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O presente trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade percebida 

pelos usuários dos planos de saúde através da aplicação do 

SERVQUAL. Para isso, apresenta sua definição, bem como a 

utilização desta para mensurar a qualidade do serviço prestado. 

Descreve ainda sobre a relevância da opinião dos clientes na 

prestação de serviços, e de que forma o SERVQUAL permite comparar 

expectativa e percepção do cliente quanto ao serviço prestado, 

podendo, assim, mensurá-lo. Entender as características do serviço é 

importante para que seja possível comparar expectativa e percepção. 

Assim, as mesmas são relatadas no trabalho, principalmente, serviços 

prestados no setor de saúde, caracterizados por serem públicos ou 

privados. Aborda também a importância da qualidade no setor de 

saúde, para garantir um serviço esperado pelo cliente. Também foi 

feita a revisão bibliográfica em artigos sobre aplicações do 

SERVQUAL em serviços de saúde, para embasar a aplicação da 

ferramenta no setor de saúde suplementar. A criação da ANS é 

relatada, bem como sua função como agência reguladora dos planos 

de saúde, responsável por criar normas, controlar e fiscalizar o 

mercado de planos de saúde no Brasil, para que o interesse público 

seja assegurado. Por fim, é desenvolvido um questionário, adaptado do 

modelo SERVQUAL existente, para o trabalho em questão, para captar 

a opinião dos usuários de planos de saúde, de forma que seja possível 

realizar a comparação entre o serviço esperado e prestado, e mensurar 

a qualidade do mesmo, através da análise dos dados obtidos. 

 

Palavras-chaves: Qualidade, Serviços, Satisfação dos Clientes, Saúde 

Suplementar, SERVQUAL
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1. Introdução 

A participação do setor de serviços na balança comercial tem crescido gradativamente sua 

importância dentro da economia brasileira. Conforme dados do Desenvolvimento (2014), o 

setor terciário é, atualmente, responsável por 68,5% do PIB brasileiro e por 78,4% dos 

empregos formais no país. Além disso, serviços como educação, saúde e segurança pública 

são essenciais para que a economia de um país sobreviva e sua população prospere 

(FITZSIMMONS E FITZSIMMONS, 2000).  

No que tange o setor de serviços de saúde, observou-se que nos últimos anos houve uma 

expansão da procura por serviços prestados pelo setor privado de saúde, que se apresenta de 

forma complementar ao serviço público. Reflexo, sobretudo, do questionamento acerca da 

qualidade dos serviços, aumento exponencial da demanda e acessibilidade limitada e precária 

dos serviços público de assistência à saúde (ANS, 2014; PORTAL SAÚDE, 2014). Todavia, 

em paralelo a essa expansão no setor de saúde suplementar, observou-se um aumento no 

número de reclamações dos pacientes/clientes quanto ao serviço prestado (ANS, 2014).  

O objetivo da pesquisa é avaliar o nível de satisfação dos consumidores do segmento de saúde 

suplementar em relação à qualidade dos serviços de saúde. Para tanto, será realizada a 

aplicação da metodologia SERVQUAL, que propõe identificar os gaps, ou lacunas, na 

prestação de serviço, e elencar os meios para minimizar as deficiências encontradas, através 

da realização de uma análise de correção entre os atributos que expressam os desejos dos 

clientes. 

 

2.  Serviços  

2.1. Serviços de saúde 

Os serviços de saúde prestados no Brasil estão segmentados em duas esferas: pública e 

privada. O sistema público de saúde brasileiro é representado pelo SUS (Sistema Único de 

Saúde), criado em 1988 e que abrange desde o atendimento ambulatorial até o transplante de 

órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda população brasileira 

(BRASIL, 1988).  
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O serviço privado é constituído por dois subsetores: o setor de Saúde Suplementar, composto 

pelos serviços financiados pelos planos e seguros de saúde, e o liberal clássico, composto 

pelos serviços particulares autônomos (BRASIL, 1988). 

 

2.1.1. O setor de saúde suplementar e a ANS 

No Brasil, o setor de saúde suplementar passou quase quarenta anos de funcionamento sem 

regulação. A Lei 9.961 de 28 de janeiro de 2000 criou a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) com o objetivo de promover a defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde por meio da regulação das operadoras (ANS, 2014). 

A ANS é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde responsável pelo setor de 

planos de saúde no Brasil (ANS, 2014). É responsável por criar normas, controlar e fiscalizar 

o mercado de planos de saúde no Brasil, para que o interesse público seja assegurado (ANS, 

2014). 

Nos últimos anos, o setor dessaúde suplementar vem apresentado expressivo crescimento. Em 

dezembro de 2013, a ANS identificou o número de 50,27 milhões de beneficiários de 

assistência médica, um crescimento de 4,6% em relação a dezembro/2012, e de 20,74 milhões 

de beneficiários de planos exclusivamente odontológicos, aumento de 8,2% em relação a 

dezembro/2012. O total de operadoras em atividade no segmento médico-hospitalar no 

mercado no final até terceiro trimestre de 2013 chegou a 1.084, dessas 929 com beneficiários. 

Das 403 operadoras exclusivamente odontológicas em atividade, 345 possuíam beneficiários 

(ANS, 2014). 

Todavia, houve também elevação no índice de reclamações acerca dos serviços oferecidos 

pelos planos de saúde e operadoras. Conforme dados da ANS (2014), 111 planos de 47 

operadoras tiveram sua comercialização suspensa no inicio de fevereiro de 2014. A medida é 

resultado do 8º Ciclo de Monitoramento da Garantia de Atendimento, que avalia a prestação 

de serviço das operadoras por meio das queixas registradas pelos beneficiários. No período de 

coleta dos dados do 8º Ciclo, entre 19 de setembro até 19 de dezembro de 2013, a ANS 

recebeu 17.599 reclamações sobre 523 planos de saúde - alta de 16% do número de 

reclamações em comparação ao ano anterior, maior número de reclamações desde a 

implantação do programa de monitoramento, em dezembro de 2011. Desde o inicio do 

programa de monitoramento, a ANS já suspendeu 738 planos de 105 operadoras.  
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Nesse contexto, é importante que as operadoras e os planos de saúde realizem um processo de 

avaliação da qualidade dos serviços prestados para o alcance da satisfação de seus clientes, 

para que se mantenham competitivas diante do aumento significativo de novos ofertantes no 

setor de serviços suplementares.  

 

3. Qualidade em serviços  

A Gestão da Qualidade em Serviços é, atualmente, um diferencial estratégico para as 

organizações, uma vez que produz vantagens competitivas e funciona como um mecanismo 

capaz de fidelizar clientes (PALADINI, 2010; SLACK, 2009, TALIB et al., 2012). Corrêa e 

Caon (2009) acreditam que, para ampliar a participação de uma organização em um mercado 

competitivo o caminho mais seguro é a retenção de clientes.  

A avaliação da qualidade em serviços é feita ao longo de seu processo de prestação e, não é 

uma tarefa fácil por integrar os conceitos de “Qualidade” e “Serviço”, uma vez que não 

existem meios de dimensionar antecipadamente se o serviço prestado atingirá ou não as 

expectativas do cliente (CARPINETTI, 2012; FITZSIMMONS & FITZSIMMONS, 2000; 

PALADINI, 2010; TALIB et al., 2012). Para o cliente, a qualidade é a diferença entre a 

expectativa e a percepção sobre o serviço prestado, denominada de qualidade percebida 

(GRONROOS, 2003).  

Partindo desse pressuposto, a satisfação e fidelidade do cliente resultam da maneira como a 

organização se relaciona com ele (MEZOMO, 2001).  No segmento de serviços de saúde, 

observa-se que os clientes/pacientes estão mais criteriosos quanto à exigência e envolvimento 

na tomada de decisão relativa ao seu estado clínico (ROD et al., 2010).  

No setor de saúde, as expectativas e a satisfação dos clientes são cruciais, visto que podem 

influenciar o estado de saúde do paciente e os resultados médicos (BAKAR et al., 2008). 

Nesse contexto, emerge a necessidade da utilização de mecanismos capazes de avaliar as 

necessidades prioritárias dos clientes/pacientes, norteando a tomada de decisão dos gestores 

para que a satisfação quanto ao serviço prestado seja alcançada. 

 

4.  Metodologia para avaliação da qualidade em serviço: SERVQUAL 

Parasuraman et al. (1988) desenvolveram uma ferramenta conhecida como SERVQUAL, para 

avaliar a percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços em geral. O autor concluiu que 
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os consumidores utilizam, como critério, cinco dimensões essenciais para avaliar a qualidade 

do serviço, quais sejam: tangibilidade, credibilidade, presteza, garantia e empatia.  

O SERVQUAL é uma ferramenta que permite a visualização da discrepância entre a 

expectativa gerada por um cliente durante a prestação de um determinado serviço e sua 

percepção sobre ele. Assim, o objetivo desta ferramenta é identificar os gaps entre o que o 

consumidor espera de um serviço e o que ele, de fato, recebe. Desse modo, a metodologia 

SERVQUAL possibilita a mensuração da satisfação do cliente, medindo a qualidade do 

serviço para uma característica específica permitindo que sejam visualizados os pontos fortes 

e fracos em uma organização. Isso sendo feito com base na opinião dos clientes 

(PARASURAMAN et al., 1985). 

Na literatura, a metodologia SERVQUAL é amplamente utilizada na avaliação de serviços 

dos mais variados setores. Yang et al.(2006), utilizou o SERVQUAL para avaliar a educação 

superior na China. Curry e Sinclair (2002) aplicaram o SERVQUAL para avaliar a qualidade 

na prestação dos serviços de fisioterapia.  

 

5. Aplicação do modelo: resultados e discussões 

5.1. Perfil dos entrevistados 

O modelo SERVQUAL foi utilizado, no presente trabalho, com objetivo de avaliar a 

qualidade percebida pelos clientes do setor de saúde suplementar. Para a realização da 

pesquisa, foi aplicado um questionário, com pequenas adaptações do modelo original do 

SERVQUAL. 

A coleta dos questionários foi feita em diversos bairros do Recife no período entre 02/12/2013 

e 29/01/2014, obtendo-se um retorno de 100 questionários para compor a amostra. O 

questionário foi divido em três partes. A primeira parte caracterizou o perfil da amostra, 

considerando sexo, faixa etária, nível de escolaridade.  

Quanto ao sexo, 60% dos entrevistados eram mulheres e 40% eram homens. No que se refere 

à faixa etária, 8% dos entrevistados tinha idade igual ou superior a 59 anos, 4% entre 54 e 58 

anos, 9% entre 49 e 53 anos, 7% entre 44 e 48 anos, 3% entre 39 e 43 anos, 6% entre 34 e 38 

anos, 11% entre 29 e 33 anos, 32% entre 24 e 28 anos e 20% entre 19 e 23 anos. Em termos 

de nível de escolaridade, 3% possuem 1º grau completo, 4% possuem 2º grau incompleto, 

30% possuem 3º grau incompleto, 29% possuem 3º grau completo e 25% são pós-graduados. 
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A pesquisa considerou também a utilização de um mesmo serviço em mais de uma operadora 

de planos de saúde, o motivo da escolha pelo plano, o tempo de utilização do plano de saúde 

pelo cliente. Quanto à avaliação do mesmo serviço em operadoras distintas, observou-se que 

66% da utilizou o mesmo serviço em outras operadoras.  

Todos os entrevistados, que tiveram o “preço” como motivo de escolha do plano de saúde, já 

utilizaram o mesmo serviço em outras operadoras de plano de saúde, representando 16% da 

amostra.  

Dos entrevistados, 20% são clientes das empresas há menos de um ano, e, desse percentual, 

55% indicaram “plano de saúde empresarial” como o motivo da escolha do serviço. Enquanto 

que, dos clientes que estão a “mais de 10 anos” fiéis ao serviço da empresa, representando 

25% da amostra, apenas 20% tiveram o “preço” como motivo de escolha.  

Ainda na primeira parte, os entrevistados foram questionados sobre as cinco dimensões 

utilizadas por Parasuraman et al.,(1988), afim de que fosse atribuída uma nota, utilizando uma 

escala de  0  a 10. Conforme pode ser visualizado na tabela 1, a dimensão credibilidade 

recebeu as melhores notas. 

Tabela 1 – Notas médias dadas pelos entrevistados às dimensões 

Dimensão Tangibilidade Credibilidade Presteza Garantia Empatia 

Nota média 7,74 8,48 8,02 7,96 7,67 

Fonte: Autores (2014) 

Posteriormente, questionou-se sobre a importância das dimensões para os entrevistados, de 

modo que fossem ordenadas em mais importante, segunda mais importante e menos 

importante. A frequência relativa das respostas pode ser visualizada na tabela 2. 

Tabela 2 – Frequência relativa da importância dada às dimensões pelos entrevistados 

Dimensão Tangibilidade Credibilidade Presteza Garantia Empatia 

Mais importante 3% 60% 24% 7% 6% 

Segunda mais 

importante 

12% 20% 45% 14% 9% 

Menos 

importante 

49% 5% 8% 11% 27% 

Fonte: Autores (2014) 
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A dimensão tangibilidade foi considerada a menos importante pelos entrevistados, entretanto 

obteve a terceira maior nota de importância. A pergunta pode não ter sido bem explicada no 

questionário, resultando nesta discrepância.  

As partes II e III do questionário procuraram identificar, respectivamente, a expectativa e a 

percepção dos usuários quanto aos serviços do plano de saúde. Os resultados serão utilizados 

como entrada na metodologia SERVQUAL.  

 

5.2. Resultados e conclusões 

Nesta sessão serão apresentados os resultados propriamente ditos da aplicação da metodologia 

SERVQUAL. Inicialmente, foram verificados os gaps entre expectativa e percepção dos 

clientes dos serviços de saúde suplementar. É importante salientar que um gap negativo 

significa que a expectativa do cliente não foi, ao menos, atingida com o serviço percebido. 

Conforme é apresentado na tabela 3. 

Tabela 3 – Médias das expectativas, das percepções e gaps 

 

Fonte: Autores (2014) 

Com relação às expectativas, o item 8 (Cumprimento dos prazos para autorizações, consultas 

etc.) apresentou maior valor, que está contido na 
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 dimensão Credibilidade. Destacam-se os seguintes itens nas demais dimensões: na dimensão 

Presteza, o item 11(capacidade e conhecimento para prestar o serviço); na dimensão Garantia, 

os itens 15 e 16 (transmissão de confiança aos clientes e possuir profissionais com 

conhecimentos suficientes para atende-los, respectivamente); na dimensão Tangibilidade, o 

item 2 (possuir uma rede de atendimento bem dimensionada). 

Os maiores gaps obtidos foram nos itens 22, 21, 6 e 7. Os dois primeiros pertencem à 

dimensão Empatia e estão relacionados à capacidade da empresa em se mostrar interessada 

pelas sugestões dos clientes e em priorizar seus interesses. Os dois últimos referem-se, 

respectivamente, à capacidade em oferecer o mesmo nível de serviço, independente do 

número de clientes a serem atendidos e, ao interesse sincero da empresa em ajudar os clientes 

a solucionar os seus problemas, pertencem à dimensão Credibilidade. Posteriormente, 

estiveram os itens 7 (definido anteriormente), 20 (definido anteriormente) e 4 (possuir 

tecnologia que possibilite ao cliente a marcação de consultas e verificar a disponibilidade de 

profissionais). 

Os três itens com menores pontuações foram 17 (Garantia), 11 (Presteza) e 1 (Tangibilidade), 

referindo-se, respectivamente, à capacidade em manter a confidencialidade dos assuntos 

tratados em cada atendimento, à capacidade e conhecimento para prestar o serviço e à 

capacidade em possuir tecnologia que facilite a comunicação do cliente com a operadora. 

 Pode-se observar que a satisfação dos clientes entrevistados não foi alcançada, pois a 

expectativa superou a percepção em todos os itens questionados. Demandando ações 

emergências dos gestores, a fim de que nos itens que essa diferença foi maior haja uma 

priorização na criação de estratégias. Figura 1. 

Figura 1- Gaps do serviço em planos de saúde 

 

Fonte: Autores (2014) 
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Visando facilitar a observação das prioridades críticas do desempenho do serviço prestado 

pelas empresas de plano de saúde, utilizou-se a Análise dos Quatis, que é uma medida central 

utilizada para definir as regiões críticas dos gaps. Nesta análise, são considerados críticos os 

itens cujos gaps sejam menores do que o valor do primeiro quartil, correspondendo a 25% do 

total de itens. Esses itens terão “Prioridade Crítica” de ações corretivas e/ou preventivas. Na 

sequência, os itens entre o primeiro e o segundo quartil terão prioridade alta, prioridade 

moderada até o terceiro quartil, e prioridade baixa o restante dos itens. 

As tabelas 4 e 5 apresentam as prioridades críticas das expectativas, percepções e dos 

gaps, resultantes da análise dos quartis. A letra I representa os itens, a E as expectativas, Q os 

quartis e G os gaps. 

Tabela 4 – Prioridade crítica das expectativas 

 

Fonte: Autores (2014) 
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Tabela 5 – Prioridade crítica das gaps 

 

Fonte: Autores (2014) 

Em geral, os itens 8, 11, 16, 15 e 2 foram caracterizados como críticos levando em 

consideração as expectativas dos entrevistados. Considerando as percepções, os itens 22, 21, 

20, 6, 7 e 19 foram classificados com tal, e os maiores gaps foram nos itens 22, 21, 6, 7, 20 e 

4.  

A fim de comparar o resultado geral com informações do perfil dos entrevistados, o modelo 

de priorização foi feito para seis categorias, quais sejam: sexo, idade, tempo de uso do plano, 

se utilizou o mesmo serviço em outras operadoras, se utilizou o serviço nos últimos 12 meses 

e o motivo da escolha do plano. Os resultados obtidos para os itens críticos podem ser 

visualizados nas tabelas 6 a 15. 

A análise separada do sexo feminino e masculino foi escolhida, pois, segundo uma pesquisa 

realizada no setor de saúde, concluiu-se que homens buscam menos os serviços de saúde do 

que as mulheres (GOMES et al., 2007). Sendo assim, espera-se que haja discrepância nas 

expectativas e percepções dos mesmos, já que experiências passadas é um critério formador 

de expectativa. Conforme a tabela 7, o sexo feminino exibiu maiores expectativa em itens das 

dimensões credibilidade, tangibilidade, presteza e garantia; o sexo masculino espera mais de 
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itens relacionados à presteza e credibilidade. Os maiores gaps estão nas dimensões empatia, 

credibilidade, presteza e tangibilidade, também para ambos os sexos. 

Tabela 6 – Itens com prioridade crítica na visão das mulheres 

 

Fonte: Autores (2014) 

Tabela 7 – Itens com prioridade crítica na visão dos homens 

 

Fonte: Autores (2014) 

No que se refere à análise realizada entre as faixas etárias, observou-se que os clientes com 

idade de 49 anos em diante possuem altas expectativas os itens às dimensões garantia, 

tangibilidade, empatia e presteza. Por outro lado, os clientes com idade de 24 a 28 anos 

esperam mais dos itens relacionados à credibilidade e garantia. Os maiores gaps para as duas 

faixas de idade foram de empatia (itens 18 e 21) e credibilidade (itens 6 e 7). 

Tabela 8 – Itens com prioridade crítica na visão dos entrevistados com idade de 24 a 28 anos 

 

Fonte: Autores (2014) 
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Tabela 9 - Itens com prioridade crítica na visão dos entrevistados a partir de 49 anos de idade 

 

Fonte: Autores (2014) 

O conhecimento prévio do serviço também pode influenciar as expectativas que o cliente tem 

sobre este serviço (GIANESI E CORRÊA, 1994). Assim, fez-se um comparativo entre os 

clientes que utilizam o plano menos de um ano e os que usam a mais de dez anos. O item 8 

(dimensão Credibilidade) foi o de maior expectativa para a primeira faixa, enquanto que, para 

a segunda faixa, foi o item 11 (dimensão Presteza). Isso porque clientes mais antigos confiam 

mais no serviço adquirido, enquanto que, para os mais novos, a credibilidade é uma 

característica que precisa ser conquistada. Os gaps foram maiores para as dimensões 

Credibilidade, Empatia e Presteza na primeira faixa especificada e, na segunda faixa, 

Credibilidade, Empatia e Tangibilidade. 

Tabela 10 - Itens com prioridade crítica na visão dos entrevistados com menos de um ano  

 

Fonte: Autores (2014) 

Tabela 11 - Itens com prioridade crítica na visão dos entrevistados a partir dos 10 anos de uso 
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Fonte: Autores (2014) 

Clientes que já utilizaram o mesmo serviço em outras operadoras podem fazer comparações 

entre os serviços recebidos. Quanto aos clientes que usaram o mesmo serviço em outras 

operadoras, observou-se que as expectativas maiores foram nas dimensões Credibilidade e 

Tangibilidade (itens 8 e 6 e item 2 respectivamente). Os maiores gaps estão ligados às 

dimensões Empatia e Credibilidade (itens 22 e 21 e itens 6 e 7 respectivamente). 

Tabela 12 - Itens com prioridade crítica na visão dos entrevistados que já utilizaram o mesmo 

serviço em outra operadora 

 

Fonte: Autores (2014) 

Um critério importante a ser analisado é se o entrevistado utilizou o serviço há curto espaço 

de tempo, pois teria como opinar sobre a situação do serviço atual oferecido pela operadora 

contratada. Deste modo, contatou-se que para os clientes que usam o plano a mais de dez anos 

a maior expectativa está sobre o item 8 (credibilidade), seguida de presteza (itens 11 e 12), 

garantia (itens 16 e 15) e tangibilidade (item 2). Os maiores gaps também foram na dimensão 

empatia (itens 22 e 21). 

Tabela 13 - Itens com prioridade crítica na visão dos entrevistados que utilizaram o plano de 

saúde nos últimos doze meses 
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Fonte: Autores (2014) 

Finalmente, foram comparados dois critérios para a escolha do plano de saúde: o “preço”, 

conforme Corrêa e Caon (2009) é um critério que influência a formação das expectativas dos 

clientes; e o “plano de saúde empresarial”, por ter presentar a maior parte dos entrevistados 

(49%). 

Analisando as tabelas 15 e 16, pode-se perceber que, os clientes que escolheram o plano por 

ser empresarial esperam que a empresa possua uma rede de atendimento bem dimensionada 

(item 2). Os gaps foram maiores nos itens 22 (a empresa deveria ter como prioridade os 

interesses dos seus clientes) e 21 (a empresa deveria se mostrar interessada pelas sugestões 

dos clientes), ambos ligados à empatia. 

Tabela 14 - Itens com prioridade crítica na visão dos entrevistados que utilizaram o “preço” 

como motivador da escolha do plano de saúde 

 

Fonte: Autores (2014) 

Tabela 15 - Itens com prioridade crítica na visão dos entrevistados que utilizaram o “plano 

empresarial” como motivador da escolha do plano de saúde 

 

Fonte: Autores (2014) 
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Diante dos resultados expostos, os itens classificados como “prioridade crítica” devem 

receber ações corretivas e/ou preventivas com mais urgência, com o objetivo de reduzir os 

gaps e aumentar a satisfação dos clientes. A tabela 16 mostra sugestões de possíveis ações a 

serem estudadas sobre como as operadoras de plano de saúde para atender as expectativas dos 

clientes. 

 

 

 

 

Tabela 16 – Sugestões de possíveis ações sobre como as operadoras podem lidar com altas 

expectativas do cliente 

 

Fonte: Autores (2014) 

Analisando os gaps, os itens 22, 21, 6, 7, 20 e 4 receberam prioridade crítica, ou seja, foram 

nesses itens que os entrevistados indicaram maiores gaps. As operadoras precisam despender 

atenção e esforços maiores nestes itens. A tabela 17 exibe sugestões de possíveis ações que 

podem reduzir ou eliminar os gaps. 
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Tabela 17 – Sugestões de possíveis ações sobre como as operadoras podem reduzir ou 

eliminar os gaps 
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Fonte: Autores (2014) 

6. Considerações finais 

Diante do exposto, a pesquisa destacou a forma como a avaliação da qualidade do serviço no 

setor de saúde suplementar pode ser feita, levando em consideração expectativas e percepções 

dos beneficiários de planos de saúde. A avaliação da qualidade foi feita a partir dos gaps 

resultantes da diferença entre expectativa e percepção dos clientes. 
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Foi identificada baixa satisfação dos beneficiários entrevistados relativo aos serviços 

oferecidos pelos planos de saúde, pois as expectativas médias mostraram-se superiores, 

comparadas às percepções médias, em todos os itens analisados. Os gaps alertam para que as 

empresas despendam esforços para reduzi-los.  

Com o objetivo de minimizar ou mesmo eliminar os principais gaps, identificados na região 

crítica da Análise de Quartis, foram propostas sugestões para que as operadoras e planos de 

saúde possam satisfazer seus clientes. Assim, observou-se a necessidade de investimentos 

para a implementação de prática de qualidade em serviços capazes de satisfazer e fidelizar os 

clientes do segmento estudado. 
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