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ABSTRACT 
 

The perception of service quality rendered by the Health Division of SESI/PE it is 
the focal point of this study. With this intention, a research was accomplished through a 
field survey, via a structured questionnaire, being used the Likert scale. The results 
demonstrated dissatisfaction levels in all the researched items. However, the users 
demonstrated intention of using the service again, what should be interpreted as a great 
opportunity for the institution to create superior services, aligned to customers' 
expectations, before migrating for alternative services.  
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Área temática: Qualidade (2) 
Sub-área: Qualidade em Serviços (2.6) 
  
1. INTRODUÇÃO 
 

O ponto focal deste estudo é a percepção de qualidade do serviço prestado pela 
Coordenadoria de Saúde do SESI/PE. Percepção de qualidade, neste trabalho, significa de 
que maneira o público alvo esta projetando e divulgando os serviços prestados pela 
Coordenadoria de Saúde. 

Segundo Las Casas (2000, p. 13) “os clientes estão tornando-se cada vez mais 
sofisticados. Apesar do Brasil estar muito aquém do desejado, em alguns movimentos de 
consumidores já se percebe maior manifestação na luta por seus direitos”. 

Devido à rápida evolução do setor de serviços nas duas últimas décadas houve o 
surgimento de consumidores mais exigentes, o que leva à necessidade de estratégias 
eficazes, desenvolvidas pelas empresas neste setor, com o objetivo de assegurar que os 
serviços fornecidos sejam do tipo e com a qualidade que o usuário espera. 

Diante disto, Las Casas (2000, p.13) considera que “dirigir toda a atividade para 
satisfazer os clientes de determinado mercado é a chave para o sucesso em qualquer 
empreendimento”. De acordo com Kotler (2000), a satisfação do usuário e a possibilidade 



de retorno dependem da expectativa de valor ser ou não superada. Um fluxo de informação 
eficaz entre o fornecedor de serviço e o cliente potencial garante que o serviço prestado 
confirme a qualidade que o usuário espera ou supere suas expectativas. 

 A partir disto, manifesta-se a necessidade de se pesquisar quais aspectos são 
levados em consideração pelos usuários da Coordenadoria de Saúde nas diferentes 
percepções de qualidade dos serviços, sua eficiência e eficácia neste sentido, de modo que 
se estabeleça relacionamentos positivos entre o fornecedor de serviços e seus clientes.  

 
2. QUALIDADE EM SERVIÇOS 

 
Qualidade é a totalidade de aspectos e características de um produto ou serviço que 

proporcionam a satisfação de necessidades declaradas ou implícitas (Kotler, 2000). 
McCarthy e Perreault (1997, p.194) corroboram tal visão ao afirmarem que qualidade 
“significa a habilidade de um produto ou serviço satisfazer às necessidades ou as 
exigências de um consumidor”. Buzzel e Galé (1987 apud Gronroos, 1995, p. 48) 
asseguram que “... a qualidade é qualquer coisa que os clientes afirmam ser e a qualidade 
de um produto ou serviço, em particular, é qualquer coisa que o cliente percebe como tal”. 

Gronroos (1995, p. 48) acredita que “os clientes normalmente percebem qualidade 
como um conceito muito mais amplo e, além disso, outros aspectos que não técnicos 
podem, freqüentemente, dominar a experiência da qualidade”. O mesmo autor menciona 
que “na empresa, é necessário definir qualidade da mesma forma que os clientes, caso 
contrário, em programas de qualidade, ações erradas poderão ser tomadas e tempo e 
dinheiro poderão ser mal investidos” (1995, p. 49).  
 Normalmente os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente. Como o 
cliente  está também presente enquanto o serviço é produzido, a interação do fornecedor 
com cliente é uma característica especial do marketing de serviços. Ambos afetam a 
qualidade percebida no resultado do serviço (Kotler, 2000). Devido à presença do cliente 
durante o processo, há limites referentes ao tempo em que os clientes estão dispostos a 
esperar pela prestação de um serviço. Esta característica tem conseqüências importantes 
para os critérios dos quais o cliente avalia a qualidade do serviço (Gianesi e Corrêa, 1994). 

Parasuraman et al. (1985) formularam um modelo de qualidade de serviço que 
identifica as principais lacunas para a prestação de um serviço de alta qualidade: 

1. Lacuna entre as expectativas do consumidor e a percepção da empresa – 
nem sempre a administração da empresa percebe corretamente o que o 
consumidor deseja. 

2. Lacuna entre a percepção da empresa e as especificações da qualidade do 
serviço – a administração pode perceber corretamente os desejos dos 
consumidores, mas não adotar um padrão de desempenho especifico. 

3. Lacuna entre as especificações  da qualidade do serviço e sua execução – 
os funcionários podem estar mal treinados ou sobrecarregados e 
impossibilitados ou indispostos para atender o padrão mínimo de qualidade; 
podem estar enfrentando padrões conflitantes, como dedicar tempo a ouvir os 
clientes e, ao mesmo tempo, atendê-los com rapidez. 

4. Lacuna entre a execução dos serviços e as comunicações externas – as 
expectativas dos consumidores são afetadas por declarações de representantes 
da empresa e anúncios.  

5. Lacuna entre o serviço percebido e o esperado – os consumidores avaliam o 
desempenho da empresa de maneira diferente e subestimam a qualidade do 
serviço. 



Os mesmos autores criaram um instrumento para avaliar a percepção dos clientes a  
respeito da qualidade do serviço, denominado SERVQUAL, baseado numa lista de 5 
critérios (Gianesi e Corrêa, 1994; Kotler, 2000):   

 Confiabilidade – habilidade de desenhar o serviço prometido com segurança e 
precisão; 

 Responsividade – disposição em ajudar os consumidores e em fornecer serviço 
rápido; 

 Segurança – o conhecimento e cortesia dos funcionários e sua habilidade em 
inspirar confiança e responsabilidade; 

 Empatia – o cuidado e atenção individualizada aos consumidores; 
 Tangibilidade – a aparência das instalações físicas, equipamentos, funcionários 

e materiais de comunicação. 
  
3. SATISFAÇÃO 
 

Howard e Sheth (1969, p. 145) afirmam que satisfação é “o estado cognitivo do 
comprador de estar sendo adequada ou inadequadamente recompensado pelo sacrifício que 
teve de realizar”. Hunt (1977) concluiu que a satisfação refere-se a uma avaliação sobre se 
a experiência de consumo foi tão boa quanto se esperava que fosse. Embora estas 
concepções possam contribuir para a compreensão do significado de satisfação, a definição 
mais recente encontrada é proposta por Oliver (1997, p. 13): 

 
“Satisfação é a resposta de preenchimento do consumidor. É o julgamento de que 
um aspecto de um produto ou serviço, ou o próprio produto ou serviço, oferece (ou 
está oferecendo) um nível prazeroso de preenchimento relacionado ao consumo, 
incluindo níveis de preenchimento baixos e altos”. 
 
Oliver (1980; 1981; 1997) desenvolveu um esquema de satisfação do consumidor 

que propõe que suas expectativas antecedem a experiência de consumo. A performance ou 
desempenho percebido/recebido é comparado, pelo consumidor, com suas expectativas 
prévias. A desconfirmação resultante desta comparação é o ponto crucial para a resposta de 
satisfação, quando os resultados poderão ser: uma desconfirmação negativa, quando o 
desempenho for abaixo do esperado; uma desconfirmação positiva, quando o desempenho 
for superior ao padrão esperado; ou apenas uma confirmação, quando o desempenho 
superar o padrão esperado e se igualar às expectativas. 

  
4. PERCEPÇÃO 
 

O conceito de percepção é entendido como “o processo pelo qual as pessoas 
selecionam, organizam e interpretam informações para formarem uma imagem 
significativa do mundo” (Gianesi e Corrêa, 1994, p. 86). Gronroos (1995, p. 55)  
acrescenta que  “a imagem desempenha um papel central na percepção do cliente sobre a 
qualidade dos serviços. Portanto é imperativo que a imagem possa ser gerenciada de forma 
apropriada”. Sobre imagem, Téboul (1999, p.122) diz que “a impressão fixada no 
consumidor preparará suas expectativas e influenciará sua percepção do serviço. Se esta 
imagem for positiva, ele terá menos consciência dos erros ou das falhas ou os perdoará 
facilmente”. 

Para Gianesi e Corrêa (1994, p. 87) “a percepção que o cliente tem do serviço 
prestado é formada por dois fatores principais: a prestação do serviço e a comunicação 
transmitida ao cliente, durante ou após o processo”. A comunicação transmitida ao cliente 
pode modificar a sua percepção, pois muitas vezes os clientes não estão cientes de tudo que 



acontece no sistema de operações, para que eles possam, ser atendidos (Gianesi e Corrêa, 
1994). 

A percepção sobre o serviço prestado é formada em cada um dos “momentos da 
verdade” (Gianesi e Corrêa, 1994). Para Carlzon (1990) a “hora da verdade” é a qualidade 
do contato entre um cliente em particular e os empregados que o servem diretamente, ou 
seja, são os momentos em que precisa-se provar aos clientes que a empresa é sua melhor 
alternativa. Na concepção de Téboul (1999) cada hora da verdade pode ser composta de 
várias interações: interação com o pessoal,  interação com os diferentes meios técnicos e 
físicos, interação com o processo e interação com outros clientes que tem relação com o 
mesmo processo no mesmo momento. 

Gianesi e Corrêa (1994) explicitam que em cada momento da verdade o cliente irá 
comparar a percepção do serviço prestado em suas expectativas iniciais, de modo a julgar a 
qualidade do serviço. Ainda de acordo com Gianesi e Corrêa (1994) nem todos os 
momentos da verdade têm a mesma importância para o cliente e há outros momentos da 
verdade críticos ou fundamentais para a percepção do cliente a respeito do serviço 
prestado. Isto leva o fornecedor do serviço a procurar identificar estes momentos da 
verdade críticos, para que possa priorizar seus esforços visando gerar uma percepção 
favorável do serviço para o cliente. 

 
5. EXPECTATIVAS 
 

 “As expectativas dos consumidores são verdadeiros padrões de julgamento da 
qualidade dos serviços. Entender a natureza e os determinantes dessas expectativas é 
essencial para empresa assegurar-se de que o desempenho do seu serviço atende ou excede 
as mesmas” (Kotler, 2000, p. 422). Para Téboul (1999, p.118) “no momento da transação, 
os clientes recebem informações, explicações e promessas mais detalhadas que irão 
influenciar suas expectativas e  ‘prepará-los’ para a interação.”   

De acordo com Gianesi e Corrêa (1994, p.79) “por serem os serviços intangíveis, a 
formação das expectativas do cliente antes da compra não pode basear-se em uma imagem 
real, dependendo, entre outros fatores, da comunicação transmitida aos consumidores”. 

Quatro fatores podem influenciar as expectativas do cliente, segundo Gianesi e 
Corrêa (1994): comunicação boca a boca, que representa as recomendações que os clientes 
recebem de terceiros; necessidades pessoais, que é o principal fator formador de suas 
expectativas; experiência anterior, já que de acordo com a prestação anterior do serviço, o 
cliente gera suas expectativas no retorno ao prestador do serviço; e comunicação externa, 
que influenciam o cliente a experimentar o serviço, gerando expectativas sobre a prestação. 

Gianesi e Corrêa (1994) ainda citam que entre outros fatores que influenciam as 
expectativas do consumidor está o poder de atuação do fornecedor do serviço sobre as 
necessidades dos clientes, pois há possibilidade de restringir o tipo de cliente a ser atendido 
por determinado sistema de operações, restringindo o tipo de necessidades e, 
conseqüentemente, o tipo de expectativas. Isto funciona como um filtro que só permite 
passar os clientes que tem as expectativas que se está preparado para atender. 

Kotler (2000, p.53) discorrendo sobre o papel das empresas na formação das 
expectativas afirma que “se as empresas criarem expectativas muito altas é provável que o 
comprador fique desapontado. Entretanto se a empresa cria expectativas muito baixas, não 
atrairá compradores suficientes”. Para Las Casas (2000) o equilíbrio, para tais expectativas, 
é proveniente de uma boa coordenação do nível da prestação dos serviços e das promessas 
feitas aos clientes. Sob o ponto de vista de Téboul (1999, p. 119) “os clientes são 
particularmente sensíveis aos aspectos materiais e aos resultados mensuráveis, e ficarão 
descontentes com quaisquer diferenças  entre o que foi prometido e o que eles vivem”. 



De acordo com Gianesi e Corrêa (1994, p. 89) “identificar os critérios segundo os 
quais os clientes avaliam os serviços é uma forma de compreender melhor as expectativas 
dos clientes”. No momento de avaliar o serviço, durante ou após o processo de 
fornecimento, o cliente levará em conta suas expectativas, as quais podem ser diferentes de 
suas necessidades, sendo interessante enfatizar que as expectativas podem ser mais ou 
menos exigentes que suas reais necessidades (Gianesi e Corrêa, 1994). 

 
6. METODOLOGIA 

 
Este estudo foi desenvolvido como uma pesquisa multimétodo, devido ao seu 

caráter tanto descritivo quanto exploratório. Exploratório porque, embora a organização 
social pesquisada (SESI/PE) seja uma empresa com tradição, que está no mercado há 53 
anos, não se verificou a existência de estudos que abordem a percepção de qualidade dos 
serviços oferecidos, na ótica dos usuários, com o ponto de vista pelo qual a pesquisa tem 
intenção de abordá-lo. Neste sentido, Mattar (1996, p.19) entende que “este tipo de estudo 
visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa 
em perspectiva e a compreensão por parte do pesquisador, são geralmente, pouco ou 
inexistente”. Por outro lado, trata-se de uma pesquisa descritiva, porque visa descrever 
percepções, expectativas e sugestões dos usuários, acerca dos serviços oferecidos. De 
acordo com Richardson (1999, p. 146) pesquisa descritiva é realizada “com o propósito de 
fazer afirmações para descrever aspectos de uma população ou analisar a distribuição de 
determinadas características ou atributos”.   

A pesquisa foi realizada através de um levantamento de campo, que tem o propósito 
de identificar dados representativos da população de interesse e permite a geração de 
tabelas a partir da tabulação cruzada, sumarizadas por categorias (Mattar, 1996). 

O período de execução do levantamento de campo foi de 16 a 27 de outubro de 
2000, na própria Coordenadoria de Saúde do SESI/PE, no horário entre 6.30h e 11.30h, 
pois este é o período de maior fluxo na unidade. 

Para a obtenção dos dados primários, foram aplicados questionários estruturados, 
com os usuários da Coordenadoria de Saúde, de forma que cada um deles respondeu 
questões seguindo dois aspectos: sócio-demográfico e psicológico (percepção e 
expectativas). 

Foi aplicado um questionário contendo 25 perguntas fechadas, sendo 4 de ordem 
demográfica (sexo, idade, grau de instrução e estado civil), 21 psicográficas (percepção e 
expectativas) e 1 aberta. Foi utilizada, preponderantemente, a escala de Likert.   

Foram respondidos um total de 110 questionários. O tipo de amostragem utilizada 
foi a não probabilística por conveniência ou acidental que, segundo Mattar (1996, p.133), 
“são selecionadas por alguma conveniência do pesquisador (...) e presta-se muito bem aos 
objetivos da pesquisa exploratória”. 

Os dados foram tabulados no programa estatístico SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences), versão 8.0. Foi realizada uma análise descritiva, utilizando-se distribuição 
de freqüência, média, medidas de posição e gráficos. 

 
7. ANÁLISE DOS DADOS 

 
Ao todo, sete variáveis de percepção da qualidade do serviço foram medidas. A 

primeira foi referente à confiabilidade na habilidade da prestação do serviço. Dos 
entrevistados, 99 (90%) concordam que este é um aspecto importante. Contudo, apenas 87 
entrevistados (79,1%) responderam que confiam na habilidade da prestação dos serviços 
oferecidos. De acordo com a média entre a qualidade esperada e a qualidade percebida 
pelos usuários, detectou-se uma desconfirmação negativa de 0,13 (ver Tabela 1). 
 



Tabela 1 – Habilidade de prestar o serviço de forma confiável  
Média Concordo 

Plenamente 
Concordo 

Parcialmente 
Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Totalmente TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % 
1,15 99 90 7 6,4 2 1,8 1 0,9 1 0,9 110 100 
1,28 87 79,1 16 14,6 5 4,5 1 0,9 1 0,9 110 100 

 
A segunda variável medida foi em relação à precisão e consistência da forma de se 

prestar o serviço. 88,1% dos entrevistados acreditam que este seja um aspecto relevante. 
Dos entrevistados, 59% concordam plenamente que os serviços oferecidos são hábeis na 
identificação do problema e na proposta de soluções. De acordo com a média entre a 
qualidade esperada e a qualidade percebida pelos usuários, detectou-se que existe, mais 
uma vez, uma desconfirmação negativa, agora de 0,44 (ver Tabela 2). 

 
Tabela 2 –  Habilidade de prestar o serviço de forma precisa e consistente 

Média Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Totalmente TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % 
1,17 96 88,1 10 9,2 1 0,9 1 0,9 1 0,9 110 100 
1,61 65 59,1 26 23,6 17 15,5 1 0,9 1 0,9 110 100 

 
Quanto à terceira variável, sobre a disponibilidade de se prestar os serviços 

prontamente, grande parte dos entrevistados (90,8% da amostra) concorda plenamente que 
os serviços de saúde devem ter responsividade em estar disponíveis na prestação dos 
serviços com velocidade no atendimento que refere-se também a prontidão da empresa e 
de seus funcionários em prestar o serviço imediatamente. Apenas 61,8% concordam 
plenamente que existe disposição em prestar o serviço prontamente no SESI. De acordo 
com a média entre as 2 dimensões da qualidade detectou-se que há uma desconfirmação 
negativa de 0,56 (ver Tabela 3). 
 
Tabela 3 – Disponibilidade em prestar os serviço prontamente 

Média Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo 
Plena-
mente 

Discordo 
Total-
mente 

Não 
respon-
deram 

TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % f % 
1,15 99 90,8 6 5,5 3 2,8 0 0 1 0,9 1 0,9 110 100 
1,71 68 61,8 18 16,4 14 12,7 8 7,3 2 1,8 0 0 110 100 

 
A quarta variável foi em relação à disponibilidade em se auxiliar o cliente de 

maneira satisfatória. 84,5% dos entrevistados afirmam que este é um aspecto importante. 
Apenas 57,8% dos entrevistados concordam plenamente que o SESI auxilie seus clientes 
satisfatoriamente neste quesito. De acordo com a média entre as 2 dimensões da qualidade 
detectou-se que existe uma desconfirmação negativa de 0,40 (ver Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Disponibilidade em auxiliar o cliente de maneira satisfatória 

Média Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo 
Plena-
mente 

Discordo 
Total-
mente 

Não 
respon-
deram 

TOTAL 

 f % f % f % F % f % f % f % 
1,29 93 84,5 8 7,3 5 4,5 2 1,8 2 1,8 0 0 110 100 
1,69 63 57,8 20 18,3 24 22 1 0,9 1 0,9 1 0,9 110 100 

 
A respeito da quinta variável, a competência e cortesia dos funcionários na 

prestação dos serviços, 98 entrevistados (89,1%) concordaram plenamente que todos 
devem ter a habilidade e conhecimento para executar o serviço, sendo também 
imprescindível a educação (cortesia) com os clientes. 68 entrevistados (61,8%) concordam 



plenamente que os serviços do SESI são prestados por funcionários competentes. De 
acordo com a média entre as 2 dimensões da qualidade detectou-se que existe novamente 
uma desconfirmação negativa (ver Tabela 5). 

 
Tabela 5 – Competência e cortesia dos funcionários na prestação dos serviços 

Média Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo 
Plena-
mente 

Discordo 
Total-
mente 

Não 
respon-
deram 

TOTAL 

 f % f % f % F % f % f % f % 
1,03  98    89,1 5 4,5 5 4,5 0 0 2 1,8 0 0 110 100 
1,64 68 61,8 20 18,2 18 16,4 2 1,8 2 1,8 0 0 110 100 

 
A sexta variável mediu a facilidade de acesso à comunicação. Dos entrevistados, 95 

(86,4%) concordam plenamente que a comunicação de um serviço de saúde deve ser no 
sentido de facilitar o contato com seus clientes, através de localização conveniente, acesso 
sinalizado, disponibilidade de estacionamento, amplo horário de atendimento, ampla 
quantidade de linhas telefônicas e levar o serviço até o cliente. 59 entrevistados (53,6%) 
concordam plenamente que a comunicação do SESI/PE é de fácil acesso. De acordo com a 
média entre as 2 dimensões de qualidade detectou-se que existe uma desconfirmação 
negativa de 0,81 (ver Tabela 6). 
  
Tabela 6 – Comunicação de fácil acesso 
Média Concordo 

Plenamente 
Concordo 

Parcialmente 
Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo 
Plenamente 

Discordo 
Totalmente Total 

 f % f % f % f % f % f % 
1,03 95 86,4 10 9,1 3 2,7 1 0,9 1 0,9 110 100 
1,84 59 53,6 22 20,0 20 18,2 5 4,5 4 3,6 110 100 

  
De acordo com a análise dos dados, 102 entrevistados (92,7%) concordam 

plenamente que os materiais de comunicação devem ser claras e objetivas, proporcionando 
um melhor entendimento aos usuários, captando clientes potenciais e apresentando uma 
imagem positiva da instituição. Apenas 68 entrevistados (62,4%) concordam plenamente 
que os materiais usados são claros e objetivos. De acordo com a média das 2 dimensões de 
qualidade detectou-se que existe mais uma vez desconfirmação negativa, de 0,59(ver 
Tabela 7). 
 
Tabela 7 – Clareza e objetividade das peças de comunicação 

Média Concordo 
Plenamente 

Concordo 
Parcialmente 

Nem concordo 
Nem discordo 

Discordo 
Plena-
mente 

Discord
o Total-
mente 

Não 
responde

ram 
TOTAL 

 f % f % f % f % f % f % f % 
1,12 102 92,7 5 4,5 2 1,8 0 0 1 0,9 0 0 110 100 
1,71 68 62,4 19 17,4 9 8,3 11 10,1 2 1,8 1 0,9 110 100 

 
Apesar de nenhuma das variáveis terem apresentado uma desconfirmação negativa 

ou, pelo menos, uma confirmação, ou seja, uma indicação de satisfação dos clientes, uma 
pergunta geral sobre se os usuários voltariam a utilizar os serviços do SESI/PE, 
demonstrou que a maioria dos entrevistados (95,4%) afirmam que sim. 

 
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   
A base para realização desta pesquisa foi a ótica do cliente, destinatário do serviço 

prestado, que deve servir de guia para o desenvolvimento das atividades. Desde o inicio, o 
objetivo central foi o de conhecer melhor os clientes que freqüentam a Coordenação de 
Saúde do SESI/PE, descobrir o que eles esperam quando utilizam os serviços e, a partir 



deste levantamento, propiciar que a organização pense em estratégias que tornem os 
aspectos negativos para os usuários em prioridade, afim de torná-los positivos.  

Atualmente observa-se o crescimento da área de saúde, com um maior número de 
clínicas com preços populares e planos de saúde renomados expandindo seus campos de 
atuação para áreas onde o SESI já atua. Isso significa uma concorrência cada vez mais 
acirrada. 

Apesar da insatisfação demonstrada em todos os itens da pesquisa, a confirmação 
da intenção de retorno do usuário deve ser interpretada como uma grande oportunidade que 
a instituição tem de criar serviços superiores, alinhados às expectativas de seus clientes 
antes de eles migrem para serviços alternativos.  

Pode-se entender, inclusive, que este “crédito” concedido pelos usuários esteja 
baseado em algumas vantagens competitivas do SESI: a primeira, sua marca, construída ao 
longo de 50 anos; em segundo lugar, a base de potenciais clientes (todos os trabalhadores 
do segundo setor) e os canais de comunicação com eles. Contudo, estes não são aspectos 
que garantam em médio prazo a continuidade de sua base de clientes.  

 
9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
CARLZON, J. Hora da Verdade. Tradução por Maria Luiza Newlands Silveira. Rio de 
Janeiro: COP, 1990. 
GIANESI, I. G. N.; CORRÊA, H. L. Administração estratégica de serviços: operações 
para satisfação do cliente. São Paulo: Atlas, 1994. 
GRONROOS, C. Marketing, gerenciamento e serviços: a competição por serviços na 
hora da verdade. Tradução por Christian Bazán. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 
HOWARD, J. A.; SHETH, J. N. The theory of buyer behavior. New York: John Willey & 
Sons, Inc., 1969. 
HUNT, H. K. Conceptualization and measurement of consumer satisfaction and 
dissatisfaction. Report no. 77 – 103. Cambridge, MA: MSI, 1977. 
KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e 
controle. São Paulo: Atlas, 2000. 
LAS CASAS, A. L. Marketing de serviços. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
McCARTHY, E. J.; PERREAULT, Jr., W. D. Essentials of Marketing. 5. ed. Boston: 
Irwin, 1991.   
MATTAR, F. N. Pesquisa de Marketing. São Paulo: Atlas, 1996. 
OLIVER, R. L. A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction 
decisions. Journal of marketing research, v. 17, p. 460-469, nov. 1980.  
_____________. Measurement and evaluation of satisfaction process in retail settings. 
Journal of retailing, v. 57, p. 25-48, fall 1981.    
_____________. Satisfaction: a behavioral perspective on the consumer. New York: 
McGraw-Hill Company, 1997. 
PARASURAMAN, A.; BERRY,  L. L.; ZEITHAML, V. A. A conceptual model of service 
quality and its implications for future research. Journal of marketing, v. 49, p. 41-50, 
autumn 1985. 
RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 1989.  
TÉBOUL, J. A era dos serviços: uma nova abordagem ao gerenciamento. Tradução por 
Bazán Tecnologia e Lingüística e Maria Inês Dominguez Menéndez. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 1999. 
 


