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RESUMO 

 

 

       A oportunidade de conhecer o mercado hospitalar privado, bem como a opinião 

dos atores que constituem esse ambiente, representa o acréscimo de informação e o 

aprimoramento das alternativas de gestão para as organizações de saúde. O 

sucesso dessas relações torna a instituição sustentável, o corpo clínico satisfeito e o 

paciente/cliente assistido com qualidade. Assim essa pesquisa teve como objetivo 

analisar fatores que influenciam os médicos e os pacientes/clientes na escolha de 

um hospital privado. A pesquisa que investigou a relação entre hospital, médicos e 

pacientes/clientes tem como palco o mercado hospitalar da cidade de João Pessoa 

na Paraíba, foi conduzida através de survey, fazendo uso de variáveis analíticas 

originárias do referencial teórico. Os questionários aplicados foram analisados 

através de procedimentos estatísticos paramétricos para a exclusão de 

discrepâncias e verificação de diferença estatística entre as variáveis e da análise 

discriminante com intuito de conhecer as variáveis que mais influenciam na 

necessidade dos clientes. Os resultados de paciente/cliente revelam quais fatores 

possuem maior relevância na escolha como a higiene do ambiente, estrutura física 

apropriada, tecnologia, qualidade do exame clínico e do retorno de dúvidas, 

enquanto aspectos não perceptíveis pelo paciente/cliente como a ética, a 

honestidade, o controle de infecção hospitalar e a humanização são influenciados 

pela confiança na opinião do profissional médico. Quanto aos médicos, os 

resultados da pesquisa apontam para a necessidade de suprir carências pessoais e 

profissionais e, posteriormente, buscar fatores que interfiram na assistência direta ao 

paciente/cliente. 

 

Palavras-chave: Gestão Hospitalar, Hospital Privado, Paciente/Cliente, Médico, 
Captação de Clientes, Gestão Estratégica de Serviços da Saúde. 
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ABSTRACT 

 

       The opportunity to study the private hospital market, as well as the opinion of the 

actors that roll in this environment, represent the addition of information and 

improvement of management alternatives for health organizations. The success of 

these relationships contributes to a sustainable institution, the medical staff 

satisfaction, and the patient / client assisted with quality. So this research had as 

objective to analyze factors that influence doctors and patients / client in choosing a 

private hospital. The research investigated the relationship between hospital 

physicians and patients / clients, took place at the hospital market in the city of Joao 

Pessoa, Paraíba, and was conducted through survey, making use of analytical 

variables originating from the theoretical research. The questionnaires were analyzed 

using parametric statistical procedures to exclude discrepancies and verification of 

statistical difference between variables, and discriminant analysis was conducted in 

order to understand which variables most influence on customer needs. The results 

of patient / client reveal which factors are of greatest importance in the choice, as an 

environmental hygiene, infrastructure, appropriate technology, quality of clinical 

examination and the return of doubts, while items not perceptible by the patient / 

client as ethics, honesty, hospital infection control and humanization are influenced 

by confidence in the opinion of the medical profession. For physicians, the survey 

results point to the need to supply personal and professional needs and , after those, 

factors that interfere with direct patient care / client. 

 

 

Keywords: Hospital Management, Private Hospital, Patient/Client, Physician, 
Attracting Customers, Strategic Management of Healthy Services. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

       Distintos são os atores que participam ativamente da saúde suplementar 

brasileira. Estes membros do mercado de saúde privada proporcionam variáveis 

diferentes de relacionamento profissional e representam alternativas possíveis de 

identificação de fatores integrados para a conquista de pacientes/clientes. A 

interação desses grupos e a mensagem atribuída a eles e divulgada à sociedade 

criam um atrativo conveniente à pesquisa. Assim, a proposta desse estudo 

considera que uma análise de atores do mercado hospitalar privado pode enunciar 

fatores pertinentes e peculiares deste ambiente. A pesquisa dessas variáveis 

administrativas não possui o interesse de interferir na conduta médico-hospitalar de 

assistência ao paciente/cliente, mas acrescentar subsídios para a qualificação das 

atitudes e das estratégias de gestão de atratividade à pacientes/clientes e a 

médicos. Pretende-se ainda, com este estudo, propiciar informações relevantes para 

auxiliar no processo de tomada de decisão e na sustentabilidade financeira dessas 

instituições. 

 

1.1  CONTEXTUALIZAÇÃO E PROBLEMA 

 

       O contato entre o corpo clínico, o paciente/cliente e o hospital sugere que estas 

relações apresentem-se como relevantes à sustentabilidade da instituição hospitalar 

privada e que as trocas proporcionadas entre esses atores estimem vantagens 

mútuas para as partes. Essa tríade, segundo Scarpi (2004), definida como grupo de 

interesse impacta direta e indiretamente nas estratégias da organização hospitalar. 

O médico, membro do corpo clínico, dispõe do capital intelectual que figura como o 

principal objeto de troca. Este ator configura-se como o único indivíduo passível de 

se relacionar com os outros membros de forma individual. De acordo com Foucault 

(1979), o corpo clínico representa o principal membro dessa cadeia, pois o hospital 

apresenta elementos que permitem identificá-lo como um local de disciplina médica, 

pois permite ao médico controlar o cotidiano dos demais profissionais da saúde. O 

paciente/cliente, segundo Mirshawka (1994), domina a hierarquia de poder da 

instituição hospitalar privada. Entretanto, para Moraes (1995), nessa relação o 

mesmo possui um elevado grau de dependência e de incerteza, pois está vulnerável 

frente às atitudes do médico e do hospital. Esse ator representa a carência assolada 
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pelo mal físico ou mental e que necessita de cura e prevenção de sua enfermidade. 

O hospital privado, segundo Viégas & Filho (2007), define-se por aquele que é 

mantido somente com os serviços prestados ao paciente/cliente de convênios e 

particulares. Desta forma, atua como base de apoio ao tratamento e à prevenção da 

saúde e, assim, integra esse grupo estudado como uma efetiva ferramenta de 

suporte. Essa instituição serve como principal local a serviço do tratamento e 

prevenção de doenças, conforme Londoño et al (2000), além de  tornar-se um centro 

de referência administrativa sustentada pelo controle e pelo planejamento 

estratégico. 

 

       A partir dos tópicos citados, nesse contexto, apresenta-se a análise dos fatores 

que interferem na tomada de decisão do médico e do paciente/cliente ao optar por 

uma unidade hospitalar privada. A pesquisa propõe analisar a organização 

hospitalar privada, o médico participante do corpo clínico dessa organização e o 

paciente/cliente interno deste hospital. A correlação entre atores pesquisados com 

as estratégias de atratividade e as práticas de gestão hospitalar privada embasam 

essa proposta de estudo. Exemplificando essa tríade, a Figura 1 apresenta a relação 

entre esse grupo. Tais elementos, considerados ativos do mercado de saúde 

privado, interagem com foco principal na obtenção de efetivar ações que corroborem 

na execução de suas funções dentro dessa cadeia de produção. A realização de 

trocas positivas para esses membros principia nos aspectos que interferem na 

conquista entre os mesmos. A transação entre pacientes/clientes e médico ocorre 

dentro de uma organização hospitalar, porém somente será concluída se cada uma 

das partes gerarem o nível de confiabilidade esperado pela outra e, por 

consequência, conquistar o seu real cliente.  

Figura 1 - O mercado privado de saúde.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de ARIOSI (2002, p.59). 
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       Dessa forma, a partir dos atores e do referencial teórico estudado, a proposta 

vigente aqui apresenta a seguinte questão de pesquisa: Quais fatores influenciam os 

médicos e os pacientes/clientes na decisão de escolha de prestadores de serviço da 

rede hospitalar privada? 

 
1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo Geral 

 

 Analisar fatores que influenciam os médicos e os pacientes/clientes na 

decisão de escolha de prestadores de serviço da rede hospitalar privada. 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

 Identificar e mensurar os fatores que influenciam na decisão do 

paciente/cliente na escolha do hospital privado; 

 Identificar e mensurar os fatores que motivam o médico a recomendar um 

hospital privado a um paciente/cliente; 

 Identificar e mensurar os fatores que motivam o paciente/cliente a escolher 

um médico; 

 Sugerir ações que possam compor uma estratégia para o hospital privado 

utilizar na captação do paciente/cliente; 

 Sugerir ações que possam compor uma estratégia do hospital privado para a 

conquista do médico. 

  

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

1.3.1   A Importância Pessoal e Profissional 

 

       Para Santos (1998), ao estudar a rotina e o cotidiano do administrador hospitalar 

identifica-se a existência de modelos de gestão compatíveis com as características 

individuais do principal executivo. Dessa forma, a organização adquire aspectos da 

personalidade e da conduta de seu gestor. Indiferente do padrão administrativo e do 

sucesso desses trabalhos tornou-se perceptível que a informação sempre estava 
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presente e que a busca pela mesma integra diversos agentes. O médico e o 

paciente/cliente, conforme Foucault (1979), Moraes (1995) e Scarpi (2004), estão à 

frente das relações hospitalares, porém existe uma incerteza sobre essa relação e o 

nível de influência da mesma para o término das atividades de algumas 

organizações hospitalares ou o insucesso dos modelos administrativos estratégicos. 

Assim existe um ceticismo quanto à falta de êxito estar relacionada aos modelos de 

gestão hospitalar ou às características individuais dos hospitais e dos gestores. 

 

       Dessa forma, o principal desafio do executivo hospitalar está em conseguir 

relacionar as suas experiências como gestor com os indicadores e informações 

organizacionais, a fim de equilibrar coerentemente essa instrução para transformá-la 

em estratégia. Tal aspecto motiva a conhecer a opinião do médico e do 

paciente/cliente para que se consiga agregar conhecimento ao mercado da saúde. O 

estudo dos bastidores do mercado privado hospitalar tornou-se um modelo de 

reflexão, evoluiu e hoje ganha status de fenômeno científico.  

 

1.3.2  A Importância para o Mercado Hospitalar Privado 

 

       A oportunidade de conhecer o mercado hospitalar privado, bem como a opinião 

dos principais atores que constituem este ambiente, representa o acréscimo de 

informação e o aprimoramento das alternativas de gestão para o executivo e para as 

organizações. A pesquisa a ser realizada fomenta informações aos hospitais 

privados e com isso proporciona maiores possibilidades de se agregar valor aos 

relacionamentos. O sucesso dessa relação torna a instituição sustentável, o corpo 

clínico satisfeito e o paciente/cliente assistido com qualidade e segurança. 

 

       A relação entre essas organizações e o conteúdo desse estudo não 

compreende somente o aumento das alternativas e das oportunidades para se 

realizar estratégias de atratividade fidedignas e mais completas. Essa interação 

representa o funcionamento da infra-estrutura, dos equipamentos e materiais 

médico-hospitalares, do espaço físico e de todos os insumos e objetos que permitem 

a efetiva atividade da instituição e a aplicação do conteúdo intelectual de toda uma 

esfera multidisciplinar a serviço da saúde do paciente/cliente. O resultado desse 

trabalho visa influenciar a melhoria da prestação de serviço para que os membros 
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enfermos e potenciais pacientes/clientes saudáveis usufruam e reconheçam uma 

rede hospitalar privada segura e efetiva.  

 

       O hospital privado, para Foucault (1979), torna-se responsável pela excelência 

de uma estrutura com objetivo de disponibilizar um ambiente seguro e adequado às 

práticas médico-hospitalares. A relação comercial entre o corpo clínico e os 

pacientes/clientes precisa ser executada em um ambiente apropriado e as práticas 

administrativas de gestão e de contato com os atores são fundamentais na escolha 

da organização hospitalar. Essas instituições carecem da correlação de dados de 

referência administrativa que venham a influenciar a tomada de decisão dos clientes 

internos e externos.     

 

       A necessidade de conciliar os atributos administrativos, a carência do 

paciente/cliente e as exigências tecnológicas, estruturais e assistenciais do corpo 

clínico representam o desafio da gestão dessas organizações. A instituição 

hospitalar privada procura na relação entre os seus atores a sobrevivência da 

empresa-hospital com intuito de gerar sustentabilidade. Assim esse estudo visa 

acrescentar conhecimento científico ao mercado hospitalar privado e a partir dessa 

relevância procura prover as práticas de gestão com as reais variáveis de 

atratividade. Consequentemente à evolução administrativa, o presente estudo 

vislumbra conscientizar sobre novas oportunidades de aperfeiçoamento de gestão e 

revelar que as mesmas podem ser transformadas em vantagem competitiva. 

 

1.4  ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO 

 

       O estudo está dividido em três partes, sendo a primeira a apresentação com os 

objetivos e as justificativas condizentes ao trabalho. A segunda apresenta o 

referencial teórico que trata das instituições privadas hospitalares bem como a 

gestão, a comercialização e os agentes relevantes. Essa etapa observa ainda a 

captação do cliente em geral e no mercado de saúde e relaciona a figura do médico 

a esta conquista e ao comportamento do consumidor dos serviços de saúde. O 

referencial teórico, além dos fatores já apresentados, aprofunda-se na gestão de 

serviços, no marketing desses serviços e no papel do prestador de serviço tanto no 

marketing quanto na captação do cliente. O terceiro capítulo apresenta o constructo 
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desse estudo, a origem do mesmo e como se relacionam cada um dos atores 

estudados. O capítulo seguinte trata do tipo de pesquisa, o universo e a amostra, a 

ação de coleta de dados, as variáveis analíticas a serem estudas e o tratamento dos 

dados. O quinto capítulo apresenta os resultados do estudo a partir da análise de 

cada uma das relações investigadas e da correlação das mesmas. O capítulo 

seguinte, conclui a investigação e demonstra as contribuições, as limitações e as 

novas propostas para futuros estudos.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

       Uma diversidade de fatores influi no sucesso de uma organização hospitalar 

privada. Estes relacionam-se à estrutura física, a cultura organizacional, tecnologia, 

ao meio ambiente empresarial e a outras, intrinsecamente participam desse nicho e 

contribuem para fomentar uma postura de destaque frente a esse mercado. 

Complementando essa rede de atributos os valores humanos, quando clientes, e 

suas necessidades estão integrados aos esforços e às estratégias de gestão dessas 

empresas.  

 

       Ao longo do capítulo 2, será apresentado o referencial teórico baseado nas 

teorias que contribuem para subsidiar a proposta do presente estudo e embasar a 

pesquisa de campo. Os temas aqui debatidos versam sobre a organização hospitalar 

privada, seus principais atores, suas características de gestão e suas alternativas de 

comercialização, além da captação de clientes, do comportamento do consumidor e 

da gestão estratégica e de marketing em serviço. 

 

2.1   HOSPITAL 

 

       O conceito de hospital difere conforme a natureza da organização. Para a 

Organização Mundial de Saúde apud Carnelutti (2006, p.7), o mesmo...  

 

 

(...) é parte integrante de um sistema coordenado de saúde, cuja função é 
dispensar a comunidade completa assistência médica, preventiva e 
curativa, incluindo ainda um centro de formação dos que trabalham no 
campo da saúde e para as pesquisas bio-sociais.  

 

 

       A organização hospitalar caracteriza-se como uma instituição de gestão 

complexa, de pouco relacionamento externo e diminuta divulgação de ações 

administrativas e estratégicas. A evolução desse modelo de instituição ocorreu de 

acordo com a necessidade da sociedade e as políticas públicas de saúde 

suplementares. Corroborando Meireles (2006) o qual afirma ser o progresso deste 

modelo a peculiaridade dos serviços e que os mesmos possuem quatro atributos 
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essenciais: simultaneidade, intangibilidade, interatividade e inestocabilidade. Dessa 

forma, o produto apresenta um caráter não físico e a base deste serviço está no 

capital intelectual e nos fatores não estocáveis. Assim, os serviços praticados pela 

organização hospitalar e pelo médico assistente possuem características de 

intangibilidade e interatividade. Conforme Mirshawka (1994), a evolução da 

organização hospitalar relaciona-se ao aumento da complexidade das funções 

dessa organização junto à sociedade. Ainda segundo esse autor, a restauração e 

prevenção da saúde, além do ensino e pesquisa das áreas médicas e científicas, 

fomentam o progresso da medicina e a dependência social pela instituição 

hospitalar. 

 

       O progresso científico e técnico da instituição hospitalar revela uma evolução 

administrativa, estratégica e de relacionamento interno e externo. Conforme Veloso 

et al (2007), a gestão e a captação de pacientes/clientes concentra-se nas relações 

comerciais existentes em um hospital. Estas dependem da cooperação, do 

relacionamento e do interesse mútuo do profissional médico e da instituição. A 

vantagem competitiva de tais empresas está em disponibilizar a identidade 

organizacional de uma maneira inteligível e franca.  Segundo Prahalad & Hamel 

(1995), o papel da instituição e do consumidor é interagir para criar uma troca de 

experiência única. A perspectiva na realização dessa troca está em satisfazer o 

cliente disponibilizando um serviço que corresponda à expectativa e supra as 

necessidades. Para Lusch & Vargo (2006) o serviço pode ser definido como a 

aplicação de competências para o benefício de outro, sendo o indivíduo um 

paciente/cliente da organização hospitalar e do médico assistente. Dessa forma, 

uma instituição hospitalar que procura oferecer um serviço diferenciado deve ter 

consciência de que não vende somente tratamento à saúde, mas oferece 

humanização, relacionamento cordial, informação precisa, respeito ao paciente, aos 

profissionais e à comunidade.  

 

2.1.1  Gestão Hospitalar 
 

       A gestão de instituições hospitalares privadas, conforme Castelar, Mordelet & 

Grabois (1995), Scarpi (2004) e Londoño et al (2003) estão embasadas nos mesmos 

princípios do modelo aplicado a outras áreas de administração. Para esses autores, 
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o gerenciamento e a estratégia devem seguir harmonicamente e obedecer a um 

sistema organizado e padronizado de gestão, ou seja, a empresa deve atuar a partir 

de uma postura administrativa baseada no planejamento estratégico de longa 

duração, nos interesses dos acionistas, na divulgação e na troca de informações 

internas com o corpo clínico. O meio ambiente, apesar de exigente, de responsivo e 

de apresentar uma característica de instabilidade, responde de forma legível aos 

estímulos da organização hospitalar como em qualquer atividade empresarial.  

       Assim existem peculiaridades do setor hospitalar privado que, obrigatoriamente, 

considera-se relevante para a criação e prática de um modelo específico de gestão. 

Para Castelar, Mordelet & Grabois (1995), a instituição hospitalar privada evidenciou 

a indispensabilidade de um padrão de gestão a partir da relação interna e externa 

com agentes permanentes do mercado de serviço particular de saúde. Um maior 

controle de custos, a mudança no perfil dos gerentes devido ao maior conhecimento 

das carências do paciente/cliente, o direcionamento dos órgãos reguladores da 

saúde complementar em executar práticas governamentais para esse mercado, a 

melhor compreensão das políticas de saúde privada por parte dos grupos de gestão, 

a exigência da excelência dos serviços e práticas médicas e de gestão e a cobrança 

por parte do corpo clínico-pacientes/clientes-planos de saúde por alta tecnologia e 

vantagem competitiva são considerados atributos da mutação dos modelos de 

gestão. Dessa forma, conforme Scarpi (2004), a elevada quantidade de partes 

interessadas, pacientes/clientes, familiares, médicos, operadoras de saúde, órgãos 

públicos de saúde, fornecedores, colaboradores, proprietários, acionistas, credores e 

a comunidade, participantes do cotidiano hospitalar em conjunto com os elevados 

padrões de qualidade influenciam no planejamento. 

 

       Londoño, Morera & Laverde (2003) acrescentam elementos de administração 

geral que embasam o modelo de gestão hospitalar, que devem ser relacionados aos 

conceitos de senso comum. Esses fatores são compostos pelo tempo como fator 

determinante da duração das relações, pelo ambiente ou cobertura geográfica 

assistencial, pelo modo ou característica das necessidades de acordo com as 

patologias e pelo pleno preenchimento das ações de saúde individual e coletiva. Os 

autores supracitados complementam que o gestor precisa identificar os objetivos da 

organização e as categorias de complexidade de cada especialidade assistida e 
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atuar com a incerteza, os conflitos e as fragilidades humanas para a realização de 

uma gestão que construa e perpetue uma organização hospitalar consistente. Outra 

evidência alusiva aos modelos de gestão de saúde privada, conforme Pereira et al 

(2005), está na ação e controle durante as 24 horas do dia. Nesse contexto, estes 

autores afirmam que a organização hospitalar compreende recursos, processos 

humanos e não humanos, financeiros e não financeiros, que reúnem esforços de 

direcionamento de execução de ações médico-hospitalares, de apoio e escritório, de 

processo de desenvolvimento de indicadores que auxiliam na visualização das 

atribuições e resultados de gestão. Uma instituição hospitalar, no intuito de gerar 

prevenção e cura de enfermidades, encontra na evolução e na qualidade de seus 

processos um caráter de sustentabilidade e excelência. De acordo com Machline & 

Barbieri (2006), os hospitais desenvolvem suas atividades para os 

pacientes/clientes, porém a realização do serviço carece do intermediário, que é 

representado pela equipe multidisciplinar de saúde e pelos médicos. Para o mesmo 

autor, o desafio da gestão hospitalar privada está em conduzir um processo 

administrativo que absorva as necessidades do paciente/cliente a partir da 

conciliação com os objetivos da organização, da equipe multidisciplinar, das 

operadoras de saúde, dos fornecedores de seus próprios familiares. 

 

2.1.1.1  Comercialização do serviço hospitalar privado 

 

       A comercialização do serviço privado de saúde ocorre como resposta à carência 

e à necessidade do sistema público atual. Para Gerschman (2008), o consumo do 

serviço privado de saúde caracteriza-se em complementar uma parte do mercado no 

qual o estado apresenta dificuldades de suprir. Conforme Silva (2000), a assistência 

particular hospitalar e de saúde constitui-se como um bem privado de consumo, pois 

somente aquele que consome se beneficia diretamente do resultado da ação 

proporcionada por uma esfera privada. Esse mercado, a partir da oportunidade de 

assistir a uma carência estatal, possui um padrão, segundo Burgos et al (1991, p.85) 

de “produção e gestão de assistência médico-hospitalar com objetivo de atender 

uma demanda restrita ou clientes pré-estabelecidos”. Assim, a natureza desse 

mercado apresenta um foco plenamente mercantil por um lado, porém humano do 

outro, uma vez que as suas relações assistem a uma demanda amplamente seletiva 

e regida pelos principais atores. A interferência dos atores ocorre necessariamente 
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na criação de limites para as relações, o agente pagador delimita a esfera de 

relacionamento, enquanto as organizações executoras dos serviços e os 

profissionais da saúde estão disponíveis para consumar o serviço. 

 

       Quanto aos atores da cadeia de saúde privada, Sicsú (2003) apud Farias et al 

(2006) apresentam uma cadeia produtiva de saúde composta por empresas, 

profissionais, instituições, indústrias e por atividades de informação que apóiam com 

pesquisa e tecnologia. Estes agentes, fundamentalmente, atuam para entregar ao 

paciente/cliente conhecimento, insumos e assistência à saúde. O mesmo Farias 

define que existe uma interdependência do mercado e que a comercialização do 

serviço privado de saúde repercute a ponto de interferir nas relações de custo, de 

recursos internos e de relacionamento e afetividade. Esse autor complementa essa 

teoria ao afirmar que a gestão da organização de saúde interfere com suas ações e 

estratégias no processo de escolha, mas que a afetividade e o não mensurável 

realmente determinam a opção de serviço. Camacho et al (2006), complementa esse 

raciocínio ao apontar que, apesar da decisão ser tomada por pacientes/clientes ou 

profissionais médicos, os efetivos detentores do poder e influenciadores do preço 

são os planos de saúde que, além de definir a remuneração, reduzem as taxas de 

lucro e podem comprometer a qualidade do serviço. 

 

       Reconhecendo a postura mercadológica focada em desenvolver uma estrutura 

que vise prover a população de alternativas para assistência médico-hospitalar com 

diferenciação e lucratividade, a comercialização de serviços privados de saúde atua 

em conjunto com atores distintos e intermediários. Para Almeida (1998), a compra e 

venda de serviços de saúde particulares estão relacionados a quatro agentes 

pagadores, a três atores tomadores de decisão e às organizações executoras do 

serviço. Esses personagens do mercado privado de saúde interagem entre si e 

apresentam-se dependentes da formalização dos credenciamentos para se 

apropriarem do momento de tomada de decisão. A medicina de grupo, considerada 

o primeiro fator por esse autor, representa empresas privadas que respondem pela 

gestão de um plano de saúde com uso de rede credenciada ou própria. A 

cooperativa médica, outro agente de comercialização, representa um conjunto de 

médicos associados que vendem seus serviços de forma integrada com rede própria 

e credenciada. Os planos próprios de empresas, membros também relevantes, 
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atuam como um plano de saúde de gestão própria e exclusiva para funcionários e 

familiares de uma empresa e sempre com rede credenciada. E os seguros-saúde 

que atuam como seguradoras que comercializam cobertura de assistência médico-

hospitalar-diagnóstica a partir de apólices de seguro com uma ampla rede 

credenciada. Esse mesmo autor aponta para a existência de outros grupos que 

respondem pela decisão do efetivo relacionamento com as instituições de saúde que 

serão as reais executoras do serviço. Esses grupos compõem-se pelos familiares e 

o paciente/cliente que definem as instituições e os profissionais de saúde. O 

profissional de saúde opta em aceitar o tratamento desse cliente e participa da 

escolha das instituições de saúde que executarão a assistência. Essa etapa da 

decisão torna-se dependente do relacionamento contratual entre os pagadores, os 

profissionais e as instituições executoras. Geargeoura (2007) complementa a 

estrutura proposta por Almeida (1998), pois afirma que na rede de comercialização 

da saúde privada pode não haver o intermediário pagador, sendo o mesmo 

paciente/cliente ou seu familiar o responsável financeiro pela assistência integral e 

pelo profissional da saúde. 

 

       Considerando a postura dos “tomadores de decisão”, o mesmo Almeida (1998) 

aponta a operadora de saúde como um “agente pagador” e um limitador do processo 

de decisão ao permitir que essa ação ocorra com base em uma rede credenciada de 

“organizações executoras” e de “profissionais de saúde” e não de forma livre e 

aberta a todas as opções de mercado. 

 

2.1.2  Atores do Mercado Hospitalar Privado  

 

       Para Yukimitsu (2009), a saúde brasileira dispõe de diversos atores que 

participam do sistema de saúde nacional com níveis de responsabilidade e 

obrigações diferentes. Esse grupo de organizações agentes da saúde integra-se 

pelo ministério da saúde, secretarias estaduais e municipais de saúde, agências 

reguladoras, prestadores de serviços públicos e privados, operadoras de saúde, 

fornecedores de insumos, o cliente empresarial e a pessoa física. Scarpi (2004) 

complementa esse modelo ao afirmar que o rol de participantes ativos de uma 

organização hospitalar são aqueles que exercem atividades relativas ao 

funcionamento do cotidiano da instituição, ou seja, os pacientes/clientes, seus 
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familiares e os efetivos responsáveis pelo pagamento das despesas hospitalares. De 

acordo com Médici (1991), o setor privado pode ser dividido em autônomo e 

credenciado ao setor público. Tal teórico evidencia que os atores da rede autônoma 

ou suplementar de saúde constituem-se pelos hospitais (com ou sem fins lucrativos), 

os médicos, os usuários e os planos de saúde.  

 

2.1.2.1  Hospital privado 

 

       No decorrer do século XX, em conjunto com as reestruturações ocorridas na 

gestão pública de saúde nacional, a rede hospitalar suplementar desenvolveu um 

subsistema privado/particular. Essas organizações, segundo Farias (2007), 

moldaram-se de acordo com modalidades jurídico-administrativas diferenciadas, 

baseadas nas cooperativas médicas, nas auto-gestões, nas operadoras de plano de 

saúde e nas congregações religiosas. Essa força motriz viabilizou o crescimento de 

um mercado privado de grande dimensão no campo da assistência à saúde. 

Conforme Campos (1986), o trabalho do hospital privado/particular se desvia do 

sentido humanista, sendo essa instituição uma simples empresa de prestação de 

serviço com objetivo de obter resultado financeiro e satisfazer seu paciente/cliente. 

Para Siqueira (1985), o hospital posicionou-se como o “lócus central” do trabalho 

médico, enquanto o profissional tornou-se dependente do aparato técnico, da 

especialização da medicina tecnológica e dos recursos hospitalares para a 

realização das suas atividades. 

 

       De acordo com Viégas & Filho (2007), compreende-se que um hospital 

privado/particular é aquele que é mantido plenamente pela receita gerada pelo 

serviço prestado ao paciente/cliente. Sendo, ao contrário das instituições públicas, 

responsável pela sua auto-sustentabilidade, desta forma visa lucratividade a partir da 

prestação de seus serviços. O hospital pode ser muito mais que um centro de 

referência à recuperação e ao tratamento de saúde. Essa empresa tornou-se um 

pólo de iniciativa científica, de comércio e de sustentabilidade de sua comunidade. 

Para Londoño et al (2000), um hospital possui distintas atividades administrativas e 

sociais, sendo que a sua gestão deve ser orientada através do controle e do 

planejamento. Para Mirshawka (1994), nessa organização, os problemas 

provenientes de outras atividades já estão propagados no mercado privado de 
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saúde e o mesmo perdeu o aspecto humanista e se transformou em uma empresa. 

Uma instituição hospitalar privada precisa de responsabilidade social, ética, controle, 

gestão epidemiológica, planejamento estratégico, gestão econômica e financeira, de 

resultados medidos e gerenciados. Além do mais, de acordo com Kotler (2000), o 

serviço precisa ser percebido de forma positiva e executar ações que satisfaçam 

todos os clientes, sejam médicos, pacientes, planos de saúde, fornecedores e 

demais membros da sua rede de contato. 

 

2.1.2.2  Paciente/cliente 

 

       O corpo humano assolado por algum mal físico ou mental necessita de cuidados 

para o restabelecimento da saúde. A assistência depende de um conjunto de 

variáveis: recursos humanos, tecnológicos, físicos, financeiros, jurídicos, que, ao se 

relacionarem, se complementam para o melhor cuidado dessa enfermidade. O 

indivíduo, denominado paciente/cliente, segundo a Organização Nacional de 

Acreditação (2001), para Scarpi (2004), é o recebedor ou comprador dos serviços 

prestados pela instituição hospitalar ou pelo médico. O agente compõe-se pelo 

próprio recebedor do serviço, pelos seus familiares, pela operadora de saúde e por 

outros médicos assistentes. Para Mirshawka (1994), esse paciente/cliente domina a 

hierarquia de poder de uma rede de saúde, à frente respectivamente da equipe 

multidisciplinar de contato, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, pelo corpo clínico, pela administração e pela direção técnica e, por 

último, pelo conselho diretor. 

 

       O relacionamento entre o paciente/cliente e os outros membros dessa malha de 

saúde, para Moraes (1995), costuma ser dotado de um elevado grau de 

dependência e incerteza. O cliente precisa estar em sintonia com seus fornecedores 

para a autorização efetiva da troca. Entretanto não existe garantia real de 

expectativa positiva do serviço a ser prestado. Conforme Scarpi op.ct., há dois tipos 

de pacientes/clientes: o “final” que representa o usuário do serviço médico e o 

“intermediário” que serve como um mediador da relação e pode ser representado 

pelo plano de saúde ou pelo médico. Esse mesmo autor apresenta cinco agentes do 

processo de compra: o “iniciador” que sugere a procura do serviço de saúde e do 

médico; o “influenciador” que reforça através da opinião o serviço ou o médico a ser 
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escolhido; o “comprador” que efetua o pagamento das despesas; o “decisor” que 

sentencia o ato da compra; e o “usuário” que recebe o serviço contratado.    

 

       O paciente/cliente também possui instrumentos legais de sua defesa e de sua 

segurança. De acordo com Timi (2003), não há uma legislação brasileira que defina 

os direitos dos pacientes/clientes, porém vários documentos oficiais tratam desse 

assunto, como o “Código de Defesa do Consumidor”, o “Código Civil Brasileiro”, “Lei 

dos Planos de Saúde e Normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar”. O 

teórico supracitado estabelece fatores que constituem direitos fundamentais e que 

estão plenamente inseridos nas responsabilidades do médico e do hospital. Assim 

sendo, expressa que esse indivíduo é capacitado a decidir sobre sua pessoa, a ser 

informado sobre seu diagnóstico, a ter um relato formal de seu tratamento, de optar 

pela realização da técnica médica, de exames de diagnóstico ou tratamento, das 

drogas a serem ministradas e outros aspectos relevantes a sua individualidade. Esse 

mesmo paciente/cliente e seu responsável, de acordo com Teixeira (2007), 

legalmente possuem o direito de manuseio e cópia do prontuário do paciente que 

representa o único documento comprobatório a regular prestação de serviços do 

estabelecimento de saúde e dos profissionais que ali desempenham suas 

atividades.   

 

2.1.2.3  Médico 

 

       Considerando que a medicina é uma ciência fundamental para a humanidade, a 

figura do médico encontra-se no ponto central dessa ciência e desperta uma 

curiosidade científica quanto aos relacionamentos profissionais. Esta profissão 

define-se a partir da liberdade de ação e de decisão. Para Moraes (1995, p.63), o 

exercício da medicina...   

 

 

(...) como profissão liberal, exige a maior liberdade técnica possível e a 
ausência de pressões exteriores, extra-médicas, nas decisões a serem 
tomadas pelo profissional. A liberdade deve ser plena, seja no que se 
refere a seus atos relacionados com as técnicas médicas-científicas, seja 
no que respeita a comunicação destes.  

 



28 

 

 

       Considerando que o médico encontra-se no centro das relações humanas e 

institucionais do setor da saúde, Foucault (1979) apud Ferreira & Vieira (2009) 

afirma que o hospital apresenta elementos que permitem identificá-lo como um local 

de disciplina médica, aquele que permite ao médico controlar o cotidiano dos demais 

profissionais da saúde. Okazaki (2006) complementa o argumento anterior, pois 

afirma que a organização hospitalar possui um elevado grau de dependência com 

médico, pois esse profissional responde pela indicação de pacientes/clientes à 

instituição. Turner (1987) apud Ferreira & Vieira (2009) complementa esse raciocínio 

ao apontar a organização hospitalar como uma representação da institucionalização 

dos conhecimentos médicos especializados. O mesmo interage com instituições 

hospitalares distintas e, por sua vez, se correlaciona com identidades 

organizacionais, culturas, costumes e modelos de gestão desiguais. Ao analisar o 

ambiente profissional dessa classe, segundo Magalhães et al (2009), identifica-se 

que a rotina profissional está inserida na agilidade e no exagero da vida moderna. 

Esta situação impossibilita o médico de mensurar seus riscos profissionais, sejam 

eles técnicos, financeiros ou pessoais, porém o força a realizar relacionamentos 

duradouros com instituições hospitalares e influenciar na decisão de compra dos 

pacientes/clientes. Assim o profissional, responsável pelos seus atos técnicos, 

conforme Gonçalves (1998) compõe o corpo clínico das organizações hospitalares. 

A determinação da participação em um corpo clínico de uma instituição ocorre pela 

concordância da organização hospitalar e do médico. Entretanto, a escolha pelo 

hospital que venha contribuir à prática profissional e auxiliar nas responsabilidades 

diárias corresponde somente ao médico. Frente a essa afirmação, Borges & Gonçalo 

(2008) vinculam o paciente/cliente ao médico e seu consultório, mostrando que o 

hospital participa dessa interação, caso o médico venha a ter interesse. 

 

       Clavreul (1983), a partir da rotina médica exposta, complementa que cabe à 

instituição hospitalar privada submeter o médico a uma posição de porta-voz de seus 

conceitos. O profissional, ciente de sua relevância nessa rede, obriga-se a defender 

e aceitar passivamente essa legitimidade. Entretanto, essa postura estaria correta, 

para Fernandes (1993), caso o hospital direcionasse suas atividades estratégicas e 

culturais para a fidelização das equipes médicas. A relação médico-paciente, de 

suma importância para a existência da instituição hospitalar, não permite a 

interferência da entidade hospitalar. Logo, torna-se crucial para a perpetuação da 
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organização está em manter atitudes e posturas públicas, para que essa conexão 

suceda em suas dependências e não na empresa concorrente.       

 

       Foucault (1979), Moraes (1963), Clavreul (1983), Fernandes (1993) e Borges & 

Gonçalo (2008) apontam o profissional médico como detentor do principal 

conhecimento técnico dos serviços de saúde. A qualidade de indispensável 

determina a vulnerabilidade dos outros atores do mercado de saúde frente ao 

médico e exemplifica o quanto a excelência do serviço a ser prestado reforça essa 

dependência. Nesse contexto surge a visão atualizada de dominação médica nas 

instituições hospitalares. Por isso, priorizar esse especialista representa um 

diferencial competitivo, principalmente, para prestadores de serviços privados de 

saúde. A figura 2 apresenta o médico como centro das relações humanas e 

institucionais do setor da saúde. Esse profissional, conforme os autores aqui 

estudados é o primeiro agente do mercado de saúde a se relacionar com o hospital 

e com o paciente/cliente. O modelo a seguir explana o cotidiano desse profissional, 

bem como as atribuições e os riscos inerentes a esse ofício. 

 

Figura 2 - O cotidiano profissional do médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 
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2.2  CAPTAÇÃO DE CLIENTES 

 

2.2.1  Captação de Clientes em Geral 

 

       Torna-se evidente a distinção entre uma organização que identifica uma 

demanda para seu produto ou serviço de outra que manipula o mercado para criar 

essa demanda. As orientações estratégicas, discutidas nos meandros do marketing, 

visam, entre outras ações, à captação do cliente. Churchill Jr & Peter (2000), 

afirmam que o ambiente social, representado pela sociedade - seus valores e 

crenças - apresentam aos profissionais e estudiosos de marketing as novas 

oportunidades e desafios. Assim, estudar as orientações estratégicas representa 

conhecer o alicerce utilizado pelas organizações e profissionais do marketing para 

efetivar uma aproximação do cliente e conquistá-lo.   

 

       Tais orientações constituem-se de estruturas internas previamente definidas 

para apresentar ao mercado as características comerciais e a mensagem a ser 

transmitida aos clientes pela organização. Para Urdan & Urdan (2006), „o quê?‟ são 

orientações distintas, na qual cada filosofia afeta o modo das organizações se 

relacionarem com o mercado. Kotler (1998) aponta como estratégias distintas 

aquelas que as empresas optam para conduzir suas atividades relacionadas ao 

cliente, enquanto Lamb et al (2004) afirmam que as estratégias podem ser 

orientadas de várias maneiras, mas com objetivo de aproximação do cliente. Desse 

modo, as orientações, ou meios estratégicos de captação de clientes são divididos 

em quatro grupos distintos: de produção, de produto, de vendas e de marketing. 

Cada uma delas demonstra o conteúdo do contato da empresa com seu mercado de 

atuação.  

 

       A orientação de produção enfatiza a criação do produto ou serviço, para tanto 

as organizações, de acordo com Kotler (1998), priorizam uma produção ampla e 

uma distribuição ágil. Segundo Urdan & Urdan (2006), a empresa não se preocupa 

com os clientes e foca suas ações nos processos internos e de logística. Entretanto, 

segundo Churchill Jr. & Peter (2003), essa estratégia não pode ser considerada um 

equívoco empresarial ou um desrespeito ao consumidor, pois a mesma prioriza 

empresas precursoras no mercado da tecnologia, da indústria farmacêutica e os 
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formadores de opinião, na qual não existe a necessidade de divulgação ou ações de 

marketing. Dessa forma, a estratégia de orientação de produto distingue-se dos 

outros modelos pela crença da empresa em creditar a satisfação da troca às 

características peculiares e à qualidade diferenciada do produto ou serviço. Kotler 

(1998) afirma ainda que a organização intensifica esforços para ser inovadora, 

porém deve precaver-se para não se “apaixonar” pelo produto e anular seu 

planejamento estratégico. Observa-se que nem tudo que interage com o consumidor 

tem objetivo de se criar valor. Por isso, a orientação de vendas propõe um esforço 

para realizar transações que independam da satisfação ou da fidelização do 

consumidor, assim de acordo com Urdan & Urdan (2006), a orientação de vendas 

realiza um esforço para o crescimento do volume de vendas e dos lucros. Para 

Kotler (1998), o cliente não participa do foco da ação, pois o direcionamento está em 

reduzir o excesso de estoques. Churchill Jr. & Peter (2000) afirmam que o enfoque 

desse modelo está em apresentar os bens e serviços ao cliente e induzi-los a 

efetivar a compra.  Na orientação de marketing, a organização atua com o objetivo 

de acrescentar valor às trocas como forma de cativar e manter o cliente. Com 

relação a esses fatores, Llonch (1993) complementa que a orientação ao marketing 

ou ao cliente caracteriza-se em descobrir o que os clientes precisam e desejam para 

produzir bens e serviços que eles dizem precisar ou desejar, oferecendo-lhes. 

Conforme Urdan & Urdan (2006), as trocas estruturam a organização com o foco no 

cliente e nos resultados como consequência da satisfação. Essas empresas tendem 

a priorizar atitudes relacionadas ao planejamento; à execução; ao controle das 

etapas, dos produtos e dos processos. 

 

       Os quatro modelos de estratégia para captação de clientes permitiram que 

novos conceitos estratégicos fossem desenvolvidos e assimilados pelos profissionais 

do marketing, concernentes à orientação ao mercado e à orientação ao cliente. A 

orientação para o mercado desenvolveu-se a partir da orientação de marketing. Para 

Lamb (2004), as organizações que assumem os conceitos filosóficos de marketing 

estão orientadas ao mercado. Assim, a empresa precisa desenvolver aptidões 

estratégicas, administrativas e interfuncionais para entregar mais valor ao cliente. 

Para Dantas (2006), a orientação de mercado é mais ampla que a de marketing, pois 

analisa as necessidades dos clientes e os movimentos da concorrência. Segundo 

Day (2001), a vantagem da orientação para o mercado está na duplicidade do 
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estudo mercadológico, pois contempla uma avaliação precisa dos consumidores e 

dos concorrentes. Essa instituição, ao ampliar seu limite de avaliação, não oculta 

nenhum atributo relevante de seu plano estratégico. 

 

       De acordo com Sampaio (2000), os estudos sobre orientação para o mercado 

de Kohli & Jaworski (1990) e Narver & Slater (1990) ocupam o centro das 

discussões da administração de marketing. Didonet (2007) complementa essa 

afirmação citando Dalgic (1998), que salienta que os precursores da orientação para 

o mercado concentraram suas pesquisas no microambiente empresarial, ou seja, 

nas características organizacionais. Didonet (2007), ainda descreve que essas 

pesquisas analisaram a “perspectiva comportamental” dos clientes e concorrentes. 

Conforme Deshpandé, Farley & Webster (1993) apud Dantas (2006), Kohli & 

Jaworski (1990) e Narver et al (1993), possuem características semelhantes em 

suas pesquisas, pois os estudos desses autores estão baseados em premissas 

comuns: no conceito de marketing o qual o cliente participa da estratégia da 

organização; na cultura organizacional como uma alternativa de conhecer o 

mercado; e na concorrência e  integração entre a orientação para o mercado e a 

performance empresarial. Por fim, Dantas (2006) descreve que existem diferenças 

entre Narver & Slater (1990) e Kohli & Jaworski (1990), pois enquanto os primeiros 

afirmam que a orientação ao mercado comporta-se como um aspecto da cultura 

organizacional, os outros não associam à cultura e a apresentam como uma “série 

de atividades” com objetivos estratégicos.   

 

       A orientação para o mercado por Narver & Slater, conforme Dantas (2006), 

Didonet (2007) e Sampaio (2000), é considerada como uma cultura empresarial que 

estimula valor ao cliente e competitividade à organização. Esse modelo procura 

desenvolver lucratividade e qualificado desempenho frente ao mercado. Os estudos 

de Narver & Slater (1993) direcionam a pesquisa para três componentes 

comportamentais e dois critérios de decisão. Os componentes comportamentais 

contemplam a análise sobre a orientação para o cliente, a orientação para os 

concorrentes e a coordenação interfuncional. Já os critérios de decisão direcionam o 

foco na lucratividade e no longo prazo das estratégias. Cada um desses aspectos 

analisados possui características relevantes para essa orientação: a orientação para 

o cliente estimula a conhecer o mercado e gerar mais valor ao cliente que a 
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concorrência; a orientação para o concorrente estimula a conhecer os pontos fortes 

e fracos dos mesmos e, a partir desse fato, gerar mais valor ao cliente que a 

concorrência a partir da capacitação da equipe e com estratégias em longo prazo; a 

coordenação interfuncional propõe a utilização de toda a estrutura organizacional 

para gerar de forma coordenada, a partir de uma ação estratégica, mais valor ao 

cliente. 

 

2.2.2  Captação de Clientes em Organizações Privadas de Saúde 

 

       A captação de clientes privados da saúde parte da identificação de conceitos de 

serviços, da noção do padrão de decisão do consumidor, das influências que o 

paciente/cliente recebe e da estrutura de segmentação de mercado para a real 

captação e manutenção desse cliente. A melhor orientação para esse mercado deve 

ser confrontada com outros modelos estratégicos. Para realizar um processo de 

captação, a instituição tende a priorizar as necessidades do cliente, realçando o que 

há de melhor na empresa de forma a ser diferente e suprir as carências do público-

alvo. Ao se procurar identificar qual a orientação presente na essência da empresa 

ou do prestador de serviços, podem-se criar subsídios para se conhecer a 

personalidade e os interesses desses agentes.  O princípio do processo de captação 

de clientes, conforme Kotler (2000), está em saber a quem se deseja servir para 

posteriormente procurar agradar a outros mercados. 

  

       Para Almeida (1998), os clientes finais das organizações privadas de saúde são 

geralmente as pessoas físicas e jurídicas que contratam direta e indiretamente os 

serviços dessa rede suplementar. Barone (2003) complementa essa opinião ao 

relacionar a equidade gerada pelo controle e pelas normas da Agência Nacional de 

Saúde, a maior segurança ao paciente/cliente. De acordo com Jacques (2003), o 

paciente/cliente não possui critérios adequados para avaliar o serviço prestado como 

um todo, assim delega ao médico e ao plano de saúde essa função. O autor ainda 

exemplifica tal situação ao julgar o paciente/cliente como fiel avaliador das 

extremidades do serviço, da entrada intermediada pelo médico e da saída analisada 

a partir do resultado do tratamento. Dessa forma, Raju, Lonial & Gupta (1995) 

relacionam o sucesso da organização de saúde à captação do paciente/cliente e a 

fidelização do mesmo; à satisfação; e à resposta dada às suas necessidades. A 
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existência de critérios perceptíveis ao leigo gera uma alternativa de conquista de 

pacientes/clientes de forma independente ao médico ou ao plano de saúde. Logo, 

demonstrar profissionalismo, habilidades técnicas, atitudes e comportamentos pró-

ativos, soluções ágeis de problemas, confiança e honestidade podem ser 

mensurados por qualquer agente da rede, seja ele um especialista ou não. 

 

       Scarpi (2004) afirma que não existe mais o paciente/cliente submisso. Esse ator 

do mercado de saúde compõe-se de instrução, clareza, julgamento e opinião, por 

isso exige humanização e esclarecimento de quem assiste seu período de 

tratamento. Londoño et al (2003) define a organização privada de saúde como um 

negócio empresarial que, a partir dos riscos do mercado, investe em recursos 

humanos, em estrutura física, em tecnologia, em parcerias duradouras e em 

especialização médica. O autor evidencia que a organização pode possuir todos 

esses atributos de forma qualificada, mas se não houver relacionamento com o 

mercado, com a concorrência e com os outros agentes da rede de relacionamento 

não existirá vantagem competitiva e nem a captação de clientes. A partir dos 

conceitos apresentados pelos autores das orientações estratégicas de captação de 

clientes, percebe-se que a organização privada de saúde não gera sua demanda, 

mas sim a sua orientação de mercado e a estratégia de contato. Logo, escolher a 

definitiva característica da ação de aproximação ao paciente/cliente, com respeito 

ético sobre os atores da rede, além da estrutura técnica necessária, representa um 

processo seguro para conquista e fidelização de todos os agentes do mercado 

suplementar de saúde. 

 

2.2.3  O Papel do Médico na Captação de Pacientes/Clientes nos Serviços Privados 

de Saúde 

 

       Fernandes (1993, p.23) apresenta a seguinte concepção entre a relação médico 

x paciente/cliente, na qual “não importa se o paciente pode ou não comprar o 

medicamento, mas apenas que a prescrição esteja tecnicamente correta e 

salvaguarde a boa reputação do médico”. Assim, o teórico discute a relação entre 

esses agentes do mercado privado de saúde e expõe que o profissional médico 

somente trata de forma lírica esse assunto durante seu período de graduação. Para 

Birman (1980) apud Fernandes (1993), a relação desses atores se torna mais afetiva 
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com o aumento gradativo do contato e que essa afetividade pode trazer benefícios 

ao tratamento, como também pode excluí-la do conteúdo técnico reduzindo o nível 

de percepção e decisão do profissional. 

       Entretanto Moraes (1995) apresenta argumentos que exemplificam a graduada 

aproximação entre o especialista e o seu paciente/cliente. Esse autor indica que o 

paciente/cliente ao procurar o médico está externando sua personalidade e que 

interpreta a postura médica de forma emocional e espontânea. Ainda adiciona a 

esse conceito que esse relacionamento, apesar de uma maior possibilidade de 

adversidade, pode trazer segurança ao paciente/cliente quando o médico aproxima 

a sua clínica com a experiência da condição humana. Mirshawka (1994) suplementa 

a discussão ao caracterizar esse encontro como sui generis, pois um agente está 

debilitado e o outro omitindo a emoção e sustentando razão.  

 

       Dessa forma, discutir a prática de aproximação entre médicos e 

pacientes/clientes evidencia tópicos relevantes que influenciam na captação do 

cliente pelo médico. Fernandes (1993) suplementa essa relação ao definir que o 

início ocorre a partir do conhecimento, seja ele do médico sobre sua especialidade 

ou do paciente/cliente sobre seu histórico de saúde e sobre si mesmo. Moraes 

(1995) indica fatores que aumentam a confiança pelo médico, dentre eles a 

indicação por amigos ou familiares; o contato desse profissional com o médico 

regular do paciente; a sensibilidade do profissional; a realização precisa e completa 

do exame clínico; a atenção destinada ao cliente e aos familiares; a precisão e 

confiança ao responder dúvidas; o não descarte de qualquer caso clínico sem o 

encaminhamento ao especialista; a apresentação do diagnóstico e do prognóstico 

com firmeza e clareza; a higiene pessoal e do ambiente do especialista; a educação 

e presteza do médico. Para o mesmo autor (p.150), “a postura do médico é decisiva 

para levar o relacionamento a outro nível”. 

 

       Urdan (2001) define que existe peculiaridade na condição de conquista de 

pacientes/clientes para organizações privadas de saúde, seja pela própria instituição 

ou pelo corpo clínico. Scarpi (2004) adiciona a esse conceito que o paciente e seus 

familiares até podem procurar uma organização de saúde por diversos motivos, 

porém somente permanecem devido à empatia com a equipe médica. A conduta da 

equipe médica assistente supre carências decisivas para a captação do 
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paciente/cliente pela instituição. A aproximação do médico ao paciente/cliente reduz 

a expectativa negativa do momento da saída hospitalar, do tempo esperado de 

internamento, da dificuldade do paciente/cliente em julgar a qualidade de seu 

tratamento, dos atos assistenciais e da difícil condição de tratar com autoridades 

distintas, pois em outros modelos de organização não existe essa dicotomia de 

jurisdição técnica e administrativa. Conforme Moraes (1995), a participação do 

médico na captação de pacientes/clientes nos serviços privados de saúde está na 

postura profissional ativa, resolutiva, segura e ética. 

 

2.2.4  Comportamento do Consumidor 

 

       Smith (2002), ao apresentar a teoria econômica do “Valor Utilidade” exemplifica 

que o indivíduo valoriza os objetos e serviços a partir do grau de utilidade 

personalizado. Relaciona-se o comportamento do consumidor a essa teoria e, 

mesmo que outras pessoas usufruam do produto ou serviço consumido, existe a 

motivação de efetivar o consumo para o bem-estar pessoal. Giglio (1996) conceitua 

o consumo como um ato dinâmico de escolha que inicia no processo de percepção, 

efetiva-se na busca de alternativas, no julgamento de consumo, na aprovação, no 

ato de adquirir e conclui-se na avaliação pós compra. Schiffman & Kanuk (1997. p.5) 

definem o comportamento do consumidor como... 

 

 

(...) o estudo de como os indivíduos tomam decisões de gastar seus 
recursos disponíveis (tempo, dinheiro, esforço) em itens relacionados ao 
consumo. O comportamento do consumidor engloba o estudo de o que 
compram, por que compram, quando compram, onde compram, com que 
freqüência compram e com que freqüência usam o que compram. 

 

 

       Ainda a luz dos estudiosos supracitados, relaciona-se a pesquisa do consumidor 

e de seu ato de compra ao comportamento, à avaliação e à satisfação conquistada 

com esse processo. Colosso et al (2008) relaciona o comportamento do consumidor 

a teorias da psicologia que estuda o ser humano, a sua evolução, a sua 

personalidade e o seu comportamento. Churchill &Peter (2000) acrescentam ao 

comportamento de consumo fatores externos como as influências sociais, culturais, 
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pessoais e familiares. A figura 3 permite visualizar todas as esferas que influenciam 

no comportamento do consumidor.  

 

 

Figura 3 - Fatores de influência no processo de decisão de compra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Kotler (1998, p. 163). 

 

       Kotler (1998) define a cultura como o fator determinante do desejo das pessoas. 

Para ele, as sub-culturas e as classes sociais estão presentes intrinsecamente na 

cultura. E, conforme Churchill & Peter (2000), exercem força e identificação 

influentes que atuam na preferência, nos valores e no comportamento que interferem 

e moldam os hábitos cotidianos. Para Kotler & Keller (2006), os fatores sociais 

compõem-se por pessoas próximas que interferem no padrão de consumo e 

influenciam o comportamento de compra. Schiffman & Kanuk (2000) extrapolam 

esse conceito ao demonstrar que existem grupos sociais que não participam do meio 

do consumidor e que interferem no seu comportamento de compra. O consumidor 

deseja o que está caracterizado a outros grupos que ele inveja ou pretende 

participar. Solomom (2002) integra a família a esse grupo de formadores de opinião, 

pois essa ainda representa o que está mais próximo do consumidor. Quanto aos 

fatores pessoais, Kotler (1998) aponta que são determinantes na influência de 

consumo e que estão diretamente relacionados ao momento particular da vida do 

consumidor. Esse autor apresenta cinco elementos desse processo: a idade, a 

ocupação profissional, as condições econômicas, o estilo de vida e a personalidade.  
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       Kotler (1998) afirma que os fatores psicológicos são o quarto elemento na 

formação do comportamento do consumidor e de sua decisão de compra. Giglio 

(1996) identifica estágios da conduta psicológica desse indivíduo ao apresentar uma 

diferença entre o ser humano universal e concreto. Quanto ao universal, esse autor 

trata da noção básica de consciência e da etapa na qual se percebe que existe a 

possibilidade de escolha e que se pode saber o que escolher. Tal teórico expressa 

que a organização deve identificar quais os desejos do seu mercado alvo e 

estabelecer previamente o seu comportamento antecipando as expectativas desse 

cliente. O mesmo Giglio acrescenta que o processo de estudo das necessidades 

específicas de cada indivíduo se inicia ao relacionar a liberdade de escolha ao 

hábito de consumo e que determina a atitude de compra. Na continuação desse 

processo, o ato de compra representa o ápice dessa cadeia e a avaliação pós-

compra conclui essa etapa que pode ou não superar as expectativas do cliente e da 

empresa. Schwartz (2004) apud Colosso et al (2008) explica que a pouca variedade 

de escolha interfere no comportamento psicológico do consumidor e que a qualidade 

e a variedade de opções causa efeitos positivos e até mesmo superação da 

expectativa da compra. 

 

2.2.4.1  Comportamento do consumidor do serviço de saúde privado 

 

       Para Urdan (2001), o paciente/cliente é o objetivo e razão de ser de qualquer 

organização de saúde. Dessa forma, ele define fatores que aproximam o usuário das 

instituições privadas de saúde. Assim, características como o profissionalismo, a 

comunicação, a interatividade, a responsabilidade, a ética, o diagnóstico com 

precisão, clareza de apresentação, a facilidade de acesso e a comodidade de 

horários tornam um ambiente de saúde particular mais atrativo e estimado. Johnson 

& Ramaprasad (2000) apud Urdan (2001) reclamam que a mudança de cenário do 

ambiente de saúde privado precisa ocorrer, visto que o comportamento do 

consumidor da saúde privada está integrado ao seu poder de decisão e de 

relacionamento com as instituições e profissionais. 

 

       Nakayama (2004) aponta para a mudança do termo “paciente” devido à 

alteração de atitude desse indivíduo e da sua inclusão no processo de decisão. Para 
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ela, o modelo de decisão compartilhada tornou-se fundamental para o 

comportamento do consumidor de saúde privada. Esse modelo considera que a 

decisão de comum acordo, para as ações e consequências técnicas, aumenta o 

relacionamento do usuário com o mercado privado de saúde. Frosch (1999) apud 

Nakayama (2004) afirma que esse modelo de aproximação do paciente/cliente à 

organização e ao profissional representa vantagens como a facilidade de coleta de 

dados e a obrigação dos servidores em buscar sempre a melhor alternativa. 

Segundo Edwards (2001) apud Nakayama (2004), o destino do consumidor tende a 

ser direcionado aos serviços, organizações ou profissionais, que transmitam maior 

segurança, redução de ansiedade, acesso à informação e à participação. Essa 

autora ainda propõe a modificação do termo paciente para a expressão 

“cliente/consumidor”, no qual esse paciente/cliente executa outras funções, além da 

passividade de um usuário da rede privada de saúde. 

 

       Assim, conforme Urdan (2001), as características do comportamento 

consumidor de um cliente dos serviços privados de saúde possuem diferenças 

consideráveis para outros mercados de atuação. O principal fator de diferenciação 

está, na maioria das vezes, na urgência de decidir pelo profissional, pela 

organização e pela seqüência de tratamento assistencial a ser seguido. Outro fator 

relevante para esse processo de decisão está na dificuldade de assimilar o erro pelo 

consumidor da escolha de toda a rede de serviço. Aqui o acesso aos profissionais e 

à rede de saúde privada representa um empecilho, pois na necessidade se procura 

serviços de emergência limitados pelo credenciamento de planos de saúde ou pela 

facilidade de localização. Entretanto, existem aspectos semelhantes entre o 

comportamento consumidor generalizado e o especializado da rede de serviços 

privados, segundo Moura (2006). O paciente/cliente e seu familiar procuram os 

serviços a partir da rede proposta por Kotler (1998), na qual os fatores culturais, 

sociais, pessoais e psicológicos influenciam sua tomada de decisão. 

 

2.3 GESTÃO DE SERVIÇOS 

 

       Schemenner (1999) expõe que a gestão de serviços deve estar intrinsecamente 

relacionada às qualidades dos serviços. Pois é a inseparabilidade que coloca a 

produção e o consumo ao mesmo instante; a variabilidade que permite a 
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personificação do serviço de acordo com a necessidade do cliente; a intangibilidade, 

que apesar de não ser palpável, apresenta fatores exclusivos e perceptíveis; e a 

perecibilidade que não permite estoque e exige controle entre a demanda e a oferta. 

Lovelock & Wright (2001) apresentam componentes integrados à gestão de serviços 

e relacionam essa ênfase administrativa aos processos voltados aos modelos 

estratégicos e de marketing. Lovelock & Wirtz (2006) relacionam a gestão de 

serviços à aplicação de estratégias, ao foco na competitividade, ao conjunto de 

atividades funcionais e à orientação ao cliente. 

 

2.3.1  Generalização do Setor de Serviços 

 

       Os serviços conforme Nobrega (1997) estão enquadrados no setor terciário da 

economia. Horovitz (1993) apud Nobrega (1997, p.14), conceitua o serviço com a 

representação de um “conjunto das prestações que o cliente espera receber além do 

produto ou do serviço base”. Para Kotler (1998), a definição de serviço representa a 

intangibilidade essencial do bem comercializado. Grönrros (2003) acrescenta que o 

cliente não compra bens ou serviços, mas os benefícios que essa troca possa 

proporcionar. O mesmo evidencia que ao relacionar o fato do cliente adquirir um 

produto com a criação de valor e a satisfação pessoal e intransferível. Lovelock & 

Wright (2001) representam um ato entregue por uma parte a outra na qual não 

resulta em propriedade de bens, mas na criação de valor no fornecimento de 

benefícios intangíveis. Esses mesmos autores exemplificam que o serviço pode ser 

comprado, mas que não pode cair sobre o seu pé. 

 

       Grönrros (2003) desenvolve uma evolução teórica sobre a concepção de 

serviços. Nessa análise, apresenta que o mercado inicialmente chegou a considerar 

serviço tudo que não se constituía em manufatura ou bem industrializado. Assim, a 

economia subestimou essa qualidade ao integrar os serviços financeiros, de 

transporte, de saúde, de hotéis, de profissionais liberais e públicos em uma mesma 

esfera de análise. Lovelock & Wirtz (2006) ilustram essa característica ao afirmar 

que o setor de serviços possui uma diversidade notável de mercados. Grönrros, na 

mesma obra, indica que a necessidade de diferencial competitivo transformou a 

estratégia das indústrias e das manufaturas. Essas empresas integraram a oferta de 

serviços ao produto como um fator gerador de valor, de vantagem competitiva e de 
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aumento de qualidade. A partir desse fato, o serviço tornou-se perceptível à 

organização como um elemento de diferenciação e, para o cliente, um acréscimo de 

qualidade técnica e de processos. Perante as empresas, esses serviços receberam 

a denominação de cobráveis ou perceptíveis e procurados pelo cliente; e de não-

cobráveis ou de suporte e de criação de valor. O bem físico também se transformou 

em serviço, pois este ganha um caráter executor no momento em que o cliente 

espera dele os benefícios que o instigaram a efetivar essa compra. Grönrros (2003) 

acrescenta que a expansão de percepção, de informação e de conhecimento por 

parte do cliente impulsiona as empresas a executar ações estratégicas na gestão de 

relacionamento, na geração de valor ao bem a ser consumido e de aumento de 

qualidade do recurso ofertado ao cliente. 

 

       Lovelock & Wirtz (2006) distinguem diferenças entre os serviços e os produtos, 

tais considerações demonstram a peculiaridade do mercado de serviços e definem 

fatores a serem aprimorados pelos prestadores. Estando o primeiro deles 

relacionado aos processos que são considerados procedimentos padronizados que 

permitem maior controle, correções, agilidade e qualidade das ações. O 

processamento de pessoas interage com as ações, pois os recursos humanos 

devem estar preparados para executar as padronizações e para um contato 

humano. O processamento de posses está na atitude de conduzir o serviço no 

ambiente do cliente e não em um comércio ou local pré-determinado. O 

processamento do estímulo mental está na transmissão intelectual e a qualidade do 

serviço depende do método de assimilação do cliente. O processamento de 

informação está em tornar tangível e duradouro o serviço intangível ao reproduzi-lo 

em relatórios e meios audiovisuais. A fábrica de serviço representa o local 

personalizado pela empresa e deve transmitir segurança, ambiente adequado e 

realização de processos agradáveis e efetivos. Já os canais alternativos e o 

aproveitamento da tecnologia de informação repensam as estratégias de 

aproximação do cliente, a fim de suprir suas necessidades. O equilíbrio entre a 

oferta e a demanda procura reduzir perdas financeiras e de demanda a partir da 

característica perecível do serviço. A distinção final está em definir que os membros 

da organização podem se tornar um serviço ao assimilarem características 

profissionais, sociais, técnicas, de aparência, de comportamento e de atitude que 

integrem a oferta e qualifiquem o serviço final. 

35 
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2.3.2.  Gestão Estratégica em Serviços  

 

       Nobrega (1997) argumenta que o início do processo de gestão está na 

estratégia das empresas em optar pelo serviço como um diferencial competitivo. 

Correa & Gianese (1995) demonstram que a proposta para uma gestão estratégica 

de serviços não se diferencia do planejamento estratégico de manufatura ou 

indústria. Os mesmos citam Porter (1980) que define as estratégias que qualquer 

empresa de qualquer ramo de atividade pode utilizar. Assim, a liderança de custos, a 

diferenciação e o foco podem ser aplicadas ao planejamento estratégico e serem 

relacionados ao serviço, ao suporte, à assistência técnica e ao padrão de 

relacionamento. Dessa forma, com objetivo de qualificar e efetivar o controle 

administrativo de distintos modelos de gestão, esse planejamento estratégico tornou-

se uma ferramenta positiva para uso diretivo nas organizações. Mintzberg (2004) 

afirma que o planejamento e a estratégia se fundem, porém não possuem interesse 

de controlar o futuro ou interferir na tomada de decisão. Essa união permite ao 

gestor estimar o futuro e possibilitar melhores condições de interpretação de 

informações. A partir da formalidade de uma ação administrativa, a organização 

intensifica sua relação com seus dados e indicadores para produzir alternativas 

facilitadoras na tomada de decisão. Entretanto, conforme Ansoff & McDonnell 

(1993), a estratégia não representa uma estimativa exata do passado e também não 

procura controlar o futuro. Com esse modelo, a empresa tem o retrato de sua 

história e sua cultura. Para esses autores, a utilização de um modelo estratégico 

identifica as principais tendências do mercado e a partir dos pontos fortes, dos 

fracos, das ameaças e das oportunidades possibilita ao administrador conduzir a 

empresa para o futuro e se comunicar melhor com seus clientes, atores e 

comunidade. Por sua vez, Thompson & Strickland (2003) explicam que a execução 

de uma estratégia auxilia em mudanças que priorizam a postura competitiva e a 

melhoria do desempenho da empresa. Para esses autores, quando a empresa utiliza 

essa ferramenta, intensifica a relação e a satisfação do cliente e se aproxima da 

conclusão de objetivos. 

 

       Para Thompson & Strickland (2003), o planejamento estratégico principia na 

avaliação interna e externa da organização, a fim de compreender o negócio e 

identificar os possíveis rumos para o futuro. Esse autor estabelece três etapas que 
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representam o estabelecimento da direção: a fixação e as ações para atingir o rumo 

escolhido; as definições que se estruturam a partir de questões-chaves, “O quê?”, 

“Para quem?” e “Como?”; e as mutações tanto quanto do mercado, como da 

concorrência e dos clientes. Conforme Ansoff & McDonnell (1993), o planejamento 

estratégico inicia com um efetivo diagnóstico que proporciona à empresa reconhecer 

seus desafios, ameaças e oportunidades frente ao mercado e a si mesmo. Esses 

autores apontam para atribuições da empresa para compreender e agir rapidamente 

às mutações do ambiente através de coerente monitoração do mesmo; rapidez de 

resposta às mudanças da concorrência; agilidade de aproveitamento de 

oportunidades; antecipação de ameaças; e adaptação a transformações políticas. O 

modelo de Mintzberg (2004) está baseado na sinergia de ações que abranjam toda 

empresa e que essas atitudes sejam reflexos da criação, da implantação e do 

controle do planejamento estratégico. Mintzberg (2004) apresenta o seu modelo e o 

de Steiner de planejamento estratégico. Aquele se estrutura através de processos 

que proporcionam uma interação da empresa como seu meio externo e uma melhor 

compreensão de suas características internas. Para esse autor, o pensamento deve 

ser coletivo, controlado e consciente; deve ser regido por um executivo principal; 

deve ser simples e informal; conter estratégias únicas, explícitas e que resultem em 

projetos realmente implantados. Mintzberg utiliza a ferramenta “SWOT” (forças, 

fraquezas, oportunidades e ameaças), esta proporciona uma visualização das 

estratégias a serem implantadas bem como os principais aspectos de melhora e as 

primordiais atitudes externas a serem tomadas. Steiner, conforme Mintzberg (2004), 

apresenta seu modelo de planejamento estratégico a partir do diagnóstico 

organizacional com etapas a serem concluídas pela empresa e seus colaboradores. 

As premissas, a idealização, a implementação e revisão são as etapas a serem 

cumpridas pela empresa. O planejamento estratégico inicia com a identificação das 

finalidades da organização, dos valores culturais dessa empresa e de seus 

executivos e da avaliação de oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos.  

 

2.3.3  Marketing em Serviços 

 

       Lovelock & Wirtz (2006) salientam que as ferramentas de marketing geralmente 

utilizadas na indústria, comércio e manufatura não tendem a ser aplicadas aos 

serviços, pois as tarefas, a estrutura do contato, do relacionamento e a expectativa 
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do cliente devem ser consideradas distintas. Entretanto, tais autores determinam 

esferas relevantes de atuação do marketing de serviços que são idênticas às ações 

do modelo tradicional de marketing. Grönrros (2003) complementa esse raciocínio 

ao afirmar que as ações de marketing de serviços tendem a ser mais amplas que o 

modelo tradicional, pois precisam de maior interação entre os profissionais, os 

gerentes, os colaboradores e o cliente. 

 

       Lovelock & Wright (2001), a partir do conceito de serviços e o da aplicação de 

um modelo estratégico para a gestão deste, desenvolve os componentes da 

administração de serviço. Estes itens embasados no composto de marketing, 

apresentado por Kotler (1998), afirmam que o preço, a praça, o produto e a 

promoção são os focos de atuação da estratégia de marketing. Tendo esses 

elementos como modelo, Lovelock & Wright (2001) desenvolveram os componentes 

estratégicos da gestão de serviço. Sendo elementos compostos pelo produto ou o 

serviço principal e os outros complementares. O lugar e o tempo significam a 

entrega definitiva do serviço que nesse caso é consumido junto à produção. O 

processo ou a padronização das ações é a procura pela redução de falhas e o 

aumento da qualidade. A produtividade e a qualidade representam o controle do 

custo e do serviço para que se aumente a excelência. As pessoas como fiéis 

executoras dos processos padronizados são capacitadas para manter um contato 

humanizado e pró-ativo com o cliente. A promoção e a educação desempenham 

uma relação da empresa com o cliente através da mídia e dos próprios 

colaboradores. A evidência física que impacta e exerce fascínio sobre o cliente, o 

preço e o custo propõem um fator financeiro que seja justo para o cliente e 

compatível com os custos de toda a rede. Grönrros (2003) complementa o estudo da 

gestão de serviços ao afirmar que o modelo estratégico a ser seguido como 

inspiração pela organização deve ser apresentado aos membros da organização e 

ao mercado por meio da identidade organizacional. 

 

       A orientação para o cliente tem como princípio conhecer as necessidades e os 

atributos que geram satisfação ao consumidor. Kohli & Jaworski (1990) afirmam que 

a pouca produção acadêmica sobre esse assunto se dá ao fato do conceito 

representar os fundamentos básicos do marketing. Entretanto, Narver & Slater 

(1990) indicam que essa orientação tem como foco subsidiar a empresa com 



45 

 

 

informações precisas sobre o consumidor, identificar as necessidades e permitir que 

a instituição entregue valor superior aos clientes. Por sua vez, para Willians & 

Attaway (1996, p.36), a orientação para o cliente é um “comportamento da 

organização como um todo e, freqüentemente, influencia e pré-determina a cultura 

da organização”. Para Révillion (2005), um departamento de marketing que possui 

fundamentos orientados para o cliente tem como obrigação efetivar diálogos entre 

setores e colaboradores com objetivo de gerar valor ao cliente. De acordo com esta, 

a orientação pode ser considerada uma filosofia e um comportamento que procura 

satisfazer os consumidores e criar vantagens competitivas para a empresa. Slater & 

Narver (1995) definem que essa orientação deve ser uma estratégia planejada e não 

simplesmente um constructo pré-estabelecido. 

 

2.3.4  O Papel do Prestador de Serviço na Gestão em Serviço 

 

       A gestão de serviços, a partir dos autores citados, direciona suas ações à 

estratégia e ao marketing como efetivos modelos estruturais de gerenciamento de 

acordo com as características relativas ao conceito de serviço. Este estudo sugere 

que deve existir uma preocupação em gerar valor aos clientes a partir de serviços 

úteis, apresentados de forma agradável e com preço justo. Pois, dessa forma, o 

cliente valoriza a troca quando há superação da expectativa e respeito aos preceitos 

éticos pela empresa. O prestador de serviço, seja a organização ou seus gerentes e 

colaboradores, participa efetivamente na execução do serviço, na qualidade do 

resultado e, até mesmo, na satisfação do cliente. Alguns fatores apresentam-se 

fundamentais para que se obtenha sucesso na participação do prestador de serviço: 

o relacionamento com cliente (LEVITT, 1988); os serviços como atividades internas 

de apoio (CORRÊA & GIANESE, 1995); o encontro de serviços (CARLZON, 1994); e 

a qualidade da prestação de serviço (ZEITHAML, PARASURAMAN & BERRY, 1990; 

FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2000). 

 

       Levitt (1990) afirma que o relacionamento com o cliente deve ser muito bem 

gerido, pois um cliente ativo representa fonte direta de recursos, reforço da marca e 

crédito no mercado. Para Peppers & Rogers (1997), uma empresa competitiva deve 

atuar de forma a buscar aproximação com o cliente e essa ação deve ser oriunda da 

cultura e dos valores organizacionais. Araujo & Quelhas (2005) enfatizam a 
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relevância do relacionamento com o cliente ao integrar a rentabilidade e o sucesso 

do negócio à procura constante pela fidelização. Estes apontam cinco ações que 

enfatizam esse relacionamento entre organização e cliente: a identificação de quem 

são os clientes e o que interessa a eles; a classificação dos clientes a partir do 

potencial de lucratividade do cliente já fidelizado, dos não interessantes, dos 

vitalícios, dos de maior valor; a diferenciação dos clientes ou os benefícios a serem 

disponibilizados de acordo com a classificação, o interesse da empresa, a interação 

e a personalização do contato para cativar a cada momento de interação. Corrêa & 

Gianese (1995) enfatizam que as atividades internas de apoio também devem ser 

consideradas ações de serviço. Logo, utilizar esse meio contribui para a redução de 

barreiras internas entre setores e aproxima toda a organização dos clientes. A 

aplicação desse modelo depende exclusivamente da gestão estratégica, esta deve 

ser difundida a partir da identidade cultural, do treinamento e capacitação dos 

colaboradores. Os encontros de serviços, conforme Carvalho & Vergara (2002) 

enfatizam o momento da verdade (CARLZON, 1994). Levitt (1988) e Carlzon (1994) 

definem que a oportunidade gerada pelo contato da empresa com o cliente 

representa o momento de escutar e superar as expectativas dele. A capacitação dos 

colaboradores permite que exista um roteiro padrão de contato que defina 

previamente a conduta da empresa. Grönrros (2003) intensifica a importância dessa 

ação ao afirmar que o sucesso da empresa está quase que exclusivamente na 

dependência da percepção positiva do cliente para cada hora da verdade que ele 

participar. A qualidade na prestação de serviço, para Yue & Mañas (2005) aproxima 

o cliente do prestador. Conforme Berry & Parasuraman (1992) as evidências físicas 

que intensificam o padrão de qualidade auxiliam na melhor avaliação e 

compreensão do serviço prestado. Zeithaml et al (1990) apud Yue & Mañas (2005) 

aponta para o padrão de julgamento do cliente e, dessa forma, determina que a 

qualidade seja direcionada para ele, pois qualquer análise de outro ator torna-se 

irrelevante. Fitzsimmons & Fitzsimmons (2000) concluem que os atributos dos 

serviços estão presentes em todas as empresas, porém o diferencial competitivo 

para a busca do sucesso está no padrão de qualidade do serviço prestado. 
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3  CONSTRUCTO  

 

       No referencial teórico foram apresentados os conceitos e filosofias necessárias 

para a realização dessa pesquisa. Os constructos analisados sobre a organização 

hospitalar e seus atores, o médico e sua relação com a comunidade e o hospital, a 

captação de clientes, o comportamento do consumidor, o setor de serviços, a gestão 

estratégica e de marketing em serviços e o papel do prestador de serviço nessa 

gestão foram inter-relacionados com intuito de se verificar o objetivo desse estudo. A 

análise do ambiente privado da saúde permitiu identificar quais aspectos 

apresentam relevância para a organização hospitalar conquistar pacientes/clientes. 

Esta pesquisa procurou através desse modelo teórico, a partir da análise dos atores 

e dos conceitos, propiciar à organização hospitalar privada informações que 

possibilitem interagir com o corpo clínico, buscar e manter o cliente e qualificar suas 

ações direcionadas à realização e à manutenção das relações comerciais. 

 

       As interfaces desse constructo permitiram identificar o nível de importância de 

cada uma das variáveis do universo hospitalar privado. Este fato representou para 

Arcadia (2009) a postura da empresa frente ao mercado e sua rede de 

relacionamento. Dessa forma, quando se correlacionaram os conceitos, procurou-se 

identificar a existência de um grau de relevância da instituição com o corpo clínico a 

partir da análise da percepção e dos interesses do paciente/cliente. Os autores que 

embasam a teoria dessa pesquisa construíram informações pertinentes a esse 

mercado e permitiram identificar relações entre os atores trabalhados, além de 

formalizar um rol de variáveis analíticas para cada um dos grupos estudados. Com 

essa ação se procurou obter uma imagem real do mercado privado de saúde e 

apontar as variáveis mais pertinentes na tomada de decisão dos agentes desse 

mercado. A pesquisa permitiu identificar a existência de diversas relações no 

ambiente hospitalar e estas devem ser trabalhadas e vivenciadas a partir de 

estratégias voltadas ao serviço e aos atores integrados ao universo citado. Assim 

sendo, de acordo com esse constructo, identificaram-se os fatores que influenciam 

os médicos e os pacientes/clientes na decisão da escolha de prestadores de serviço 

da rede de saúde privada.   
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       Nesse contexto, a figura 4 representa os conceitos dos autores pesquisados 

quanto aos agentes do mercado de saúde privado e ao grau do relacionamento, 

comercial e/ou decisor, de cada um dos integrantes da referida rede. Assim os 

agentes pagadores ou financiadores das ações de saúde foram denominados de 

“Operadoras de Saúde” e “Paciente/Cliente Privado”; as organizações jurídicas 

executoras dos serviços foram intituladas de “Instituições Privadas de Saúde”; e os 

efetivos tomadores de decisão foram designados por “Profissionais de Saúde” e 

“Paciente/Cliente”. 

 

Figura 4 - Os agentes do mercado privado de saúde e seus relacionamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa 

 

       Essas relações apresentadas foram embasadas pela discussão científica 

relacionada ao mercado hospitalar privado e seus agentes. A figura 5 apresenta os 

autores e as respectivas contribuições para essa análise. A identificação dos 

aspectos importantes de cada um desses pesquisadores permitiu identificar o grau 

de interação que os agentes possuem com os objetivos do referente estudo. Desse 

modo, procurou-se dispor do produto intelectual que compõe esse trabalho para 

agregar valor à análise e permitir constatações expressivas e complementares que 

contribuam para alcançar os objetivos dessa investigação. 
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Figura 5 – Constructo da pesquisa. 

Constructo Autor 

A cadeia produtiva da saúde privada: o hospital, o profissional, o 

paciente/cliente, os fornecedores, os planos de saúde, os geradores 

de tecnologia e os pesquisadores; 

Farias & Hansen (2006) 

As principais relações que ocorrem no ambiente hospitalar privado 

estão relacionadas a 3 atores: o Hospital, o Médico e o 

Paciente/Cliente; 

Veloso & Malik (2007) 

Os tomadores de decisão são os pacientes/clientes e os médicos; Camacho & Rocha (2006) 

Os pagadores são as operadoras de saúde. Os tomadores de decisão 

são os pacientes/clientes (familiares) e o médico. Os executores são 

as organizações jurídicas privadas de saúde;  

 

Os pagadores constituem relação contratual com os executores e com 

os decisores, enquanto os tomadores de decisão possuem uma 

relação afetiva com as instituições executoras; 

Almeida (1998) 

Os pacientes/clientes privados são reais pagadores e decisores; Geargeoura (2007) 

O Hospital é um ambiente de disciplina e de interferência médica. Foucault (1979) 

Fonte: Pesquisa 
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4  METODOLOGIA 

 

       Conforme os objetivos anteriormente apresentados, esse estudo procurou 

analisar os fatores que influenciam os médicos e os pacientes/clientes na escolha de 

prestadores de serviço da rede hospitalar privada. Assim, essa proposta procurou 

identificar a opinião dos médicos e dos pacientes/clientes sobre uma entidade 

hospitalar privada fictícia e ideal, pois esses sujeitos representam a tríade de 

sustentabilidade financeira da organização. Por isso, compreender as variáveis que 

influenciam esse médico e esse paciente/cliente representa obter um melhor 

entendimento do fenômeno estudado. Nesse contexto, conforme Cervo & Bervian 

(2002, p.25), “o método é um meio de acesso à informação”. Sendo assim, aqui se 

correlacionou os objetivos do estudo e os referenciais teóricos a melhor alternativa 

metodológica para a realização da pesquisa; para a identificação do universo e 

amostra; para a coleta de dados; para a identificação das variáveis analíticas; e para 

o tratamento dos dados.  

 

4.1  TIPO DE PESQUISA 

 

       O trabalho seguiu um método de pesquisa survey que, de acordo com Fink 

(1995) representa a obtenção de dados e informações de um grupo que se 

caracteriza por uma população ou amostra através de um questionário. Assim, 

existem fatores que exemplificam diferentes modelos de trabalho, para tanto cada 

estudo representa características distintas e se relacionam com diferentes tipos de 

pesquisa apontados por Patton (1990) apud Roesch (1999). Considerando o objetivo 

e os atributos desta investigação, verificou-se que é uma pesquisa aplicada. O 

presente estudo identificou-se com a proposta metodológica aqui mencionada, pois, 

conforme Roesch (2006), procurou por uma melhor compreensão da natureza de um 

fenômeno e visa atingir um aperfeiçoamento desse ambiente em conjunto com o 

referencial teórico. Para alcançar o resultado dessa exploração, a evolução do 

trabalho procurou melhorar o nível de informação da organização hospitalar privada, 

com isso concatenou-se com a exposição de Malhotra (2005) sobre a pesquisa 

aplicada.  
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       A pesquisa possui um caráter descritivo. Conforme Melo (2007), a característica 

descritiva acontece devido ao fato de apontar os atributos de um fenômeno, da 

correlação de variáveis e da dificuldade que o pesquisador tem ao relacionar os 

dados com o referencial teórico. Essas peculiaridades de acordo com Cervo & 

Bervian (2002) procuram descobrir a frequência de um fenômeno, tendo em vista 

que neste estudo a ação ocorreu a partir da opinião dos médicos e dos 

pacientes/clientes de hospitais privados. Assim, a investigação, para Roesch (1999), 

adquiriu como uma das finalidades a identificação de variáveis relevantes e a 

possibilidade de aplicação das mesmas no ambiente de pesquisa. Quanto à 

propriedade explicativa, de acordo com Gil (1994), ela estruturou-se ao apontar 

aspectos determinantes e fundamentais para o resultado do fenômeno. Silva & 

Menezes (2001) acrescentam que esse paradigma representa o maior nível de 

complexidade entre as pesquisas e que o aprofundamento permitido ao analisar o 

estudo explica a razão da ocorrência de tais fatores. 

 

       Além das classificações expostas, percebeu-se essencialmente um atributo 

quantitativo, o qual se apresentou ao averiguar a opinião dos médicos e 

pacientes/clientes. A pesquisa preconizou, conforme Roesch (2006), conceitos já 

existentes na realidade dos grupos citados e, em nenhum momento, atuou sobre um 

campo de investigação desconhecido. Análogo às proposições desse projeto, 

Cooper & Schindler (2003) salientam que a busca pelos objetivos adapta-se para 

pacientes/clientes e médicos, seja pela definição da quantia de opiniões ou pela 

quantidade de vezes que uma variável se repete e contraria a vertente que investiga 

o hospital.  

 

4.2  UNIVERSO/AMOSTRA DE PESQUISA    

 

       Os pacientes/clientes e os médicos, portanto, sujeitos da presente investigação 

foram definidos como agentes inseridos nos hospitais privados e foram tratados de 

forma independente como universo de pesquisa. Assim, os indivíduos representaram 

universos distintos de estudo e cada amostra foi determinada a partir de dados 

provenientes de estruturas reguladoras de profissão e do governo federal, calculado 

com auxílio da ferramenta estatística “Decision Analyst Stats 2.0”. O banco de dados 

estatístico para cálculo de amostra foi pesquisado nas plataformas eletrônicas de 
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busca da Agência Nacional de Saúde – ANS e do Conselho Regional de Medicina – 

CRM/PB e, por facilidade de acesso aos entrevistados, a cidade de João Pessoa no 

estado da Paraíba foi escolhida como local de pesquisa.  

 

       Quanto aos médicos, o Conselho Regional de Medicina da Paraíba informou 

que estão registrados e aptos para atuação em João Pessoa, pesquisa de novembro 

de 2010, 2.813 médicos. O programa estatístico utilizado nessa pesquisa determinou 

que esse universo deve ser relacionado a um nível de confiança de 95% e a uma 

margem de erro de 5%, concluiu uma amostra, embora não plenamente entrevistada 

como se evidencia no decorrer deste capítulo, de 338 profissionais. Quanto aos 

pacientes/clientes, a Agência Nacional de Saúde apresentou que 187.088 habitantes 

da cidade de João Pessoa, dados de junho de 2010, estão vinculados a alguma 

operadora de saúde suplementar. O universo dos dados tem margem de segurança 

e nível de confiança idêntico ao outro grupo, e indicou, através da ferramenta 

estatística utilizada neste estudo, uma amostra de 383 entrevistados. As amostras 

aqui definidas e apresentadas respeitaram alguns atributos para que o entrevistado 

participasse do estudo, assim todo o médico deveria ser efetivamente registrado ao 

conselho do estado de pesquisa e todo o paciente/cliente deveria ser usuário de 

carta de operadora de saúde para assistência nacional ou exclusiva do estado da 

Paraíba, porém com vínculo à operadora desse estado. Os questionários da amostra 

inicial foram submetidos a uma verificação prévia, para se identificar os instrumentos 

inválidos, incompletos, rasurados e discrepantes. A partir de tais ações e do uso de 

ferramentas estatísticas, selecionaram-se os questionários aptos para mensuração e 

válidos para o estudo. Sendo que, a amostra definitiva foi apresentada em conjunto 

com o tratamento dos dados.           

 

4.3   VARIÁVEIS 

 

       O presente estudo teve como base de investigação a utilização de variáveis que 

compõem cada uma das relações observadas nos constructos. A partir dessa ação, 

o conteúdo bibliográfico foi dividido em duas etapas, inicialmente ocorreu uma 

investigação sobre a gestão hospitalar e, posteriormente, aprofundou-se em cada 

relação-foco desse estudo. No primeiro momento, as relações entre atores, as 

estratégias de gestão e de marketing de conquista de clientes e o comportamento do 
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consumidor foram abordados e, os itens mencionados, geraram contribuições que 

delimitaram as relações estudadas. A figura 6 demonstra as relações investigadas: 

Paciente/Cliente x Hospital - Médico x Hospital - Paciente/Cliente x Médico, e 

indicaram que a ação de conquista ocorre do segundo ator pelo primeiro ou do 

prestador de serviço para o cliente. 

 

Figura 6 - Os atores, as relações e os constructos. 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa. 

 

       A partir do aprofundamento da pesquisa e da identificação das relações que 

foram pesquisadas, necessitou-se buscar variáveis analíticas que integrassem cada 

uma das relações. Tais variáveis analíticas eram provenientes do referencial teórico 

analisado e serviram como estruturas de mensuração e análise de cada uma das 

relações verificadas. De acordo com o constructo cada relação contemplou variáveis 

que influenciaram o poder de decisão do respectivo cliente e assim puderam ser 

organizadas a partir do grau de importância do usuário. Dessa forma, as tabelas 1, 2 

e 3 apresentam as variáveis analíticas e seus respectivos atores, de acordo com 

cada uma das relações. 

 

Tabela 1: Variáveis Analíticas da Relação Paciente/Cliente X Hospital (Relação 1) 

Variáveis Autor 

Apoio psicológico ao paciente/cliente Edwards, 2001; Londoño et al,2003; Moraes, 
1995 

Atendimento do paciente/cliente pós alta hospitalar Moraes, 1995 
 

Conquista 
Conquista 

         Conquista 

Relação 1 

 1 

Relação 2 Relação 3 

Análise Discriminante 
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Variáveis Autor 

Certificado de qualidade hospitalar Pereira, 2005 

Clareza de autoridade assistencial e administrativa Urdan, 2001 
 

Cobertura geográfica Londoño et al, 2003 

Comodidade de horários Urdan, 2001 

Contato com familiares do paciente/cliente  Machline & Barbieri, 2006 

Controle de custos e disponibilidade de verificação parcial 
de despesas hospitalares  

Castelar et al, 1995 

Controle epidemiológico e de infecção hospitalar  Mirshawka, 1994 

Cumprimento de políticas públicas de saúde suplementar  Castelar et al, 1995 

Disponibilidade de equipe multidisciplinar  
 

Machline & Barbieri, 2006; Mirshawka, 1994 

Diversidade de planos de saúde  
 

Campos, 1982; Machline & Barbieri, 2006 

Divulgação de identidade organizacional  Churchill Jr & Peter, 2000 

Empatia Scarpi, 2004 

Equidade  Timi, 2003 

Ética  Mirshawka, 1994; Urdan, 2001 

Especialização  Londoño et al, 2003; Mirshawka, 1994; Siqueira, 
1985 

Estrutura física apropriada  Mirshawka, 1994; Pereira et al, 2005; Siqueira, 
1985 

Excelência de atendimento assistencial e administrativo 
direcionado ao paciente/cliente  

Pereira et al, 2005 

Facilidade de acesso e localização  Urdan, 2001; Machline & Barbieri, 2006 

Gestão direcionada aos Interesses do paciente/cliente  Castelar et al,1995 

Gestão profissional  Urdan, 2001 

Higiene do ambiente  Urdan, 2001 

Humanização hospitalar  Scarpi, 2004; Mirshawka, 1994 

Interação e comunicação com o colaborador  Edwards, 2001 

Qualidade dos serviços de apoio (Nutrição, Hotelaria, 
Manutenção, Lavanderia)  

Scarpi, 2004; Machline & Barbieri, 2006 

Participação no processo de tomada de decisão 
assistencial pelo paciente/cliente e/ou seu responsável  

Edwards, 2001; Scarpi, 2004; Timi, 2003 

Pesquisa em saúde Siqueira, 1985 

Pró-atividade dos colaboradores e equipe multidisciplinar  Moraes, 1995 

Qualidade, controle, armazenamento e disponibilidade do 
prontuário do paciente  

Teixeira, 2007 

Recursos humanos especializados 
 

Mirshawka, 1994; Siqueira, 1985; Pereira et al, 
2005 

Redução do tempo de internação hospitalar  Londoño et al, 2003 

Relação comercial com o paciente/cliente e/ou 
responsável  

Campos, 1982 

Resolutividade  Moraes, 1995 

Respeito aos direitos do consumidor  Timi, 2003 

Responsabilidade assistencial  Mirshawka, 1994; Urdan, 2001 

Responsabilidade social  Mirshawka, 1994 

Segurança técnica e assistencial  
 

Barone, 2003; Edwards, 2001; Moraes, 1995 

Tecnologia assistencial e de diagnóstico  Mirshawka, 1994; Siqueira, 1985 

Variedade de serviços de apoio e diagnóstico  Londoño et al, 2003 

Fonte: Pesquisa 
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   Tabela 2: Variáveis Analíticas da Relação Médico X Hospital (Relação 2) 

Variáveis Autor 

Agilidade de repasse de honorários médicos  
 

Magalhães, 2009; Mirshawka, 1994; Siqueira, 
1985 

Apoio e redução de riscos jurídicos ao corpo clínico  Magalhães, 2009 

Atendimento do paciente/cliente pós alta hospitalar Moraes, 1995 

Certificados de qualidade hospitalar  Pereira, 2005 

Clareza de informação e comunicação  Urdan, 2001 

Cobertura geográfica  Londoño et al, 2003 

Comodidade de horários  Urdan, 2001 

Controle epidemiológico e de infecção hospitalar Mirshawka, 1994 

Disponibilidade de equipe multidisciplinar 
 

Machline & Barbieri, 2006; Mirshawka, 1994 

Disponibilidade de escolha de fornecedor de material e 
equipamentos médico-hospitalares  

Machline & Barbieri, 2006 

Diversidade de planos de saúde  Campos, 1982; Machline & Barbieri, 2006 

Divulgação de planejamento estratégico e objetivos da 
empresa  

Churchill Jr & Peter, 2000 

Empatia  Scarpi, 2004 

Especialização  
 

Londoño et al, 2003; Mirshawka, 1994; 
Siqueira, 1985 

Estrutura física apropriada  
 

Mirshawka, 1994; Pereira et al, 2005; Siqueira, 
1985 

Ética  Mirshawka, 1994; Urdan, 2001 

Excelência de atendimento assistencial e administrativo 
direcionado ao paciente/cliente  

Pereira et al, 2005 

Facilidade de acesso e localização  
 

Urdan, 2001; Machline & Barbieri, 2006 

Gestão direciona ao relacionamento com o corpo clínico  Castelar, 1995; Turner, 1987 

Gestão profissional  Urdan, 2001 

Humanização hospitalar  Scarpi, 2004; Mirshawka, 1994 

Informatização Pereira et al, 2005 

Interatividade com o corpo clínico Urdan, 2001 

Liberdade de ação clínica Moraes, 1995 

Pesquisa em saúde  Siqueira, 1985 

Processos assistenciais padronizados  Pereira et al,2005 

Qualidade, controle e armazenamento do prontuário do 
paciente  

Teixeira, 2007 

Recursos humanos especializados  
 

Mirshawka, 1994; Siqueira, 1985; Pereira et al, 
2005 

Respeito aos direitos do médico  Timi, 2003 

Responsabilidade assistencial  Mirshawka, 1994; Urdan, 2001 

Responsabilidade social  Mirshawka, 1994 

Segurança técnica Barone, 2003 

Sustentabilidade organizacional Pereira et al, 2005 

Tecnologia assistencial e de diagnóstico Mirshawka, 1994; Siqueira, 1985 

Variedade de serviços de apoio e diagnóstico  Londoño et al, 2003 

Fonte: Pesquisa 
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 Tabela 3: Variáveis Analíticas da Paciente/Cliente X Médico (Relação 3) 

Variáveis Autor 

Aceitação incondicional da ação e decisão médica  Moraes, 1995 

Afetividade  Birman, 1980 

Apoio psicológico ao paciente/cliente  Edwards, 2001; Londoño et al,2003; Moraes, 
1995 

Atendimento Humanizado  Mirshawka, 1994; Moraes, 1995; Scarpi, 200 

Contato com familiares do paciente/cliente Machline & Barbieri, 2006; Scarpi, 2004 

Contato com médico da família  Moraes, 1995 

Cordialidade Moraes, 1995 

Diagnóstico preciso  Moraes, 1995; Urdan, 2001 

Discussão técnica do tratamento  Edwards, 2001; Timi, 2003 

Distância de relacionamento pessoal  Mirshawka, 1994 

Diversidade de planos de saúde  Campos, 1986; Machline & Barbieri, 2006 

Divulgação de valores e crenças  Churchill Jr & Peter, 2000 

Educação e empatia  Moraes, 1995; Scarpi, 2004 

Encaminhamento a especialista em caso de 
necessidade  

Moraes, 1995 

Escolha do local de internação  Almeida, 1998; Moraes, 1995, Geargeoura, 2007 

Especialização Londoño et al, 2003; Mirshawka, 1994; Siqueira, 
1985 

Ética  Mirshawka, 1994; Urdan, 2001 

Exame clínico completo  Moraes, 1995 

Excelência de atendimento  Pereira et al, 2005 

Facilidade de comunicação  Edwards, 2001 

Gestão direcionada aos Interesses do paciente/cliente  Castelar et al,1995 

Habilidade técnica  Raju  et al, 1995 

Honestidade  Raju et al, 1995 

Higiene pessoal e do ambiente Moraes, 1995 

Participação em pesquisas científicas em saúde  Siqueira, 1985 

Preenchimento completo e legível do prontuário  Teixeira, 2007 

Pró-atividade técnica  Raju et al, 1995 

Profissionalismo  Raju et al, 1995 

Redução do tempo de internação hospitalar Londoño et al, 2003 

Relação comercial  Campos, 1986 

Respeito aos direitos do consumidor  Timi, 2003 

Responder dúvidas com clareza Moraes, 1995 

Segurança técnica  Barone, 2003; Edwards, 2001; Raju et al, 1995 

 Fonte: Pesquisa 

 

 

       Com objetivo de complementar os resultados provenientes das relações 

apresentadas, integrou-se ao estudo a variável discriminatória. Esta questionou a 

real interferência do médico na opinião do paciente/cliente e, posteriormente, 

permitiu a correlação das variáveis analíticas com a mesma para se obter uma 

melhor explicação sobre o resultado alcançado.    
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4.4  COLETA DE DADOS E INSTRUMENTO  

 

       O pré-teste foi aplicado, pelo próprio pesquisador, em uma instituição hospitalar 

privada de João Pessoa e contou com a participação de 15 médicos e de 25 

pacientes/clientes. O pré-teste ocorreu na segunda quinzena do mês de novembro 

de 2010. A ação de validação do modelo permitiu que as questões fossem 

discutidas e adaptadas a uma linguagem com menor inferência técnica do meio 

hospitalar. Na aplicação do pré-teste, os questionários foram debatidos com os 

entrevistados, sendo que o layout, as formas das legendas e a apresentação dos 

tópicos necessitaram adaptação. Determinou-se, a partir de tal inferência, que os 

instrumentos deveriam sofrer adaptações para que permitissem uma melhor 

compreensão por parte dos entrevistados e que as entrevistas ocorreriam com a 

participação direta do entrevistador como um fiel orientador em caso de 

necessidade. 

 

       Dessa forma, o pesquisador capacitou os entrevistadores a fim de auxiliar os 

entrevistados durante o processo de coleta de dados. Essa estrutura aplicou-se 

tanto aos médicos quanto aos pacientes/clientes, sendo que cada um dos grupos 

entrevistados possuía questionários exclusivos. Cada relação verificada contemplou 

variáveis analíticas personalizadas, entretanto algumas vezes concomitantes, e 

todos os instrumentos foram mensurados com 11 níveis de opção e pontuação de 0 

a 10, sendo o numeral mais elevado o maior grau de relevância para aquela 

variável. Tais variações representaram tópicos pertinentes e intrinsecamente 

relacionados aos constructos, os quais permitiram identificar relações que somente 

se efetivaram por meio da prática de cada uma das variáveis captadas no referencial 

teórico. Os entrevistadores, também, receberam orientação sobre a importância de 

se responder à variável discriminatória que compõe o questionário direcionado ao 

paciente/cliente. Esta, em resposta dicotômica, sim ou não, permitiu que se 

desenvolvesse uma análise discriminatória de todo o conteúdo do estudo. As 

entrevistas ou interação com o mercado hospitalar foram realizadas nos meses de 

fevereiro e março de 2011, por uma equipe de 3 profissionais que trabalhavam na 

administração de um hospital privado de João Pessoa. 
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       Conforme Cervo & Bervian (2002), a coleta de dados compõe-se da elaboração 

e escolha do instrumento, da programação e da própria coleta de dados. O presente 

estudo, a partir de seus objetivos e de seu universo, dispunha do questionário como 

instrumento quantitativo. Ao desenvolver a coleta de dados em caráter quantitativo, 

o estudo utilizou como instrumento um questionário impresso que, conforme Marconi 

& Lakatos (2008), permitiu obter dados e interagir com o respondente independente 

do auxílio ou explicação sobre o instrumento. Este modelo foi desenvolvido de forma 

estruturada com questões fechadas que, para Roesch (1999), aumenta a precisão 

das respostas, pois não permite ao entrevistado incluir itens não contemplados nas 

variáveis estudadas no referencial teórico e optar pelo grau de concordância da 

escala Likert.  

 

       Quanto aos médicos, os questionários (Apêndice 1) foram aplicados no 

ambiente hospitalar e nos consultórios médicos. Na etapa destinada ao corpo clínico 

compreendeu uma questão dividida em 37 itens, visando estabelecer qual o grau de 

importância de cada uma das variáveis analíticas relacionadas à instituição 

hospitalar. Em relação aos pacientes/clientes (Apêndice 2), os questionários foram 

aplicados em clínicas e hospitais privados. Essa etapa da pesquisa definiu-se com 

três partes distintas, sendo a primeira um questionamento fechado dicotômico que 

procurou descobrir a relevância do médico na escolha de um hospital privado pelo 

paciente/cliente. Tal variável discriminatória representou a ferramenta de interligação 

do resultado do estudo com o propósito de explicar os aspectos definitivamente mais 

importantes; a segunda etapa procurou informações sobre a relação dos 

pacientes/clientes com os hospitais e estava composta por 45 itens; e a última 

questionou a relação dos pacientes/clientes com os médicos, era composta de 33 

tópicos.      

 

4.5  TRATAMENTO DE DADOS 

 

       A partir dos objetivos desse estudo dois grupos foram utilizados como foco de 

pesquisa e que, individualmente, foram investigados a partir de variáveis analíticas 

próprias, mesmo que em alguns momentos semelhantes. Independente do caráter 

quantitativo do trabalho, os dados receberam uma análise estatística que, para 

Marconi & Lakatos (2008), acrescentam aos textos as tabelas, gráficos e outras 
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ilustrações estritamente necessárias para a apresentação estatística e a 

interpretação dos resultados obtidos.  

 

       Inicialmente, os questionários aplicados foram avaliados para que itens 

inválidos, rasurados ou incompletos fossem excluídos. A análise estatística realizada 

somente com questionários válidos, permitiu a definição da uma amostra apta à 

avaliação estatística e, por conseqüência, identificação dos questionários 

efetivamente válidos e dos resultados. Dessa forma, baseou-se na utilização do 

“teste do escore-z” para exclusão de instrumentos discrepantes e do “teste-t para 

comparação de médias”, chamado de “valor p” ou a verificação da existência de 

significativa diferença estatística entre as variáveis. Após a identificação das 

principais variáveis de cada relação, os constructos que verificaram a opinião dos 

pacientes/clientes foram mensurados através da “análise discriminante” que 

determinou o nível de importância das mesmas frente à variável discriminatória. A 

aplicação de testes estatísticos, conforme Spiegel (1987) representa uma maior 

segurança durante o processo de tabulação e definição do resultado do estudo.  

 

       Os dados foram organizados através da média das respostas e, posteriormente, 

o resultado foi descrito de forma decrescente, submetido ao “teste do escore-z”. 

Segundo Levin (1987), para que ocorra a aplicação do mesmo, algumas condições 

devem ser respeitadas: a comparação deve ocorrer entre duas médias de uma 

mesma amostra; os dados constituídos em escala e a distribuição dos dados devem 

ser normais. Spiegel (1987) recomenda que esse teste defina um intervalo de 

aceitação e David (2003) contribui ao estabelecer que se decidam os limites das 

caudas inferior e superior e, por consequência, a população aceita para efetiva 

participação no estudo. Com o intuito de evitar anomalias, Soares (2002) cita que 

esse critério tem como objetivo a eliminação de discrepância e de dados que 

possibilitem a aplicação de um estudo com resultados irreais. A aplicação do “teste 

do escore-z”, realizada neste estudo, seguindo essas definições excluiu os 

questionários com pontuação maior e menor que a variação de três vezes o desvio 

padrão. 

 

       Posterior à aplicação do “teste do escore-z”, somente os instrumentos validados 

e passíveis de extração de resultados foram analisados com o “teste-t para 
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comparação de médias”. Stevenson (1981) define que esse “teste t” aplica-se com 

objetivo de verificar a existência de igualdade ou diferença das médias. Conforme 

Levin (1987), as amostras devem ser extraídas de uma mesma população, enquanto 

Silver (2000) aponta que esse modelo estatístico enquadra-se a amostras superiores 

a 30 elementos. Esse modelo de “teste t”, de acordo com Triola (2005), é 

considerado um procedimento padrão para testar a relação de variáveis com 

igualdade entre as médias ou alternativas com desigualdade entre as proporções. 

Soares (2002) salienta que esse modelo deve rejeitar as caudas, inferior e superior, 

de uma distribuição normal. Neste estudo, considerou-se a existência de igualdade 

para as hipóteses ou as variáveis e suas subsequentes de diferença de média. 

Assim preconizou-se uma significância de 5% para que se mensure essa relação 

com a utilização do p-bi caudal como determinante do resultado. 

 

       De acordo com a proposta de tratamento dos dados, a tabela 4 apresenta a 

amostra de questionários inválidos, discrepantes e válidos. Inicialmente, demonstra 

a amostra obtida através do “Decision Analyst Stats 2.0” e, logo a seguir, os 

questionários aplicados. Verificou-se que a pesquisa respeitou a amostra 

determinada para todas as relações, entretanto para os questionários destinados 

aos médicos, no processo de avaliação da organização hospitalar, foram realizadas 

186 entrevistas devido a dificuldade de acesso aos profissionais. O quantitativo 

representou 55,03 % da amostra inicial e, para que se gerasse segurança, os dados 

representaram um nível de confiança de 90% e uma margem de erro de 6%, de 

acordo com o software estatístico utilizado nesta pesquisa. Após conclusão das 

entrevistas, os questionários foram avaliados para que instrumentos rasurados ou 

incompletos fossem excluídos da análise estatística. Quanto aos questionários 

discrepantes, a utilização do “teste do escore-z” permitiu que as informações obtidas 

fossem apuradas com objetivo de retirar possíveis anomalias que interferissem nos 

resultados. Os questionários válidos representaram os instrumentos estatisticamente 

aptos para a aplicação da análise que resultou no produto do presente trabalho. 
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Tabela 4 – Amostra de questionários inválidos, discrepantes e válidos. 

 Questionários 

Previstos 

Questionários 

Aplicados 

Questionários 

Inválidos 

Questionários 

Discrepantes 

Questionários 

Válidos 

Paciente/Cliente 

X 

Hospital 

383 383 34 

 

31 318 

Paciente/Cliente 

X 

Hospital 

Variável 

Discriminatória 

383 383 34 

 

 

0 

 

349 

Médico 

X 

Hospital 

338 186 0 

 

27 159 

Paciente/Cliente 

X 

Médico 

383 383 34 

 

80 

 

269 

Fonte: Pesquisa 

 

       Os resultados identificados após a mensuração dos questionários válidos 

através do ranking decrescente das médias e a aplicação do teste-t permitiram um 

aprofundamento do produto do trabalho a partir da aplicação da análise 

discriminante por meio do software estatístico SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences), de acordo com a Tabela 5. A análise discriminante teve como foco medir 

na variável discriminatória, categórica segundo Aaker et al (2001), o nível de 

interferência das variáveis analíticas, nesse caso ao avaliarem a opinião do 

paciente/cliente. Conforme Hair et al (1998), a análise baseou-se na estimativa de 

peso de cada variável com objetivo de maximizar a variância entre os grupos e 

distinguir a valoração das funções discriminantes ou demonstrar quais variáveis 

analíticas possuíam maior ou menor representatividade no resultado obtido na 

variável discriminatória. Assim, nas relações paciente/cliente x hospital e 

paciente/cliente x médico se procurou identificar, através do teste-t, a partir da 

primeira variável analítica do ranking em comparação com as variáveis 

subsequentes, as principais variáveis que de forma estatística comprovadamente 

interferissem na variável discriminatória. Esse instrumento estatístico não se aplicou 

à opinião do médico quanto à organização hospitalar, pois estava intrínseco à 

existência dessa relação e quanto ela afetou a opinião do paciente/cliente. A 

aplicação da análise discriminante e a identificação das variáveis analíticas mais 
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significativas complementaram o resultado da pesquisa, pois auxiliaram na 

interpretação dos dados obtidos e explicaram com mais clareza os objetivos do 

estudo vigente. 

 

Tabela 5 - As variáveis analíticas estimadas na análise discriminante. 

  

Variáveis 

 

Analíticas 

 

 

Paciente/Cliente 

x 

Hospital 

1. Higiene do 

ambiente  

 

 

 

Paciente/Cliente 

X 

Médico 

1. Higiene pessoal e 

do ambiente 
2. Honestidade 

 

3. Ética 

Fonte: Pesquisa 

 

       Ariosi (2002) indica que esses dados, pós-tabulação estatística, podem ser 

apresentados em escalas de valores que reflitam a importância das variáveis para os 

grupos. As informações obtidas na evolução do presente trabalho e avaliadas de 

forma estatística permitiram ao investigador mensurar o grau de importância das 

variações e, posteriormente, relacionar com o objetivo principal da pesquisa, de 

acordo com Marconi & Lakatos (2008). Assim, posteriormente, possibilitou-se 

evidenciar as conquistas alcançadas, indicar as limitações e reconsiderações, 

relacionar os fatos encontrados com a teoria e recomendar novas propostas de 

estudo. 
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5  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

       A partir da estrutura de análise dos dados obtidos e apresentados na 

metodologia do presente estudo, seguiu-se a verificação dos resultados. Estes, 

primordialmente, estavam divididos de acordo com o exame de cada uma das 

relações ligadas posteriormente e, por fim, interpretadas através da análise 

discriminante. Todas as variáveis analíticas possuíam um mesmo nível de 

importância para essa pesquisa e a pontuação das mesmas ocorreu através do 

entrevistado, sem a pretensão de sugerir indícios de maior relevância entre algum 

dos estudos realizados pelos autores que compuseram o constructo e as variantes 

da pesquisa. Quanto às variáveis analíticas, das relações debatidas, identificou-se a 

ordem de importância das mesmas para o entrevistado, a análise dos principais 

resultados, as médias e as diferenças estatísticas. Já na análise discriminante 

mensuraram-se as variáveis com maior grau de relevância na opinião dos 

pacientes/clientes, apreciaram-se os dados obtidos e verificou-se o poder 

discriminante desta avaliação. 

 

5.1  ANÁLISE DA RELAÇÃO PACIENTE/CLIENTE X HOSPITAL 

 

       O paciente/cliente valoriza o que consegue perceber e à medida que aumenta o 

nível do relacionamento consegue distinguir um ambiente hospitalar com traços de 

segurança e de qualidade, além de diferenciar uma assistência humana em sua 

plenitude. Dessa forma, esses entrevistados demonstraram que, a partir dos 

instrumentos analisados, 72,21% optaram por uma instituição hospitalar privada 

conforme a orientação do médico. O Gráfico 1 ilustra a variável discriminatória que 

está amplamente relacionada à opção de escolha do paciente/cliente. Assim, 

27,79% dos entrevistados não consideraram o médico um fator de relevância para a 

definição de sua opinião. O hospital privado, de acordo com o resultado obtido, 

poderia priorizar suas ações de captação de clientes no corpo clínico, porém em um 

menor nível procuraria atuar também no paciente/cliente.  
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        Gráfico 1 – A influência do médico na escolha de um hospital privado pelo paciente/cliente. 

 

           Fonte: Pesquisa 

 

       Prosseguindo na relação paciente/cliente x hospital, a Tabela 6 assinala o 

resultado obtido através dos entrevistados e das variáveis analíticas apresentadas 

na tabela 1. A mesma expôs que os escores referentes às variáveis “01 – higiene do 

ambiente” e “38 – participação em pesquisa da área da saúde” apresentaram 

diferença estatística para a sua variável posterior. A tabela 6 mostra que não existe 

diferença estatística significativa para os demais itens do estudo. Entretanto, 

evidenciou a existência de uma valoração para todas as variáveis e se apresentou 

através de ranking no qual o primeiro aspecto recebeu maior pontuação por parte de 

paciente/cliente e os outros, respectivamente, menor grau de importância.   

 

Tabela 6 – Ordem de importância das variáveis para a relação paciente/cliente x hospital.     

Variáveis Analíticas Média Desvio 
Padrão 

Valor P 

.   Higiene do ambiente; 9,7955  0,5510 0,0030 

2.   Estrutura física apropriada; 9,6729  0,7493 
0,6307* 

3.  Controle epidemiológico e de infecção hospitalar; 9,6446 0,8824 
0,9114* 

4.   Ética da organização hospitalar; 9,6383 0,7135 
0,2970* 

5.   Excelência de atendimento assistencial e administrativo direcionado 
ao paciente/cliente; 

9,5849 0,8937 
0,9588* 

6.  Tecnologia de assistência em saúde; 9,5817 0,8165 
0,8356* 

7.  Humanização hospitalar; 9,5691 0,8996 
0,8557* 

8.  Variedade de serviços de apoio e diagnóstico;  9,5597 0,8450 
0,6567* 

9.  Segurança técnica e assistencial; 9,5377 0,9680 
0,5213* 

10.  Responsabilidade assistencial;  9,5031 0,9687 
0,9191* 

11.  Instituição hospitalar especializada; 9,4968 0,9557 
0,8158* 

12.  Respeito aos direitos do consumidor; 9,4811 1,0823 
0,9153* 

13.  Responsabilidade social;  9,4748 1,1110 
0,9642* 

72,21 

27,79 

0 

20 

40 

60 

80 

Influencia Não Influencia 
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Variáveis Analíticas Média Desvio 
Padrão 

Valor P 

14. Qualidade do serviço de lavanderia; 9,4716 1,0526 
0,3053* 

15. Qualidade do serviço de manutenção; 9,4276 1,1286 
0,3070* 

16. Qualidade dos serviços de nutrição; 9,3679 1,1834 
0,7567* 

17.  Equidade de atendimento; 9,3427 1,1560 
0,5163* 

18. Qualidade, controle, armazenamento e disponibilidade do prontuário 
do paciente; 

9,2861 1,3928 
0,8887* 

19. Facilidade de acesso;  9,2735 1,3257 
0,8296* 

20. Qualidade do serviço de hotelaria; 9,2547 1,3056 
0,9399* 

21. Disponibilidade de equipe multidisciplinar; 9,2484 1,2696 
0,5023* 

22. Gestão direcionada aos Interesses do paciente/cliente;  9,186 1,1817 
0,8354* 

23.  Certificado de qualidade hospitalar; 9,1688 1,3790 
0,9154* 

24. Gestão profissional; 9,1603 1,2860 
0,9384* 

25. Interação e comunicação com o funcionário; 9,154 1,2117 
0,4497* 

26. Contato com familiares do paciente/cliente; 9,088 1,3979 
1,0000* 

26. Diversidade de planos de saúde; 9,088 1,5901 
0,8865* 

27. Recursos humanos especializados; 9,0723 1,4067 
0,7889* 

28. Comodidade de horários; 9,044 1,5860 
0,9124* 

29. Facilidade de localização; 9,0314 1,5763 
0,8026* 

30. Cumprimento de políticas públicas de saúde suplementar; 9,0031 1,7338 
0,7552* 

31. Apoio psicológico ao paciente/cliente; 8,9622 1,8742 
0,9798* 

32. Participação no processo de tomada de decisão assistencial pelo 
paciente/cliente e/ou seu responsável; 

8,9591 1,6532 
0,4571* 

33. Pró-atividade dos funcionários; 8,8836 1,5813 
0,5130* 

34. Clareza de autoridade assistencial e administrativa; 8,8238 1,5525 
0,5616* 

35. Resolutividade da organização hospitalar; 8,7641 1,6464 
0,2030* 

36. Empatia com a organização hospitalar; 8,6226 1,9687 
0,8922* 

37. Atendimento do paciente/cliente pós-alta hospitalar; 8,6037 1,8746 
0,9419* 

38. Participação de pesquisa na área da saúde; 8,5943 1,8852 0,0120 

39. Cobertura geográfica da organização hospitalar; 8,2264 2,1634 
0,7717* 

40. Disponibilidade de verificação parcial de despesas hospitalares; 8,1823 2,1559 
0,6837* 

41. Controle de custos hospitalares;  8,1383 2,2772 
0,5334* 

42. Relação comercial com o paciente/cliente e/ou responsável; 8,0345 2,3419 
0,8692* 

43. Divulgação de Missão, Visão e Valores; 8,0094 2,2793 
0,9048* 

44. Redução do tempo de internação hospitalar. 7,9905 2,3542  
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Fonte: Pesquisa 
Nota: Variáveis apontadas com “*” não podem ser consideradas significativas plenamente pela 
posição seguidamente superior a que vem logo após dela para uma diferença de 5%. 

 

       Os entrevistados da relação indicaram que aspectos de segurança técnica, 

administrativa e de peculiar característica de qualidade humana eram prioritários em 

seu julgamento. Aspectos como higiene do ambiente, estrutura física apropriada, 

controle e combate de infecção hospitalar, tecnologia, variedade de serviços de 

diagnóstico, segurança técnica e assistencial, ética, excelência de atendimento, 

humanização, e responsabilidade assistencial, na visão do cliente, estavam 

relacionados a características palpáveis e mensuráveis a um leigo.  

 

       Posterior aos itens de segurança e de relacionamento humano, a análise dos 

dados permitiu identificar que os entrevistados demonstrassem interesse nas 

variáveis de apoio operacional, de distinção legal e de qualidade administrativa. 

Avaliando os itens de maior valor para o entrevistado, considerou-se que as 

estruturas operacionais: lavanderia, nutrição, manutenção e hotelaria, 

complementaram os aspectos de segurança, pois através delas permitiu-se perceber 

o cuidado constante com a estrutura física e a permanência de ações focadas em 

manter padrões máximos de confiança. Quanto à relação da instituição hospitalar 

privada com os meios e obrigações jurídicas, assim como acontece com os serviços 

de apoio operacional, os entrevistados vislumbraram uma estrutura de apoio e 

segurança. A instituição deveria explicitamente respeitar e seguir as obrigações 

legais, bem como os direitos do consumidor, a equidade assistencial, os cuidados 

com o prontuário do paciente e as políticas públicas de saúde e, assim, se 

apresentaria amparado e habilitado a assistir ao paciente/cliente. Ao avaliar a 

relevância de variáveis que influenciaram em seu ambiente hospitalar, o 

paciente/cliente apontou para a existência de complementos que auxiliam na 

qualidade de atendimento e de característica administrativa. A efetiva participação 

de recursos humanos capacitados e pró-ativos, das equipes multidisciplinares, 

assistenciais e médicas, do apoio psicológico ao enfermo, da facilidade de acesso e 

localização, do contato com os profissionais, de gestão especializada e voltada aos 

interesses do cliente e de ações que sugerem a diferença da percepção de um 

paciente/cliente. O conjunto de aspectos diferenciadores indicou resolutividade 

frente à interpretação do usuário e à apresentação de certificados hospitalares de 
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qualidade colaborou para evidenciar o trabalho realizado pela organização e 

melhorar o nível de comunicação e compreensão da instituição hospitalar privada 

por parte do paciente/cliente e da comunidade. 

 

       Ao procurar avaliar o grau de importância de variáveis analíticas, por parte 

desses entrevistados, inerentes a uma instituição hospitalar privada, identificou-se 

que aspectos acadêmicos, comerciais e de empatia foram os menos valorizados 

pelos mesmos. Ao contrário da relevância encontrada nos itens de segurança e de 

humanização, os entrevistados indicam que a empatia com a organização, a 

participação em pesquisa médica, a utilização e divulgação de planejamento 

estratégico, a relação pós-alta hospitalar, a redução do período de internação 

hospitalar e os tópicos financeiros e comerciais, em menor grau interessaram ao 

cliente. Percebeu-se que o paciente/cliente restringiu seu interesse efetivamente em 

pontos palpáveis e mensuráveis, que influenciam diretamente no tratamento médico-

hospitalar e que possam ser acompanhados e, caso necessário, cobrados e 

melhorados pelo enfermo e seus familiares. 

 

5.2  ANÁLISE DA RELAÇÃO MÉDICO X HOSPITAL 

 

       Nesta seção foram analisados os itens pertinentes à relação médico x hospital, 

conforme a tabela 2. Todos os entrevistados eram filiados ao Conselho Regional de 

Medicina local, estavam regularmente credenciados a diversos planos de saúde e 

atuavam em mais de uma unidade hospitalar privada. Após verificar o resultado 

dessa relação, apresenta-se na Tabela 7 o ranking das variáveis, bem como dados 

provenientes da análise estatística. 

 

Tabela 7 – Ordem de importância das variáveis para a relação médico x hospital. 

Variáveis Analíticas Média Desvio 
Padrão 

Valor P 

1. Agilidade de repasse de honorários médicos; 9,3459 0,7546 0,03481 

2. Variedade de serviços de apoio e diagnóstico; 9,1383 1,0935 
0,4930* 

3. Apoio e/ou redução de riscos jurídicos ao corpo clínico; 9,0628 1,1289 7,38E-10 

4. Estrutura física apropriada; 7,9685 1,8051 
0,3279* 

5. Interatividade com o corpo clínico; 7,7987 1,7458 
0,9675* 
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Variáveis Analíticas Média Desvio 
Padrão 

Valor P 

6. Tecnologia assistencial e de diagnóstico; 7,7924 1,4010 
0,9010* 

7. Informatização da instituição; 7,7735 1,6532 
0,9475* 

8. Controle epidemiológico e de infecção hospitalar; 7,761 1,9075 
0,6690* 

9. Ética da instituição hospitalar; 7,6792 1,7693 
0,8448* 

10. Liberdade de ação clínica; 7,6477 1,8628 
0,7971* 

11. Qualidade, controle e armazenamento do prontuário do 
paciente; 

7,6037 1,6304 
0,8876* 

12. Certificados de qualidade hospitalar; 7,5786 1,8568 
0,7162* 

13. Facilidade de localização; 7,5157 1,6945 
0,8732* 

14. Humanização hospitalar; 7,4842 1,922 
0,7845* 

15. Processos assistenciais padronizados; 7,4339 1,7736 
0,9731* 

16. Disponibilidade de equipe multidisciplinar; 7,4276 2,1211 
0,9231* 

17. Excelência de atendimento assistencial ao paciente/cliente; 7,4088 1,9655 
0,9734* 

18. Respeito aos direitos do médico; 7,4025 1,8145 
0,8545* 

19. Comodidade de horário de atuação; 7,3647 2,2653 
0,9766* 

20. Cobertura geográfica da instituição; 7,3584 2,5712 
0,9760* 

21. Facilidade de acesso; 7,3522 2,4857 
0,9524* 

22. Recursos humanos especializados; 7,3396 1,7568 
0,8295* 

23. Clareza de informação e comunicação; 7,3018 2,043 
0,9745* 

24. Gestão direcionada ao relacionamento com o corpo clínico; 7,2955 2,008 
0,7869* 

25. Gestão profissional da instituição; 7,2452 2,1456 
0,9278* 

26. Especialização da instituição hospitalar; 7,2264 2,3517 
0,9046* 

27. Disponibilidade de escolha de fornecedor de material e 
equipamento médico-hospitalares; 

7,2012 2,2382 
0,9516* 

28. Empatia com a instituição hospitalar; 7,1886 2,2896 
0,9209* 

29. Responsabilidade assistencial; 7,1698 1,9783 
0,5903* 

30. Participação em pesquisa em saúde; 7,0628 2,3321 
0,8669* 

31. Divulgação de planejamento estratégico e objetivos da 
empresa; 

7,0314 2,4788 
0,2439* 

32. Excelência de atendimento administrativo ao paciente/cliente; 6,7924 2,3974 
0,9780* 
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Variáveis Analíticas Média Desvio 
Padrão 

Valor P 

33. Diversidade de planos de saúde; 6,7861 2,7267 
0,7340* 

34. Responsabilidade social; 6,7106 2,5909 
0,0829* 

35. Segurança técnica; 6,4213 2,1179 0,0004 

36. Atendimento do paciente/cliente pós alta hospitalar; 5,7232 2,4889 0,0192 

37. Instituição auto-sustentável. 5,2327 2,6747  

Fonte: Pesquisa.     
Nota: Variáveis apontadas com “*” não podem ser consideradas significativas plenamente pela 
posição seguidamente superior a que vem logo após dela para uma diferença de 5%. 
 

       Constatou-se, de acordo com o teste de significância, que a agilidade de 

repasse de honorários, o apoio jurídico ao corpo clínico, a segurança técnica e a 

assistência após alta do paciente/cliente apresentaram diferença estatística 

comprovada. Tais variáveis, quando mensuradas através do teste-t, constituem uma 

desigualdade de valoração significativa. Os itens restantes, apesar de tabulados e 

validados para a investigação, não constituíram uma diferença estatística 

expressiva, porém real. 

 

       Observou-se que a agilidade de repasse de honorários, a variedade de serviços 

de apoio diagnóstico e o apoio jurídico ao médico destacaram-se frente a todas as 

variáveis. Tais itens, com média superior a 9.0, permitiram identificar a importância 

para o médico e uma capacidade de diferencial competitivo para a instituição 

hospitalar. Entretanto, o atendimento administrativo ao paciente/cliente, a 

diversidade de planos de saúde credenciados à instituição, a segurança técnica, o 

atendimento ao paciente após a alta hospitalar e a auto-sustentabilidade do hospital 

representaram os menores níveis de relevância para o médico. Essas variáveis 

apresentaram média de escore no nível 6 e 5 de pontuação. 

 

       Assim, percebeu-se a preocupação do corpo clínico em atender às suas 

próprias necessidades em detrimento das obrigações com o paciente/cliente. Os 

itens de maior importância para os médicos, valorados com as maiores médias, 

foram a estrutura física apropriada, a tecnologia assistencial de diagnóstico e 

administrativa, a interatividade com o corpo clínico, o controle epidemiológico e de 

infecção hospitalar, a ética da organização e a liberdade de ação clínica. As 

variáveis que afetaram a real preocupação com o paciente/cliente, como a 



70 

 

 

humanização hospitalar, a excelência de atendimento assistencial e administrativo 

ao paciente e assistência posterior à alta hospitalar foram apontadas com valoração 

intermediária ou baixa.  

 

       Seguindo a constatação das variáveis relevantes aos entrevistados, considerou-

se que as ações administrativas e de gestão como a sustentabilidade, a diversidade 

de planos de saúde, a divulgação de planejamento estratégico e a gestão 

profissional representaram reduzida importância para o corpo clínico. Estes tópicos, 

exclusivos de gestão, foram amplamente relacionados às principais necessidades, 

porém identificou-se que são pouco visíveis aos olhos do corpo clínico. Assim, 

tornou-se perceptível que a organização hospitalar para cativar o médico, deveria a 

priori oferecer a esses profissionais uma estrutura de trabalho que expressasse 

segurança, qualidade e independência de forma plenamente direcionada à 

assistência ao seu trabalho e a sua remuneração. Outras ações também 

relacionadas ao trabalho médico, mas que não interferem diretamente na execução 

de seu trabalho profissional como localização, acesso, comodidade de horário de 

atuação, clareza de comunicação, especialização da instituição e diversidade de 

planos de saúde representaram um nível intermediário de importância. 

 

5.3  ANÁLISE DA RELAÇÃO PACIENTE/CLIENTE X MÉDICO 

 

       Os dados apurados da relação paciente/cliente x médico apontaram a 

importância desse relacionamento e seguiram as variáveis analíticas apresentadas 

na tabela 3 da metodologia. O cliente expressou opinião quanto ao médico e 

evidenciou a confiança nesse profissional, pois 72,21% acataram a indicação de 

uma instituição hospitalar. Salientou-se que ao acatar a orientação médica, o mesmo 

estava servindo aos interesses do profissional e não o médico prestando uma 

assistência conforme o interesse do paciente/cliente. A inversão desses valores foi 

explicada nos dados apresentados na tabela 8, na qual 82,76% das variáveis 

estavam em um patamar de relevância superior ao nível médio de pontuação 9.0. 

Em tal aspecto, o entrevistado avaliou o médico de acordo com variáveis diversas e, 

após decidir pela assistência de um profissional específico, acatou suas orientações. 
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Tabela 8 – Ordem de importância das variáveis para a relação paciente/cliente x médico. 

Variáveis Analíticas Média Desvio 
Padrão 

Valor P 

1. Higiene pessoal e do ambiente; 9,8141 0,5349 
0,1089* 

2. Honestidade; 9,7695 0,5720 
0,5794* 

3. Ética; 9,7509 0,6238 
0,7659* 

4. Responder dúvidas com clareza; 9,7397 0,6101 
1,0000* 

4. Profissionalismo; 9,7397 0,6282 
0,8386* 

5. Exame clínico completo; 9,7323 0,6130 
1,0000* 

5. Excelência de atendimento; 9,7323 0,6485 
0,8449* 

6. Diagnóstico preciso; 9,7249 0,6158 
1,0000* 

6. Habilidade técnica; 9,7249 0,6036 
0,9259* 

7. Segurança técnica; 9,7211 0,6409 
1,0000* 

7. Especialização do médico; 9,7211 0,6581 
0,4200* 

8. Facilidade de comunicação; 9,6914 0,6446 
0,7802* 

9. Atendimento Humanizado; 9,6802 0,6362 
0,4662* 

10. Encaminhamento ao especialista; 9,6505 0,7460 
0,3684* 

11. Preenchimento completo e legível do prontuário; 9,6096 0,8057 
0,8124* 

12. Respeito aos direitos do consumidor; 9,5985 0,7932 
0,9384* 

13. Educação do médico; 9,5947 0,7300 
0,7029* 

14. Apoio psicológico ao paciente/cliente; 9,5762 0,7322 
0,2632* 

15. Gestão direcionada aos interesses do paciente/cliente; 9,5092 0,8708 
0,3446* 

16. Cordialidade; 9,4535 0,8478 
0,8925* 

17. Contato com familiares; 9,46 0,8430 
0,8598* 

18. Pró-atividade técnica; 9,4349 0,9621 
0,4887* 

19. Contato com o médico da família; 9,386 1,0107 
0,7094* 

20. Discussão técnica do tratamento; 9,3605 0,9850 
0,2768* 

21. Afetividade do médico; 9,2788 1,0721 
0,3460* 

22. Participação em pesquisas científicas em saúde; 9,1933 1,2928 
0,3153* 

23. Diversidade de planos de saúde atendidos; 9,0966 1,3008 
0,7053* 

24. Empatia com o médico; 9,052 1,6199 0,0238 
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Variáveis Analíticas Média Desvio 
Padrão 

Valor P 

25. Redução do tempo de internação hospitalar; 8,7434 1,7696 0,0380 

26. Relação comercial; 8,4869 2,2186 0,0007 

27. Distância de relacionamento pessoal; 7,8996 2,7878 
0,3382* 

28. Divulgação de valores e crenças do médico; 7,7249 3,0613 
0,1121* 

29. Aceitação incondicional da decisão médica. 7,3382 2,7360  

Fonte: Pesquisa.     
Nota: Variáveis apontadas com “*” não podem ser consideradas significativas plenamente pela 
posição seguidamente superior a que vem logo após dela para uma diferença de 5%. 
 

       Quanto ao nível de significância, identificou-se que a empatia com o médico, a 

redução do período de internação hospitalar e a relação comercial possuíam 

diferença estatística comprovada. Tornou-se relevante salientar que esses itens em 

conjunto com a distância de relacionamento pessoal, a divulgação de valores e 

crenças do profissional representaram as menores médias entre as variáveis ou os 

aspectos de menor relevância a esse entrevistado. 

 

       De acordo com a tabela 8, constata-se que a maioria das variáveis possui 

elevada relevância, pois apresentam pontuação média superior a 9. O entrevistado 

considerou itens de segurança, de relacionamento e assistenciais com um mesmo 

patamar e julgou o profissional a partir desses tópicos. A higiene pessoal e do 

ambiente despontou como o maior nível de importância, ela estava amplamente 

relacionada à segurança. A elevada pontuação média obtida, da honestidade, do 

profissionalismo, da ética, da facilidade de comunicação, do respeito aos direitos do 

consumidor, da educação, do contato com familiares, da cordialidade, da afetividade 

do relacionamento, do atendimento humanizado e da empatia com o médico 

demonstraram a definitiva consideração desses aspectos no grau de interação da 

relação. As variáveis assistenciais estavam definidas com elevado índice de 

importância para o entrevistado, a resolução clara de dúvidas, o exame clínico 

completo, o encaminhamento ao especialista, o diagnóstico preciso, a habilidade, a 

segurança, a pró-atividade técnica, o apoio psicológico ao paciente e a discussão 

técnica do tratamento interferiram de forma positiva na opinião do entrevistado. 
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       Quanto à esfera administrativa de relacionamento, salientou-se que o 

paciente/cliente delimitou um reduzido nível de importância para as ações 

comerciais. Identificou-se a necessidade de desvincular o profissional da medicina 

de uma esfera comercial e de impessoalidade. Apesar do elevado nível de confiança 

no médico assistente, o paciente/cliente não apresentou passividade na relação, 

pois poderia contrariar a decisão médica. Percebeu-se que esse paciente/cliente, de 

acordo com o gráfico 1, estima a opinião do médico e mesmo assim determina como 

a variável de menor relevância, conforme tabela 8, a aceitação incondicional da 

decisão médica.        

 

5.4  INTER-RELAÇÕES DAS VARIÁVEIS ANALÍTICAS 

 

       Para avaliar uma inter-relação das variáveis analíticas de todas as relações 

desse estudo, cruzaram-se resultados e se visualizaram aspectos comuns com 

maior facilidade de compreensão. Assim, as exposições trataram de itens positivos e 

negativos dos resultados e indicaram as variáveis com maior incidência de 

relevância. De acordo com os resultados apresentados, constatou-se que algumas 

variáveis eram exclusivas de uma relação, porém outras estavam integradas a todos 

os modelos de relacionamento pesquisados. Assim, inicialmente, foram analisadas 

em par de relações e, posteriormente, discutidas de forma integral. 

  

       Quanto aos questionários destinados aos pacientes/clientes, verificou-se a 

existência de semelhanças nas respostas obtidas, pois ambos os segmentos 

apontaram que mais de 68% das variáveis possuíam valoração superior a 9.0 pontos 

na relação paciente/cliente x hospital, tabela 6, e superior a 90% na relação 

paciente/cliente x médico, tabela 8, o que demonstrou uma personalidade crítica do 

entrevistado, seja em relação ao hospital ou ao médico. Aspectos como a higiene, a 

ética nos relacionamentos, excelência de atendimento, a segurança técnica, a 

humanização e a qualidade do prontuário do paciente foram avaliados de forma 

semelhante nesses questionários. Entretanto, o entrevistado procurou no 

profissional médico maior segurança e qualidade de informação do que na 

instituição hospitalar. Outras semelhanças nas respostas dos entrevistados 

enquadraram-se nas variáveis de menor valoração. Nesse caso, o usuário 

estabeleceu que aspectos comerciais e financeiros, pouco valorizou práticas 
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administrativas relacionadas à identidade organizacional da empresa, não 

apresentou interesse em ações que visam reduzir o período de internação hospitalar 

do paciente/cliente e apresentou pouca importância para a prática de pesquisas 

científicas na área da medicina. 

 

       Conforme Camacho & Rocha (2006), parte fundamental do constructo desse 

estudo, o médico e o paciente/cliente representam os principais tomadores de 

decisão frente a uma instituição hospitalar privada. Como optantes por uma 

instituição, o resultado da relação desses com o hospital expressou quais variáveis 

são mais representativas para a escolha final. A variável independente do estudo, de 

acordo com o gráfico 1, demonstrou que 72,21% dos pacientes/clientes escolhem 

um hospital por indicação médica enquanto 27,79% decidem individualmente, esse 

fato confirmou que na plenitude dessa opção estão todas as variáveis que afetam a 

chegada de um cliente, seja médico ou paciente, a uma organização privada. Apesar 

da importância dessas variáveis verificou-se que os resultados pouco teriam em 

comum. Enquanto o profissional procurou uma instituição que servisse aos seus 

anseios e que direcionasse suas ações a cativar o médico através do repasse de 

honorários, da variedade de serviços de diagnóstico e do apoio e cuidados jurídicos, 

o paciente/cliente preocupou-se com itens mensuráveis  que afetam a sua estada na 

instituição. Assim, itens como higiene, controle epidemiológico e de infecção 

hospitalar, excelência de atendimento e tecnologia representaram os maiores 

interesses desses pacientes. Entretanto para ambos os clientes a estrutura física 

compreendeu uma variável muito importante e fundamental para a tomada de 

decisão final. Salientou-se também que aspectos administrativos e de gestão como a 

variedade de planos de saúde credenciados, a divulgação de identidade 

organizacional e participação em pesquisa em saúde pouco interferiram na opinião 

desses grupos. Complementando essa questão, identificou-se que ações 

direcionadas ao paciente/cliente desse médico tiveram média ou baixa interferência 

na sua opção pelo hospital. Todavia para o paciente/cliente, a presença e o 

relacionamento do médico com a instituição tornam-se essencial para a definição de 

seus interesses. 

 

       Por fim, a partir dos resultados gerados pela pesquisa permitiu-se evidenciar 

que a organização hospitalar compreende um local de disciplina médica e que esse 
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profissional influencia as esferas administrativas e assistenciais do ambiente 

mencionado, corroborando Foucault (1979). O corpo clínico representou para a 

organização hospitalar o maior gerador de pacientes/clientes e para o 

paciente/cliente a segurança técnica necessária para curar a sua enfermidade e 

melhorar a sua qualidade de vida. Evidenciou-se que tanto o hospital privado quanto 

o médico foram avaliados pelo paciente/cliente. Nesse caso, o estudo permitiu 

evidenciar que esse ciclo de conquista é permanente, pois o médico precisa cativar 

o paciente/cliente, o hospital carece de ações que aproximem tanto o médico quanto 

o paciente/cliente de suas dependências e o paciente/cliente precisa corresponder e 

aceitar o tratamento médico para que esse considere a possibilidade de realizar um 

pleno tratamento. Dessa forma, ao avaliar as principais variáveis observou-se que, 

para o paciente/cliente em relação ao médico e ao hospital, os itens de segurança 

técnica e assistencial apresentaram maior valoração. A higiene do ambiente, a 

estrutura física apropriada, a utilização de serviços diagnósticos e de tecnologia para 

concluir a análise foram prioritárias frente a itens administrativos e de 

relacionamento. Para o médico, ao julgar uma instituição hospitalar, identificou-se 

que aspectos intrinsecamente relacionados ao seu bem estar foram prioritários a 

outras variáveis.   

  

5.5  ANÁLISE DISCRIMINANTE 

 

       Com intuito de gerar informações explicativas a partir da interação entre a 

variável discriminatória, (gráfico 1), e as variáveis analíticas, das relações 

paciente/cliente x hospital e paciente/cliente x médico, utilizou-se a análise 

discriminante. Nesse contexto, a partir das variáveis mais relevantes, conforme a 

tabela 5, mediu-se o poder discriminante do trabalho em vigor e de que forma tais 

variáveis influenciaram a opinião do paciente/cliente quanto ao fato de acatar 

indicação médica na escolha de uma organização hospitalar privada. De acordo com 

a aplicação do software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

os testes “Box-M” e “Wilks Lambda” permitiram a utilização da análise discriminante 

nessa pesquisa. Sendo essa pesquisa adequada para aplicação desse modelo 

estatístico, apresentaram-se as tabelas que explicam o resultado dessa avaliação. A 

tabela 9, “Classification Function Coefficients” ou “Análise de Fisher”, explica o grau 

de importância das variáveis analíticas na variável discriminatória, enquanto a tabela 
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10, “Classification Results” mede o nível de participação dos entrevistados e o poder 

discriminante dessa verificação. 

  

Tabela 9 – Análise Discriminante de Fisher. 

Variáveis Analíticas – Relação Escolha por Indicação 

  .00 1.00 

Higiene do Ambiente – Paciente/Cliente x Hospital 19.153 18.975 

 
Higiene Pessoal e do Ambiente – Paciente/Cliente x Médico 
 

21.780 21.352 

Honestidade – Paciente/Cliente x Médico 
 

5.193 5.409 

Ética – Paciente/Cliente x Médico 
 

7.693 7.992 

(Constant) -264.507 -263.562 

Fonte: Pesquisa 

 

       Quanto à tabela 9, baseado na escolha por indicação, na qual o numeral “0” 

representa a resposta “não” e o numeral “1” corresponde à resposta “sim, cada 

variável recebeu uma pontuação que representa o nível de influência das variáveis 

na questão discriminatória. Dessa forma, identificou-se que a higiene, para ambas as 

relações, correspondeu à maior pontuação enquanto a honestidade e a ética 

possuíram as menores. A partir das respostas, é possível interpretar que a higiene 

pouco interferiu no poder de avaliação do entrevistado e assim não contribuiu 

significativamente ao exercer o poder de julgamento. Entretanto, para as variáveis 

honestidade e ética, ponderou-se que muito influenciam no poder de decisão do 

paciente/cliente em aceitar a opinião médica. Ao interpretar-se esse fenômeno, 

verificou-se que corresponde a limitação de um leigo. Quanto maior é a facilidade de 

percepção do entrevistado para a respectiva variável, menor a necessidade de uma 

opinião externa, tendo em vista que a higiene é percebida pelo paciente/cliente e 

seus familiares enquanto o conceito médico contribui para realçar a obrigação de 

efetivar a percepção pessoal e não para influenciar de forma condicional essa 

opinião. De forma contrária, a honestidade e a ética interviram nesse fato, pois tais 

variáveis são difíceis de medir através da simples percepção de um leigo. O 

entrevistado careceu da opinião de um profissional e a partir da confiança no mesmo 

definiu sua opinião.  
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       Enquanto se evidenciou que o poder de percepção individual do cliente interferiu 

de forma a diminuir a influência do julgamento de um profissional, a tabela 10 

classifica os resultados a ponto de delimitar o nível de veracidade das respostas dos 

entrevistados e do resultado da ferramenta estatística. Inicialmente, a análise 

discriminante do estudo correspondeu a um poder discriminante de 66,30 %. Tal fato 

sugere que a validade estatística do método e dos resultados obtidos, pela 

ferramenta foi positiva e representativa para essa pesquisa. A tabela 10, na qual os 

numerais também possuem a mesma relação da tabela anterior, apresentaram o 

grau de verdade das respostas dos entrevistados de forma numérica e percentual. 

Assim, entende-se que as respostas de 78% dos optantes pelo “não” contrariaram o 

padrão das respectivas respostas na escala Likert, ou seja, esses respondentes 

caso apresentassem coerência seriam optantes pelo “sim”. Em contra partida, 83,4% 

dos optantes pelo “sim” apresentaram coesão em ambas as questões respondidas.  

 

Tabela 10 - Classificação dos Resultados. 

Escolha por Indicação Membros por Grupo Total 

  .00 (Não) 1.00 (Sim)   

.00 Numeral (Não) 20 71 91 

1.00 Numeral (Sim) 39 196 235 

.00 % .(Não) 22.0 78.0 100.0 

1.00 % (sim) 16.6 83.4 100.0 

66.3% of original grouped cases correctly classified. 
Fonte: Pesquisa 

 

       Dessa forma, em conjunto com o poder discriminante identificado que validou 

estatisticamente essa ferramenta, pôde-se compreender que os entrevistados 

quando não possuíam uma percepção individual apurada, aprovaram a orientação 

profissional. Esse discernimento explicou de forma estatística a análise dos 

resultados dessa pesquisa ao definir que quanto maior o número da variável menor 

é o nível de importância da opinião do médico para o entrevistado. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       As limitações do estudo e as propostas para novas investigações acadêmicas. 

Para melhor compreensão dos resultados, os mesmos são apresentados conforme 

cada um dos objetivos propostos. Salienta-se inicialmente que o objetivo geral da 

pesquisa foi atingido, na medida em que os objetivos específicos foram alcançados. 

Dessa forma, foram analisados os fatores identificados no constructo e que 

expressam a opinião dos pacientes/clientes e dos médicos na opção de escolha de 

instituições privadas de saúde. 

 

       A construção e aplicação do constructo do presente estudo não permitem 

reafirmar a literatura estudada, mas contribuir de forma conceitual a partir da 

integração de variáveis independentes dentro de uma mesma conjuntura. A proposta 

desse estudo está em verificar a teoria existente e por julgo definitivo do 

paciente/cliente e do médico apontar os aspectos de maior relevância para os 

clientes, para que seja difundida e utilizada de forma prática por instituições 

hospitalares privadas. O resultado do estudo, a partir das relações, demonstra a 

existência de um viés direcionado ao tangível. Esses aspectos mensuráveis 

definem-se por variáveis palpáveis facilmente medidas pelos entrevistados, 

passíveis de aplicação e medição de satisfação pelos prestadores de serviço. 

 

       Quanto aos fatores que influenciam o paciente/cliente na decisão de escolha de 

uma instituição hospitalar privada, de acordo com o primeiro objetivo específico, 

pode-se afirmar que a atração ocorre de formas distintas. Os atores são afetados 

pelo médico, em sua maioria, e pelo mercado, seja a instituição ou outros fatores 

não identificados neste estudo. Os pacientes/clientes ressaltam que itens de 

segurança em conjunto com a humanização e o controle epidemiológico como os 

principais diferenciais competitivos de uma organização hospitalar privada. É 

relevante notar que os clientes avaliam, com maior grau de importância, fatores 

tangíveis que permitam a visualização de leigo e interação com a organização. Os 

aspectos inseridos no constructo para a literatura possuem o mesmo grau de 

importância, o que não ocorre ao se verificar a opinião do entrevistado. Itens de 

controle interno como a divulgação de planejamento estratégico, redução de período 

de permanência de internação e análise de custos hospitalares, sendo de pouca 
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valoração pelos pacientes/clientes, evidenciam que variáveis de características 

internas são menos valorizadas pelo cliente, devendo ser avaliadas de forma 

igualmente imprescindível pela organização. 

 

       Concernente ao segundo objetivo específico que trata dos fatores motivadores 

do médico em recomendar um hospital privado ao seu paciente/cliente, verifica-se 

que esse profissional procura atitudes que auxiliem e complementem as suas 

necessidades. O corpo clínico acredita que o melhor para o seu paciente/cliente está 

no direcionamento da organização hospitalar privada em efetivar atitudes que 

venham a aumentar e melhorar o relacionamento com o médico. De forma 

secundária, esse corpo clínico atribui aspectos que estejam direcionados 

exclusivamente às necessidades do paciente/cliente. Verifica-se, com menor grau de 

importância, que itens relacionados a padrões especificamente administrativos e de 

gestão são pouco valorizados pelo profissional e não interferem no seu processo de 

escolha de uma organização privada de saúde. 

 

       Tratando do terceiro objetivo específico, que se aplica aos fatores que motivam 

o paciente/cliente a escolher um profissional médico evidencia-se que esse cliente a 

priori confia nesse profissional, entretanto não de forma incondicional. O paciente, 

ao procurar um médico, expõe carências e oportuniza a esse profissional ultrapassar 

barreiras pessoais não disponíveis a outros segmentos do mercado. Por sua vez, 

esse cliente procura um retorno ao mesmo médico e espera criar um vínculo para 

gerar segurança durante o relacionamento comercial. Assim, como nos 

questionários aplicados aos agentes da saúde, a primeira questão percebida pelo 

paciente/cliente relaciona-se à higiene do ambiente ou a um item de segurança 

palpável e deliberável pelo usuário e seus familiares. Nas próximas variáveis, o 

paciente/cliente procura honestidade, ética, clareza de comunicação, 

profissionalismo, exame clínico completo e fatores que permitam vislumbrar um 

profissional comprometido e responsável. Entretanto, o estudo permite concluir que 

fatores com pouca ou nenhuma facilidade de percepção de um leigo, 

paciente/cliente e seus familiares, permitem um maior grau de aceitação da opinião 

profissional e definitivamente maior passividade por parte do cliente. 
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       Conforme o quarto objetivo específico, para o hospital privado captar o 

paciente/cliente deve compor sua estratégia como se buscasse um espelho das 

carências mensuráveis pelo paciente. Em conjunto com essa ação, desenvolver 

atitudes que venham a suprir as exigências relacionadas ao médico, pois este 

participa e, muitas vezes, decide pelo seu paciente/cliente. Posteriormente, obriga-

se a priorizar ações que estimulem os sentidos mensuráveis e os tornem agradáveis 

ao paciente. Atitudes integradas que atuem e divulguem aspectos de higiene do 

ambiente, estrutura física apropriada, tecnologia, humanização excelência de 

atendimento, controle de infecção hospitalar e itens similares de compreensão de 

um leigo. 

 

       O hospital privado quando desenvolve uma estratégia de conquista ao médico, 

de acordo com o quinto objetivo específico, precisa definir rotinas próprias e 

direcionadas a esse nicho. Inicialmente, atribuir atividades exclusivas ao profissional 

da saúde de forma a conquistar com segurança e proporcionar um universo 

amplamente desenvolvido ao bem estar pessoal e profissional do corpo clínico. 

Essas ações decorrem desde o controle de repasse de honorários médicos, 

transcorrendo pela disponibilidade de serviços de apoio e diagnóstico com 

tecnologia atualizada; pelo direcionamento aos cuidados à prevenção de riscos 

jurídicos; pela disponibilidade de uma estrutura física apropriada; e pelo 

estabelecimento de uma comunicação facilitada a esse profissional. 

Complementando esse fator, de forma secundária, proporcionar bem estar ao 

paciente/cliente desse profissional como uma atitude que facilite a terapêutica 

médica instituída pelo profissional. 

 

       Quanto ao objetivo geral desta investigação, que analisa fatores que influenciam 

o médico e o paciente/cliente na escolha de um hospital privado permite-se realizar 

algumas observações. Iniciando essa ponderação verifica-se que a captação de 

clientes, sejam esses médicos ou pacientes/clientes, define-se como uma cadeia de 

relacionamento. Ao co-relacionar o constructo do estudo com o resultado, 

confirmam-se que as variáveis originárias dos autores que compõem o mesmo, 

sejam no que tange o paciente/cliente, o médico ou o hospital privado, participam da 

cadeia produtiva de saúde e os atores efetivam trocas nesse ambiente. Os agentes 

tomadores de decisão, em caráter administrativo ou comercial, confirmam que essas 
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relações ocorrem constantemente e, no caso do presente estudo, sem a troca de 

recurso financeiro. Permite-se concluir que a organização hospitalar privada 

caracteriza-se primordialmente como um ambiente de predomínio médico. Dessa 

forma, de acordo com os resultados estatísticos, a rede comercial depende da 

aceitação mútua em cadeia. Tal troca comercial não se efetivará caso o 

paciente/cliente escolha um médico que não opte por um hospital, ou o corpo clínico 

que atue em um hospital, mas não tenha paciente/cliente em seu consultório ou 

caso o hospital capte esse paciente/cliente e não tenha um corpo clínico atuante em 

suas dependências. Em suma, o hospital particular, maior interessado e dependente 

direto dessa cadeia para influenciar positivamente o paciente/cliente e o médico a 

realizar trocas comerciais em suas dependências necessita, em caráter sine qua non 

e estratégico, estimular e influenciar a ocorrência de todas as trocas, sejam essas 

em suas dependências, no consultório médico ou no mercado. As organizações 

hospitalares privadas e seus gestores, a partir desse estudo e com algumas 

limitações, recebem uma relação de fatores que interferem no processo decisório 

dos atores dessa rede de relacionamento e que devem contribuir e estimular a 

criação de ações estratégicas para esse nicho mercadológico.          

 

6.1.  LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

       Nesse contexto, a investigação sofre limitações. Quanto ao universo, o estudo 

direcionou seus contatos a pacientes/clientes provenientes de planos de saúde e 

não inseriu na relação de entrevistados os supostos usuários privados e sem vínculo 

às operadoras de saúde, que apresentam a característica de autofinanciamento de 

despesas médico-hospitalares. Quanto à construção das variáveis analíticas, a 

pesquisa desenvolveu o constructo a partir dos referenciais teóricos disponíveis e, 

de certa forma, captados através de diversas pesquisas que não possuem o 

interesse de encerrar o rol de atributos que influenciam na opinião desses 

entrevistados. Quanto ao universo, o resultado do presente estudo não pode ser 

generalizado a outros mercados similares da saúde privada, pois o resultado dessa 

pesquisa aplica-se ao universo da cidade de João Pessoa e não representa outras 

regiões. 
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6.2.  PROPOSTA PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

       Esse estudo pretende inspirar novas pesquisas e propor um direcionamento 

para que se desenvolva uma discussão sobre a qualidade do atendimento da saúde 

privada no Brasil. A busca pela definição de outros clientes e das necessidades 

inerentes desse grupo, para que se gere um envolvimento prático e se oportunize 

novas percepções e itens que qualifiquem e estimulem futuras trocas comerciais. 

Focar na ação promove acréscimo de qualidade técnico-assistencial de itens de 

apoio operacional, de controle de custos, de geração de receitas, de argumentos 

para negociação, de personalização do atendimento, de melhorias das normas e 

regulações governamentais e de definição do papel de cada um dos agentes 

inseridos no ambiente hospitalar privado.  

 

       Entretanto torna-se coerente para esse modelo de organização não inserir-se no 

mercado somente com a informação dos atores. Como modelo para novos estudos 

acadêmicos e de repercussão prática, a organização hospitalar privada deve 

conhecer a opinião dos médicos, dos planos de saúde, dos fornecedores, dos 

órgãos reguladores e de outros componentes dessa rede, bem como proporcionar 

aos atores deste estudo uma possibilidade de gerar novas variáveis analíticas. 

Complementando essa percepção, a organização hospitalar deve buscar 

internamente essa informação, pois o autoconhecimento permite que ocorra uma 

entrega plena e uma troca vantajosa para todos os participantes. Isto representará 

maior aprofundamento teórico e maior precisão de atitude e oportunidade de alcance 

absoluto da liderança e diferencial nesse ambiente. Além dessa aplicação, o estudo 

pode ter uma conotação prática ao ser replicado em toda instituição hospitalar 

privada para que se conheça a opinião de seus pacientes/clientes e se correlacione 

com os indicadores de gestão. 
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Apêndice I 
 
Questionário – Componentes do Corpo Clínico 
 
 
Prezado Médico,    

O presente questionário faz parte de um estudo acadêmico (Dissertação de Mestrado em Administração – 
Universidade Potiguar – Natal/RN), que versa sobre as relações entre os atores da rede hospitalar privada. A 
pesquisa conta com a participação do médico para verificar o grau de relevância das variáveis relacionadas a 
esse estudo. Considerando o grau acadêmico, caracteriza-se de suma importância que as respostas sejam 
individuais e expressem sua opinião, de forma livre e isenta. O conteúdo dessa dissertação bem como o 
resultado poderá ser solicitado através dos contatos abaixo. Agradecemos muito a sua colaboração e seu tempo. 

Aluno: Rodrigo d‟Avila Vieira                                                                  Orientador: Prof. Dr. Kleber Cavalcanti 

Nóbrega 

e-mail: rodrigodavila@unp.br                                                                          e-mail: klebercn@unp.br 

 

Parte Única:  
QUAIS ITENS PRESENTES EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PRIVADA APRESENTAM MAIOR 
IMPORTÂNCIA PARA OS MEMBROS DO CORPO CLÍNICO? 

 
Dessa forma, pontue de 0 (sendo o menor grau de importância) a 10 (sendo o maior grau de importância). 

 

 Sem  
Importância 

         Muito 
Importante 

Variáveis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Agilidade de repasse de 
honorários médicos; 

           

2. Apoio e/ou redução de 
riscos jurídicos ao corpo 
clínico;  

           

3. Atendimento do 
paciente/cliente pós-alta 
hospitalar; 

           

4. Certificados de qualidade 
hospitalar; 

           

5. Clareza de informação e 
comunicação; 

           

6. Cobertura geográfica da 
instituição; 

           

7. Comodidade de horário de 
atuação; 

           

8. Controle epidemiológico e 
de infecção hospitalar; 

           

9. Disponibilidade de equipe 
multidisciplinar; 

           

10. Disponibilidade de escolha 
de fornecedor de material e 
equipamentos médico-
hospitalares; 

           

11. Diversidade de planos de 
saúde; 

           

12. Divulgação de planejamento 
estratégico e objetivos da 
empresa; 

           

13. Empatia com instituição 
hospitalar; 

           

14. Especialização da 
instituição hospitalar; 
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 Sem  
Importância 

         Muito 
Importante 

Variáveis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15. Estrutura física apropriada;            

16. Ética da instituição 
hospitalar; 

           

17. Excelência de atendimento 
assistencial ao 
paciente/cliente; 

           

18. Excelência de atendimento  
administrativo ao 
paciente/cliente; 

           

19. Facilidade de acesso;            
20. Facilidade de localização;            
21. Gestão direcionada ao 

relacionamento com o corpo 
clínico; 

           

22. Gestão profissional da 
instituição hospitalar;  

           

23. Humanização hospitalar;            

24. Informatização da 
instituição; 

           

25. Interatividade com o corpo 
clínico; 

           

26. Liberdade de ação clínica;            

27. Participante em pesquisa de 
saúde; 

           

28. Processos assistenciais 
padronizados; 

           

29. Qualidade, controle e 
armazenamento do 
prontuário do paciente; 

           

30. Recursos humanos 
especializados; 

           

31. Respeito aos direitos do 
médico;  

           

32. Responsabilidade 
assistencial; 

           

33. Responsabilidade social;            

34. Segurança técnica;            

35. Instituição auto-sustentável;            

36. Tecnologia assistencial e de 
diagnóstico; 

           

37. Variedade de serviços de 
apoio e diagnóstico. 
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Apêndice II 
 
Questionário – Pacientes/Clientes 
 
 
Prezado Paciente/Cliente, 

O presente questionário faz parte de um estudo acadêmico (Dissertação de Mestrado em Administração – 
Universidade Potiguar – Natal/RN), que versa sobre as relações entre os atores da rede hospitalar privada. A 
pesquisa conta com a participação do paciente/cliente para verificar o grau de relevância das variáveis 
relacionadas a esse estudo. Considerando o grau acadêmico, caracteriza-se de suma importância que as 
respostas sejam individuais e expressem sua opinião, de forma livre e isenta. O conteúdo dessa dissertação bem 
como o resultado poderá ser solicitado através dos contatos abaixo. Agradecemos muito a sua colaboração e 
seu tempo. 

Aluno: Rodrigo d‟Avila Vieira                                                                  Orientador: Prof. Dr. Kleber Cavalcanti 

Nóbrega 

e-mail: rodrigodavila@unp.br                                                                  e-mail: klebercn@unp.br 

 
Primeira Parte: 
VOCÊ ESCOLHE UM HOSPITAL PRIVADO DE ACORDO COM A INDICAÇÂO DE SEU MÉDICO? 

 
 
 
Segunda Parte:  
QUAIS ITENS EM UMA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR PRIVADA APRESENTAM MAIOR IMPORTÂNCIA PARA 
VOCÊ, COMO PACIENTE/CLIENTE? 
 

Dessa forma, pontue de 0 (sendo o menor grau de importância) a 10 (sendo o maior grau de importância) para 
cada um dos aspectos apresentados: 

 
 Sem 

Importância 
         Muito 

Importante 

Variáveis  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Apoio psicológico ao 
paciente/cliente; 

           

2. Atendimento do 
paciente/cliente pós-alta 
hospitalar; 

           

3. Certificado de qualidade 
hospitalar; 

           

4. Clareza de autoridade 
assistencial e 
administrativa; 

           

5. Cobertura geográfica da 
organização hospitalar; 

           

6. Comodidade de horários – 
Facilidade de Acesso; 

           

7. Contato com familiares do 
paciente/cliente; 

           

8. Controle de custos 
hospitalares 

           

9. Disponibilidade de 
verificação conta parcial de 
despesas hospitalares; 

           

10. Controle epidemiológico e 
de infecção hospitalar; 

           

11. Cumprimento de políticas 
públicas de saúde 
suplementar; 

           

12. Disponibilidade de equipe 
multidisciplinar; 

           

 

SIM NÃO 
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 Sem 
Importância 

         Muito 
Importante 

Variáveis  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13. Diversidade de planos de 
saúde; 

           

14. Divulgação de Missão, 
Visão e Valores; 

           

15. Empatia com a organização 
hospitalar; 

           

16. Equidade de atendimento;            

17. Ética da organização 
hospitalar; 

           

18. Instituição hospitalar 
especializada; 

           

19. Estrutura física apropriada;            

20. Excelência de atendimento 
assistencial e administrativo 
direcionado ao 
paciente/cliente; 

           

21. Facilidade de acesso;            

22. Gestão direcionada aos 
Interesses do 
paciente/cliente;  

           

23. Facilidade de localização;            

24. Gestão profissional;            

25. Higiene do ambiente;            

26. Humanização hospitalar;            

27. Interação e comunicação 
com o funcionário; 

           

28. Qualidade do serviço de 
nutrição; 

           

29. Qualidade do serviço de 
hotelaria; 

           

30. Qualidade do serviço de 
manutenção; 

           

31. Qualidade do serviço de 
lavanderia; 

           

32. Participação no processo 
de tomada de decisão 
assistencial pelo 
paciente/cliente e/ou seu 
responsável; 

           

33. Participa de pesquisa na 
área da saúde; 

           

34.  Pró-atividade dos 
funcionários; 

           

35. Qualidade, controle, 
armazenamento e 
disponibilidade do 
prontuário do paciente; 

           

36. Recursos humanos 
especializados; 

           

37. Redução do tempo de 
internação hospitalar; 

           

38. Relação comercial com o 
paciente/cliente e/ou 
responsável; 

           

39. Resolutividade da 
organização hospitalar; 

           

40. Respeito aos direitos do 
consumidor; 

           

41. Responsabilidade 
assistencial;  

           

42. Responsabilidade social;            

43. Segurança técnica e 
assistencial; 
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 Sem 
Importância 

         Muito 
Importante 

Variáveis  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

44. Tecnologia de assistência 
em saúde; 

           

45. Variedade de serviços de 
apoio e diagnóstico. 

           

 
 
Terceira Parte:  
QUAIS ITENS RELACIONADOS AOS MÉDICOS APRESENTAM MAIOR IMPORTÂNCIA PARA VOCÊ, COMO 
PACIENTE/CLIENTE? 

 
Dessa forma, pontue de 0 (sendo o menor grau de importância) a 10 (sendo o maior grau de importância) para 
cada um dos aspectos apresentados: 

 
 Sem 

Importância 
         Muito 

Importante 

Variáveis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Aceitação incondicional da 
decisão médica; 

           

2. Afetividade do médico;            

3. Apoio psicológico ao 
paciente/cliente; 

           

4. Atendimento humanizado;            
5. Contato com familiares;            
6. Contato com médico da 

família; 
           

7. Cordialidade;            
8. Diagnóstico preciso;            
9. Discussão técnica do 

tratamento; 
           

10.  Distância de 
relacionamento pessoal; 

           

11. Diversidade de planos de 
saúde atendidos; 

           

12. Divulgação de valores e 
crenças do médico; 

           

13. Empatia com o médico;            
14. Educação do médico;            
15. Encaminhamento ao 

especialista; 
           

16. Especialização do médico;            
17. Ética;            
18. Exame clínico completo;            
19. Excelência de atendimento;            

20.  Facilidade de 
comunicação; 

           

21. Gestão direcionada aos 
Interesses do 
paciente/cliente; 

           

22. Habilidade técnica;            
23. Honestidade;            
24. Higiene pessoal e do 

ambiente; 
           

25. Participação em pesquisas 
científicas em saúde; 

           

26. Preenchimento completo e 
legível do prontuário; 
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27. Pró-atividade técnica;            
28. Profissionalismo;            
29. Redução do tempo de 

internação hospitalar; 
           

30. Relação comercial;            
31. Respeito aos direitos do 

consumidor; 
           

32. Responder dúvidas com 
clareza; 

           

33. Segurança técnica.            

 


