?
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10 - Em sua opinião os cursos e treinamentos do Laboratório São Lucas qualifica seus
profissionais e os torna aptos a resolver todos encaminhamentos laboratoriais?
Sim ( )
Não ( )
Caso
seja
negativo,
explique
o
motivo?_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
12 - Em sua opinião os serviços prestados pelo Laboratório São Lucas têm apresentado
melhora?
Sim ( )
Não ( )
Caso
seja
negativo,
explique
o
motivo?_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Anexo D

Questionário de Pesquisa – Clientes – Parte 1 - Nº_____________
Bom dia/Boa tarde. Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação de Mestrado
da Fundação Cultural Dr. Pedro Leopoldo, no estado de Minas Gerais, para mensurar
o nível de relacionamento do Laboratório São Lucas com o seu público-alvo e
gostaríamos de contar com a sua valiosa colaboração.
Gostaríamos de informar que este questionário não será utilizado para publicação ou
divulgação em jornais e revistas. A sua resposta será respeitada e será utilizada
apenas para parâmetros de estudo e análises técnicas. As informações são
extremamente preciosas para o sucesso desta pesquisa.
01 Sexo?
1 – Masculino

2 – Feminino

02 – Dentre as faixas de idade que vou citar, em qual delas o senhor (a) se enquadra?
1 – De 16 a 19 anos
2 – De 20 a 29 anos
3 – De 30 a 39 anos
4 – De 40 a 49 anos
5 – De 50 a 59 anos
6 – De 60 a 69 anos
7 – Acima dos 70 anos

04 – Em qual cidade reside?
03 – Qual o seu nome completo e endereço?
Bairro:

NS/NR

05 - De acordo com o salário mínimo, qual a sua renda familiar, considerando todas as
fontes de recebimento em sua casa?
1 – Até 01 salário mínimo (R$ 724,00)
2 – De 01 a 02 salários mínimos (R$ 72400 a R$ 1.448,00)
3 – De 02 a 04 salários mínimos (R$ 1.448,00 a R$ 2.896,00)
4 – De 04 a 06 salários mínimos (R$ 2.896,00 a R$ 4.344,00)
5 – De 06 a 08 salários mínimos (R$ 4.344,00 a R$ 5.792,00)
6 – Acima de 08 salários mínimos (R$ 5.792,00)
7 – NR/NS

06 – Qual o seu grau de escolaridade?
1 – Sem instrução/ 1º e 2º ciclos do Ensino Fundamental incompleto (antigo primário)
2 – 1º e 2º ciclos do Fundamental completos (antiga 1ª a 4ª série
3 – 3º Ciclo do Ensino Fundamental completo (antiga 5ª a 8ª série)
4 – Ensino Médio completo (antigo segundo grau completo)
5 – Superior
6 – Pós-graduado e outros

07 – Em que ramo de atividade trabalha?
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Anexo E

Questionário de Pesquisa – Clientes – Parte 2
2 Por favor, indique o seu grau de concordância de acordo com a escala apresentada
na tabela
Concordo

Fatores/Questões
08
09

No geral, a qualidade do serviço oferecido pelo
Laboratório São Lucas pode ser classificada
como excelente?
No geral, as pessoas que você conhece
concordam com a qualidade oferecida pelo
Laboratório São Lucas?

10

No geral, a qualidade do laboratório é muito
boa?

11

No geral, percebe que os funcionários são bem
treinados para a análise dos exames?

12

No geral, percebe-se que os funcionários são
bem treinados para realizar coletas?

13

No geral, o treinamento dos funcionários
resulta em benefícios para os clientes?

14

No geral, os resultados do Laboratório São
Lucas os resultados são precisos?

15

No geral, a precisão dos exames garante a
qualidade do Laboratório São Lucas?

16

No geral, a precisão dos exames garante a
confiança do cliente no Laboratório São
Lucas?

17

No geral, a precisão dos exames proporciona
segurança aos clientes?

18

No geral, os exames realizados no Laboratório
São Lucas são confiáveis?

19

No geral, as pessoas que você conhece
confiam no Laboratório São Lucas?

20

No geral, a confiança no Laboratório São
Lucas faz você retornar a ele toda vez que
precisa?

21

No geral, você teria confiança em indicar o
laboratório São Lucas para outras pessoas?

22

No geral, você confia plenamente nos serviços
oferecidos pelo Laboratório São Lucas?

totalmente

Concordo
bastante

Concordo
pouco

Discordo
pouco

Discordo
Bastante

Discordo
totalmente

5

4

3

2

1

0

NR/
NS
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Deverá ser marcada a primeira resposta dada
pelo entrevistado
23

No geral a imagem do Laboratório São
Lucas em Vespasiano e região é de
seriedade e competência?

24

No geral a imagem do Laboratório São
Lucas junto à população é excelente

25

26

27

28

29
30
31

32

33
34
35

36

37

Concordo
totalmente

Concordo
bastante

Concordo
pouco

Discordo
pouco

Discordo
Bastante

Discordo
totalment
e

5

4

3

2

1

0

No geral as atividades sociais do Laboratório
São Lucas reforçam a sua imagem de
excelência
No geral as atividades e relações sociais
realizadas pelo Laboratório cativam as
pessoas?
No geral as atividades e relações sociais
realizadas pelo pessoal do Laboratório são
excelentes
No geral o atendimento do Laboratório São
Lucas é diferenciado e acolhedor
No geral as pessoas que conhece falam bem
do atendimento humanizado do Lab. São
Lucas
No geral o atendimento dos funcionários do
Laboratório é de qualidade
No geral percebe-se que o Laboratório São
Lucas está comprometido com a saúde e o
bem-estar da população
No geral a relação positiva do Laboratório
São Lucas se relacionar positivamente com
instituições públicas e privadas fortalece o
comprometimento do cliente com
laboratório?
O Laboratório São Lucas disponibiliza todos
os exames solicitados pelo seu médico
O Laboratório São Lucas tem os exames
que você precisa
O preço dos exames é importante na
escolha do Laboratório São Lucas?
No geral os profissionais do Laboratório São
Lucas estão sempre atualizados através de
cursos e treinamentos proporcionando
qualidade dos serviços
No geral a qualidade oferecida pelo
Laboratório São Lucas tanto nos exames
quanto no atendimento, gera fidelização dos
clientes?

Agradecemos a sua valiosa contribuição para o desenvolvimento desta pesquisa na área de
atendimento, qualidade e fidelização de cliente. Campo exclusivo para o pesquisador: para
checagem de dados, favor preencher corretamente os dados abaixo:
1.
Nome do entrevistador: __________________________________________
2.

Assinatura_____________________________________________________

NR/
NS

