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RESUMO 

 

Os serviços de medicina diagnóstica são perecíveis e a demanda é variável, características que 

dificultam a maximização dos resultados. Os prestadores tradicionalmente ofertam os exames 

por meio do sistema de agendamento de horário sem, no entanto, superar a ineficiência 

provocada pelo não comparecimento dos clientes (no show). O objetivo desse estudo foi 

investigar o nível de satisfação dos consumidores de medicina diagnóstica relativamente ao 

modelo operacional com agendamento, a aceitação para um novo modelo sem necessidade de 

agendar horário (demanda livre) e analisar três dimensões secundárias comuns aos dois 

modelos. A revisão da literatura contemplou a evolução histórica dos serviços diagnósticos no 

Brasil, bem como os processos, oportunidades e desafios associados a tal desenvolvimento. 

Verificou-se que a relação existente entre a perecibilidade e a sazonalidade compromete a 

rentabilidade das empresas, pois impede o melhor aproveitamento da capacidade instalada, a 

diluição das despesas e o retorno dos investimentos. A etapa referente à evolução do 

marketing de serviços e relacionamento evidenciou a importância de realizar a pesquisa com 

os próprios usuários do serviço. Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa com 

delineamento exploratório-descritivo, realizada com 2.545 clientes de uma empresa privada 

de medicina diagnóstica em 2013. A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de 

questionário e foram utilizadas as seguintes técnicas estatísticas para a apuração dos 

resultados: comparação de médias, relações entre variáveis categóricas (χ
2
), construção de 

Clusters, vetores fatoriais e análise de itens independentes. Os resultados das dimensões 

secundárias (no show, sazonalidade e tempo de espera) indicaram que os sujeitos estão 

engajados para evitar a prática do no show, tendem a frequentar os estabelecimentos conforme 

a sazonalidade atual e são sensíveis à espera. Quanto às dimensões principais (sistema com 

agendamento e sistema com demanda livre), foram evidenciados diferentes níveis de 

aceitação, o que indica, a princípio, que os dois sistemas são complementares e não 

excludentes. Assim, parece viável a adoção de um modelo híbrido de operação, no qual a 

oferta dos exames se daria pela utilização dos dois sistemas para que os clientes optem 

conforme a preferência. 

 

Palavras-chave: agendamento; demanda livre; medicina diagnóstica; no show; 

perecibilidade; sazonalidade; serviços; tempo de espera. 

 



ABSTRACT 

 

The diagnostic medical services are perishable and the demand is variable. These are 

characteristics that struggle the maximization of results. Service providers traditionally offer 

exams through a scheduling system without overcoming, however, the inefficiency provoked 

by clients’ no-show. This study aims at investigating consumer satisfaction levels of the 

diagnostic medical services in relation to the operational model of scheduling, the acceptance 

to a new model with no scheduling need (free on demand) and analyzing three secondary 

dimensions common to the two models. The literature review embraced the historical 

evolution of the diagnostic medical services in Brazil, as well as the processes, opportunities 

and challenges associated with said development. It was verified that the existing relationship 

between perishability and seasonality jeopardizes company profitability due to the fact that it 

hinders a better use of the installed capacity, dilution of expenses and return on investment. 

The stage relative to the evolution of services and relationship marketing evidenced the 

importance of carrying out a survey with the own users of the services. Such research has a 

quantitative approach with a descriptive exploratory outline, and it was performed in 2.545 

customers of a private company of diagnostic medical services in 2013. The data collection 

took place by applying a questionnaire and the following statistics techniques were adopted to 

assess the results: average comparisons, relationship between categorical variables (χ
2
), 

clusters building, factorial vectors and analysis of independent items. The results of the 

secondary dimensions (no show, seasonality and waiting time) have indicated that the 

subjects are engaged to avoid the no-show practice, trend to go to Establishments according to 

the present seasonality and are sensitive to waiting time. Pursuant to the main dimensions 

(scheduling and free on demand systems), it was detected different levels of acceptance, 

which may indicate in principle that the two systems are complementary and does not exclude 

each other. Therefore, it seems to be viable the adoption of a hybrid model in the referred 

operation, under which the offer of medical exams would occur through the use of the two 

systems so that customers could make their choice as preferred. 

 

Key-words: scheduling; free on demand; diagnostic medical services; no show; perishability; 

seasonality; services; waiting time. 
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INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a ascensão econômica da chamada população de baixa renda impulsiona o 

crescimento dos mercados de bens e serviços de praticamente todos os setores da economia 

nacional, promovendo uma acirrada competição entre as organizações que disputam um 

consumidor crescentemente influente, criterioso e que valoriza o sentimento de pertencimento 

nas transações comerciais. Nesse contexto, o setor de saúde suplementar é favorecido pelo 

aumento da base da população com emprego formal, que passa a utilizar os convênios 

médicos com acesso aos diversos prestadores de serviços do segmento, entre eles, os de 

medicina diagnóstica. 

Define-se centro de medicina diagnóstica como o conjunto de especialidades médicas 

direcionadas à realização de exames complementares no auxílio do diagnóstico (CAMPANA; 

FARO; GONZALEZ, 2009). Essa terminologia envolve as atividades de medicina 

laboratorial, medicina por imagem e as demais especialidades médicas que realizam exames 

com fins diagnósticos (AURIEMO; ROSENFELD, 2006). Ao categorizar os estabelecimentos 

de saúde, os órgãos reguladores classificam os centros de medicina diagnóstica como SADT 

(Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia), termo adotado no decorrer do estudo. 

O objetivo da pesquisa é investigar o nível de satisfação dos consumidores de SADT 

relativamente ao modelo operacional com agendamento, a aceitação para um novo modelo 

sem necessidade de agendar horário e analisar três dimensões secundárias comuns aos dois 

modelos. Espera-se que as reflexões contribuam para o desenho de modelos alternativos que 

minimizem os impactos da perecibilidade e da variação de demanda e possibilitem melhores 

resultados nas operações de SADT. 

Paralelamente à expansão do consumo, desde o final da década de 90 vêm crescendo a 

regulamentação governamental e o controle social sobre o setor de saúde. Assim como outros 

importantes investidores, os capitais de origem bancária elevam a participação de investimentos 

diretos nos prestadores de serviços (hospitais, laboratórios, clínicas, etc.). A soma desses fatores 

fomenta a competição e estimula, nas organizações de saúde, a elaboração de ações que 

objetivam a redução de custos, o aumento de produtividade e a atenção ao cliente. 

Nesse emergente cenário econômico surge o seguinte paradoxo: os consumidores têm 

mais escolhas que geram menos satisfações, enquanto a alta gerência tem mais opções 

estratégicas que agregam menos valor (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a, 2004c). 

Entender tal dinâmica no segmento de SADT requer conhecimentos específicos; nesse 
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sentido, o desenvolvimento do marketing propicia um repertório de instrumentos para a 

melhor compreensão dos fenômenos associados à relação entre os atores envolvidos.  

Representante desse desenvolvimento, o Marketing 3.0 teoriza sobre os valores a 

partir dos quais as práticas de marketing são diretamente influenciadas pela mudança de 

atitude e comportamento, reforçando a completude dos indivíduos ― espírito, coração e 

mente (KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). Na visão do marketing de 

relacionamento, a criação de relações sólidas e permanentes é uma tarefa árdua e de difícil 

manutenção, porém em um mercado onde o consumidor tem tantas opções, mesmo em 

segmentos limitados, uma interação pessoal é a única forma de garantir a fidelidade 

(MCKENNA, 1992). 

Outro estágio em que se observa o desenvolvimento do marketing foi abordado no 

artigo “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing”, o qual estabelece a evolução de 

uma visão tradicional voltada aos bens físicos para uma lógica dominante do serviço 

(VARGO; LUSCH, 2004a). Os aspectos que norteiam a lógica do “serviço dominante” 

contribuem para a formação da teoria da co-criação de valor que, por sua vez, está 

intimamente associada ao processo de fidelização dos clientes (TROCCOLI, 2009). 

A co-criação de valor está fundamentada na silenciosa transformação da sociedade e 

na consequente mudança de papel do consumidor, que promovem um novo processo bilateral 

de relacionamento, no qual empresas e clientes convergem para uma experiência única 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004c). Como parte do desenvolvimento, o antigo modelo 

business-to-consumer (B2C) evolui para uma tendência centrada no consumer-to-business-to-

consumer (C2B2C), evidenciando um novo tipo de interação entre os participantes 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004c). Diante dessa realidade, ao adquirir um produto ou 

serviço, o consumidor está, de certa forma, dando continuidade ao marketing, ao consumo e 

ao processo de criação de valor e de entrega (TROCCOLI, 2009). 

Para o estudo em questão, explora-se o desenvolvimento do marketing de serviços e de 

relacionamento em busca de contribuições para o melhor entendimento da interação entre os 

consumidores e as empresas de SADT. 

Quanto à necessidade de aumentar a produtividade das empresas de SADT e seus 

desdobramentos potenciais sobre a satisfação do cliente, surge um obstáculo: o serviço é 

perecível e a demanda por exames é variável, enquanto uma parcela considerável dos custos é 

fixa. A relação existente entre a perecibilidade e a variação de demanda é um tema importante 

que influencia consideravelmente a formulação de estratégias nas organizações de serviços. 

No setor de saúde, a realidade não é diferente; nas empresas de SADT a busca pelo equilíbrio 
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entre a oferta e a demanda é um desafio complexo com repercussões nos resultados 

financeiros e na satisfação dos clientes (GARUDA; JAVALGI; TALLURI, 1998). 

Historicamente, as empresas do segmento ofertam exames por meio de sistemas de 

reservas via central de atendimento telefônico. Motivados pela solicitação de um médico, os 

clientes procuram agendar os seus exames para os dias imediatamente subsequentes, porém, 

em diversas situações, são informados que as agendas estão lotadas e que só haverá horários 

dentro de aproximadamente um mês. Normalmente, os clientes argumentam que o prazo é 

muito longo, mas acabam reservando o horário de acordo com a disponibilidade oferecida. 

Acontece que aproximadamente 30% não comparecem para realizar os exames, estabelecendo 

um comportamento cíclico e com certa racionalidade: ao agendar para datas futuras, o cliente 

pode esquecer o compromisso ou encontrar um concorrente que ofereça o mesmo serviço em 

um prazo inferior. Nesse caso, não se sente obrigado a comunicar a desistência. O fenômeno é 

conhecido como no show. 

Enquanto as empresas informam que as agendas estão lotadas, o que se verifica 

frequentemente nos estabelecimentos são baixos índices de produtividade e elevada 

ociosidade da capacidade instalada. Na prática, são constituídas “agendas virtuais”, 

preenchidas por diversos nomes de clientes que não comparecerão.  

Algumas empresas de SADT passaram a desenvolver estratégias para combater o 

efeito no show: inspirada nas companhias aéreas e nas redes hoteleiras, a ideia era cobrar pelo 

serviço reservado mesmo quando o cliente não comparecesse. Contudo, esse método seria de 

difícil implementação por causa das peculiaridades das fontes pagadoras (convênios médicos) 

e pela regulamentação do setor de saúde suplementar. Outra opção seria a “confirmação de 

presença”, na qual as empresas contatariam os clientes previamente por telefone para 

confirmar a intenção de consumir o serviço. A tentativa também é ineficaz porque, além do 

custo operacional da atividade, mesmo quando o cliente informa a desistência, não há tempo 

hábil para preencher o horário vago. Alguns não comparecem mesmo tendo confirmado 

presença e há situações em que comparecem, mas não realizam os exames em virtude da 

solicitação médica estar vencida pelo longo prazo de espera. 

Apesar dos problemas de demanda, as empresas prestadoras de serviços médicos são 

constantemente desafiadas a definir estratégias de gestão de recursos para prestar seus 

serviços com alta qualidade (JACK; POWERS, 2009). 

As características e as dificuldades do segmento motivaram a presente pesquisa: uma 

tentativa de contribuir para a maximização dos resultados das organizações de SADT e 

ampliar a satisfação dos clientes. 
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O conhecimento de marketing de serviços e de relacionamento pode ajudar a encontrar 

as respostas, principalmente quando recomenda incluir os consumidores nos processos 

produtivos e decisórios das empresas. Imaginar um segmento de prestação de serviços que 

não se atente a essa visão, pode significar uma séria ameaça à sustentabilidade dos negócios; e 

nas empresas de SADT, a realidade não é diferente. 

O tema variação de demanda é um campo de conhecimento consolidado, assim, não se 

pretende a revisão exaustiva da bibliografia. Serão privilegiadas as peculiaridades do 

segmento de SADT. Os exemplos mais frequentes no setor de serviços estão concentrados nas 

empresas de aviação civil e hotelaria, que conseguiram equilibrar a relação entre a demanda 

variável e a perecibilidade por meio de práticas como o overbooking, a cobrança antecipada 

no momento da reserva e a utilização de preços promocionais nos períodos de maior 

ociosidade. Ocorre que tais estratégias não são replicáveis no setor de saúde, o que justifica a 

possibilidade de aprofundamento no tema por meio desse estudo. Espero contribuir para o 

aprimoramento dos serviços da saúde suplementar no Brasil (mais especificamente das 

empresas de SADT) e motivar futuras pesquisas sobre o assunto. 

Além da introdução, o trabalho está dividido em seis capítulos. O primeiro se 

encarrega de revisar historicamente o objeto do estudo e de caracterizar o setor de saúde, o 

mercado de SADT e os principais prestadores no Brasil. No segundo, o objeto de estudo é 

associado à característica da perecibilidade nos serviços e à sazonalidade e são analisados os 

respectivos desdobramentos negativos. O capítulo três relaciona o desenvolvimento do 

marketing ao objeto de estudo, buscando compreender como as interações entre os 

consumidores e as empresas de SADT podem contribuir em termos de soluções para o 

problema de pesquisa. O quarto capítulo apresenta a trajetória metodológica, as premissas 

éticas e o instrumento de pesquisa empregado na investigação. Sobre esse conteúdo, adianto 

que a pesquisa foi realizada com os clientes de uma organização privada de SADT, por meio 

da aplicação de 2.545 questionários. No quinto capítulo estão divulgados os resultados da 

pesquisa; o sexto, e último, contempla a apresentação das conclusões e sugestões de soluções 

para o problema do estudo. 



20 
 

CAPÍTULO 1 - MEDICINA DIAGNÓSTICA NO BRASIL 

 

Com o advento da tecnologia e o desenvolvimento empresarial do setor de saúde 

suplementar no Brasil, alguns segmentos incrementaram os respectivos modelos de negócios, 

em especial os serviços relacionados ao auxílio no diagnóstico dos pacientes. Tais serviços 

são conhecidos como medicina diagnóstica e podem ser definidos como o conjunto de 

especialidades médicas direcionadas à realização de exames complementares no auxílio do 

diagnóstico (CAMPANA; FARO; GONZALEZ, 2009). 

O termo medicina diagnóstica vem sendo empregado nos últimos anos e envolve as 

atividades de análises clínicas (medicina laboratorial), medicina por imagem e as demais 

especialidades médicas que realizam exames com fins diagnósticos (AURIEMO; 

ROSENFELD, 2006). 

Os órgãos reguladores dos estabelecimentos de saúde classificam os Serviços de 

Medicina Diagnóstica como SADT (Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia). 

Para compreender o contexto dessa modalidade de serviço e identificar as 

possibilidades de desenvolvimento, é importante resgatar historicamente a sua evolução, 

considerando os aspectos mais relevantes desde sua origem no Brasil. Ao constatar o 

acelerado crescimento dos SADT nos últimos anos, é difícil vislumbrar os limites que essa 

atividade emergente alcançará. 

 

1.1  Evolução dos Exames Diagnósticos 

 

A utilização de métodos diagnósticos surgiu nos primórdios da medicina, mas foi no 

final do século XIX, com o desenvolvimento da química, da fisiologia, da fisiopatologia e do 

microscópio, que houve o grande salto no progresso de tais atividades (AURIEMO; 

ROSENFELD, 2006). 

Embora não se saiba precisar quando foram realizados os primeiros exames 

laboratoriais no Brasil, uma referência importante é datada de 1892. Nessa época, o porto de 

Santos era foco de problemas relacionados à saúde pública e coube ao jovem médico Oswaldo 

Gonçalves Cruz (1872-1917) submeter os pacientes daquela localidade a exames que 

evidenciaram o diagnóstico de peste bubônica (PIZA, 2009).  

Os exames laboratoriais já exerciam papel importante na medicina quando surgiram as 

primeiras descobertas envolvendo os exames de imagem que, de modo gradativo, ajudariam a 

revolucionar o conceito de diagnóstico do paciente. 
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Em 8 de novembro de 1895, o físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen (1845-1923), 

em um pequeno laboratório na cidade de Würzburg, descobriu acidentalmente o que passou a 

chamar de raios X; em dezembro do mesmo ano visualizou em um placa fotográfica a 

estrutura dos ossos da mão de sua esposa (COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA, 

2008; FRIEDLAND; FRIEDMAN, 2000; GALVÃO, 2000; MARTIRE JR., 2004). 

No Brasil, os relatos do uso de radiografias com fins diagnósticos datam de 1897. 

Bahia e Minas Gerais foram os primeiros estados a receber os aparelhos de raios X 

(COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA, 2008). 

Ao analisar, na linha do tempo, as grandes rupturas em termos de inovação e 

desenvolvimento no mundo, percebe-se considerada aceleração imediatamente após a 

Segunda Guerra Mundial. Nesse sentido, não foi diferente em relação à medicina diagnóstica, 

que se beneficiou amplamente dos avanços tecnológicos do período.  

Em 1948, o médico americano Douglas Howry (1920-1969) criou o primeiro aparelho 

de ultrassonografia, aperfeiçoado para diagnóstico médico em 1950. Esse pode ser 

considerado o segundo grande salto em relação aos exames de diagnósticos por imagem. Nos 

anos seguintes, a aplicação dos exames via ultrassom foi ampliada para diversas 

especialidades médicas tais como cardiologia, oftalmologia, obstetrícia e vascular (COLÉGIO 

BRASILEIRO DE RADIOLOGIA, 2008). 

Com a evolução dos aparelhos de raios X, surge em 1972 o primeiro equipamento de 

tomografia computadorizada. Elaborado pelo engenheiro inglês Godfrey Hounsfield (1919-

2004), o protótipo realizava imagens apenas do cérebro; o sistema empregado foi chamado de 

tomografia axial transversa computadorizada. Mais tarde, foram desenvolvidos aparelhos com 

tecnologia para realizar exames em outros tecidos moles do corpo (COLÉGIO BRASILEIRO 

DE RADIOLOGIA, 2008; FRIEDLAND; FRIEDMAN, 2000; GALVÃO, 2000). 

Os mesmos princípios técnicos da ultrassonografia e da tomografia inspiraram a 

ressonância magnética que, além das imagens anatômicas de ótima definição, proporciona a 

análise dos diversos tipos de tecidos do organismo. Desde o registro, em 1948, do primeiro 

sinal de ressonância nuclear magnética em seres vivos, tal modalidade de exame não para de 

evoluir. A partir da década de 1980, o aprimoramento das imagens proporcionou o 

crescimento da especialidade nas áreas de neurologia, músculo-esquelética, corporal e 

cardiovascular (COLÉGIO BRASILEIRO DE RADIOLOGIA, 2008). 

A radiologia passou por grande evolução no último século. O desenvolvimento de 

equipamentos para procedimentos diagnósticos com tecnologia digital melhorou 

consideravelmente a qualidade das imagens, proporcionando maior precisão nos diagnósticos 
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médicos e, consequentemente, o sucesso dos tratamentos e a elevação da expectativa de vida 

das pessoas (GALVÃO, 2000). 

Além dos raios X, da ultrassonografia, da tomografia computadorizada e da 

ressonância nuclear magnética, que ajudaram a formar o conceito de serviços de imagem, 

outros equipamentos e modalidades de exames foram concebidos tanto para suportar o avanço 

da medicina quanto para atender o desenvolvimento da sociedade cada vez mais exigente e 

consciente em relação aos cuidados preventivos com a saúde. São eles: mamografia, 

densitometria, endoscopia, colonoscopia, colposcopia e os exames de métodos gráficos 

auxiliares nos diagnósticos cardiológicos.  

Assim como os exames radiológicos e das demais especialidades médicas, os exames 

laboratoriais cresceram significativamente nos últimos 60 anos. Na década de 1950, eram 

realizados entre cinquenta a sessenta tipos de exames laboratoriais no Brasil.  A partir de 

1960, a ampliação do conhecimento médico, o desenvolvimento dos processos técnicos, a 

evolução da informática e o surgimento dos primeiros equipamentos automáticos para 

laboratórios elevaram o portfólio de exames disponíveis. Nos anos de 1970, eram feitas em 

torno de quinhentas modalidades e desde 2006 fazem parte da chamada rotina laboratorial 

aproximadamente 2 mil tipos de exames. Há ainda os exames esotéricos, aqueles com baixa 

frequência de realização, em cuja categoria enquadram-se mais de 3 mil tipos de exames. É 

importante registrar que a automação dos processos nos laboratórios ampliou a capacidade de 

processar amostras e proporcionou maior confiabilidade nos resultados obtidos (AURIEMO; 

ROSENFELD, 2006). 

É provável que, num futuro próximo, o desenvolvimento tecnológico acelerado 

proporcione condições ainda melhores a esse ramo de atividade. Hipoteticamente, um 

equipamento poderá analisar e mapear os pacientes da cabeça aos pés e, após identificar 

qualquer alteração patológica, fornecer a orientação terapêutica adequada. Mesmo nessa 

situação, o relacionamento humano não pode ser deixado de lado (GALVÃO, 2000). 

 

1.2  O Contexto do Setor de Saúde 

 

Para compreender e contextualizar os serviços de medicina diagnóstica, faz-se 

necessário explorar como está estabelecido o setor de saúde no Brasil; para tanto, é primordial 

conhecer os aspectos regulatórios e socioeconômicos inseridos nessa dinâmica. Os vetores 

(medicina diagnóstica, setor de saúde, aspectos regulatórios e socioeconômicos) são 

interdependentes; portanto, devem ser considerados sistemicamente. 
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No decorrer das últimas décadas, o setor privado assumiu importante participação no 

mercado de saúde; nesse sentido, destaca-se o espaço conquistado pela saúde suplementar no 

Brasil. Vinculada ao Ministério da Saúde, a ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é 

o órgão regulador do Governo Federal que atua na normatização e na fiscalização dos planos 

de saúde privados. O termo suplementar remete à premissa de que todo cidadão, além do 

direito à saúde pública, pode contratar serviços particulares por meio dos planos de saúde. 

Compõe esse mercado: as operadoras de planos de saúde, a rede de prestadores de serviços e 

os beneficiários dos planos (FOLDER INSTITUCIONAL ANS INFORMAÇÃO, 2012). 

Além de compreender a dinâmica que envolve os prestadores de serviços de medicina 

diagnóstica, é importante verificar os indicadores que apontam as variações pertinentes aos 

beneficiários dos planos de saúde, das modalidades de operadoras e dos tipos de planos.  

Favorecido pelo desempenho da economia, o fechamento do ano de 2012 registrou 47,9 

milhões de beneficiários de planos de saúde, apresentando crescimento em relação ao mesmo 

período do ano anterior (CADERNO DE INFORMAÇÃO ANS - MAR/13). Conforme os dados 

do Gráfico 1, a evolução nos últimos anos demonstra uma tendência de crescimento acelerado: 

apenas entre dez/2005 e dez/2012 foram incorporados 12,5 milhões de beneficiários. 

 

Gráfico 1:  Beneficiários de Planos de Saúde Privados no Brasil 

Fonte: Caderno de Informação ANS – MAR/13. 
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Ao longo do tempo, essa dinâmica proporciona mutações na composição dos 

mercados de operadoras de planos de saúde, subdivididos nas seguintes classificações: 

 

 Filantropia; 

 Seguradora especializada em saúde; 

 Medicina de grupo; 

 Autogestão; 

 Cooperativa médica. 

 

O Gráfico 2 indica que entre 2002 e 2012 houve incremento na participação das 

cooperativas médicas em detrimento das medicinas de grupo. Desde 2002, as cooperativas 

médicas cresceram acima da média do setor, constituindo, ao final de 2012, a maior parcela 

de mercado, com 17,5 milhões de beneficiários. A modalidade que mais cresceu em 2012 foi 

a das seguradoras especializadas em saúde, alcançando 6,3 milhões de beneficiários, sendo 

92,8% em planos coletivos (CADERNO DE INFORMAÇÃO ANS - MAR/13). Nota-se que 

as operadoras filantrópicas pouco variaram nos últimos períodos. 

 

Gráfico 2: Distribuição Percentual dos Beneficiários por Modalidade de Operadora 

 
Fonte: Caderno de Informação ANS - MAR/13. 

 

Quanto aos tipos de planos de saúde, destaca-se a evolução do segmento 

coletivo/empresarial de assistência médica, que entre dez/2011 e dez/2012 registrou aumento 

de 4,25% na participação; no mesmo período os planos individuais cresceram 1,60% 

(CADERNO DE INFORMAÇÃO ANS - MAR/13).  
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O Quadro 1 ilustra a distribuição dos beneficiários por tipos de planos de assistência 

médica: 

Quadro 1: Tipos de Planos de Saúde 

Total Empresarial Por adesão Não identificado

DEZEMBRO-11 46.974.170 35.963.032 29.239.690 6.688.658 34.684 9.731.423 1.279.715

MARÇO-12 47.194.680 36.180.669 29.491.096 6.655.361 34.212 9.783.610 1.230.401

JUNHO-12 47.647.577 36.703.853 30.008.891 6.660.261 34.701 9.823.427 1.120.297

SETEMBRO-12 47.837.859 36.881.849 30.227.087 6.624.219 30.543 9.913.422 1.042.588

DEZEMBRO-12 47.943.091 37.061.915 30.482.056 6.549.250 30.609 9.887.283 993.893

Assistência médica com ou sem odontologia

Total Individual
Cobertura assistencial 

do plano

Coletivo

Não informado

 
Fonte: Adaptado do Caderno de Informação ANS - MAR/13. 

 

Considerando que os planos coletivos/empresariais correspondem à 63,58% do total 

da cobertura assistencial privada do país, constata-se  uma forte interação entre o setor de 

saúde suplementar e o mercado de trabalho.  

No Brasil, o acesso aos serviços médicos por meio dos planos de saúde está diretamente 

associado à dinâmica do emprego formal. O aumento da base da população com “carteira 

assinada” favorece o crescimento do número de usuários de planos de saúde corporativos, 

estimulando a demanda do setor de saúde (MARTINS; AMORIM; LAS CASAS, 2012). 

Os dados da PNAD 2011 (Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios) do IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) indicam que, nos últimos anos, houve elevação 

do índice de pessoas com emprego formal no Brasil. O Gráfico 3 demonstra que em dois 

anos o percentual de empregados com carteira de trabalho assinada, na população de 15 anos 

ou mais de idade, ocupada no setor privado, passou de 70,2% em 2009 para 74,6% em 2011. 

Essa tendência foi observada em todas as regiões e reforça o crescimento do setor privado 

que, favorecido pelos amplos investimentos recebidos nos últimos anos, principalmente de 

instituições financeiras, tornou-se o ator central do mercado de SADT. 

Todo esse desenvolvimento está inserido sob uma lógica de consumo peculiar do setor 

de saúde, no qual, normalmente, o consumidor não deseja, de maneira intrínseca, o produto ou 

serviço. Consumo, no caso, é tratado como um investimento que objetiva a preservação ou a 

melhoria das condições de saúde (PEDROSO, 2010). 
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Gráfico 3: Percentual de Empregados com 

Carteira de Trabalho Assinada - 2009/2011 

 
Fonte: PNAD 2011 - Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. 

 

1.3  O Contexto do Mercado da Medicina Diagnóstica 

Assim como todo o setor de saúde suplementar, o mercado de medicina diagnóstica está 

em franca ascensão. Entender como o segmento está se expandindo no Brasil considerando os 

aspectos demográficos, constitui uma tarefa fundamental para a melhor análise dos fatos. É 

importante compreender por quais vias se desenvolve (público ou privado) e se há concentração 

por regiões do país. Para tanto, serão analisadas algumas informações que ajudam a 

compreender a situação do setor, bem como a projetar o desenvolvimento futuro. 

Uma das fontes de consulta que constitui um amplo banco de dados do setor de saúde é o 

CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde). Esse cadastro disponibiliza 

informações referentes às condições de infraestrutura de funcionamento dos estabelecimentos de 

saúde e constitui a base para operacionalizar os sistemas de informações do setor (CNES, 2013).  

 

Tabela 1: Estabelecimentos de Saúde por Esferas Administrativas 

DESCRIÇÃO TOTAL 

Federal 437 

Estadual 2.990 

Municipal 67.026 

Privada 182.488 

TOTAL DE PÚBLICOS 70.453 

TOTAL DE PRIVADOS 182.488 

TOTAL GERAL 252.941 

Fonte: CNES, 2013. 
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Conforme a Tabela 1, no primeiro semestre de 2013 o banco de dados do CNES 

registrava 252.941 estabelecimentos de saúde; 72% desse total correspondiam a instituições 

da esfera privada. 

Em relação aos SADT (isolado), 19.243 estabelecimentos constavam nos registros 

nesse período, representados tanto por empresas familiares de pequeno porte quanto pelos 

grandes grupos de medicina diagnóstica. Constata-se uma forte concentração nas regiões Sul e 

Sudeste, responsáveis por 68% dos estabelecimentos do país, representados pelas 12.992 

unidades espalhadas pelos diversos municípios.  

A Tabela 2 mensura a quantidade de registros de SADT (isolado) no CNES 

distribuídos pelos 26 estados brasileiros e o Distrito Federal: 

 

Tabela 2: Registros de Estabelecimentos de SADT (isolado) 

ESTADO QUANTIDADE % (TOTAL) 

Acre 44 0,23% 

Alagoas 162 0,84% 

Amazonas 120 0,62% 

Amapá 42 0,22% 

Bahia 1.045 5,43% 

Ceará 308 1,60% 

Distrito Federal 201 1,04% 

Espírito Santo 448 2,33% 

Goiás 809 4,20% 

Maranhão 375 1,95% 

Minas Gerais 2.658 13,81% 

Mato Grosso do Sul 344 1,79% 

Mato Grosso 447 2,32% 

Pará 304 1,58% 

Paraíba 364 1,89% 

Pernambuco 575 2,99% 

Piauí 267 1,39% 

Paraná 1.654 8,60% 

Rio de Janeiro 1.745 9,07% 

Rio Grande do Norte 262 1,36% 

Rondônia 240 1,25% 

Roraima 17 0,09% 

Rio Grande do Sul 1.936 10,06% 

Santa Catarina 998 5,19% 

Sergipe 159 0,83% 

São Paulo 3.553 18,46% 

Tocantins 166 0,86% 

Total 19.243 100,00% 

Fonte: CNES, 2013.  
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O IBGE promoveu em 2009 a pesquisa AMS (Assistência Médico-Sanitária) que, por 

meio da publicação de estatísticas, descreve o perfil da oferta de serviços de saúde. As 

informações são apresentadas até o nível de cobertura geográfica, fornecendo elementos para 

a identificação das demandas regionais de investimentos públicos ou privados e para a 

organização da gestão dos recursos referentes aos serviços de saúde. Desde 1999, a pesquisa 

adota três grandes categorias quanto à classificação dos estabelecimentos de saúde: sem 

internação, com internação e de apoio à diagnose e terapia, sendo que nesta última estão 

contemplados os serviços de medicina diagnóstica. Não são objetos dessa pesquisa os 

consultórios particulares, os estabelecimentos de saúde com atendimento à clientela restrita, 

os estabelecimentos dedicados exclusivamente à pesquisa ou ensino e os estabelecimentos 

criados em caráter provisório de campanha (AMS, 2009). Tais premissas explicam a diferença 

entre o CNES e a AMS em relação ao número total de registros de estabelecimentos. 

Conforme o Gráfico 4, nos três tipos de estabelecimentos, a série histórica sinaliza 

uma tendência de crescimento. O SADT está inserido na pesquisa desde 1992, portanto 

somente será possível avaliar a evolução do segmento a partir desse ano. 

A AMS/2009 considerou 19.294 estabelecimentos exclusivos de SADT, o que 

demonstra um acréscimo de 32,9% em relação à pesquisa de 2005. As regiões Nordeste e 

Norte apresentaram acentuada evolução nesse período de quatro anos, com 50,7% e 35% de 

aumento respectivamente. No Centro-Oeste observou-se o menor crescimento: 15,2%. 

Gráfico 4: Estabelecimentos de Saúde por Tipo de Atendimento 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa AMS/2009. 
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Fonte: IBGE - Pesquisa AMS/2009. 

 

Quadro 2: Estabelecimentos de Saúde - Pesquisa AMS/09 
 

Os dados da AMS/2009 apontam que os Serviços de Apoio à Diagnose e Terapia 

representam 20,5% do total de estabelecimentos de saúde do país, o que ajuda a evidenciar a 

abrangência da Medicina Diagnóstica no Brasil. Quanto à modalidade de acesso, há uma forte 

concentração no setor privado, que representa 90,8% desses estabelecimentos.  

 
 

 

 

 

O Quadro 2 apresenta os resultados distribuindo os serviços de acordo com as 

categorias, regiões e modalidades de acesso (público ou privado). 

Faz-se necessário considerar que, no mercado de serviços privados com fins 

lucrativos, as operadoras de planos de saúde caracterizam-se como importantes fontes 

pagadoras intermediárias, atuando como elo na cadeia de valor da saúde suplementar 

(MACEDO, 2007). Essa tendência ajuda a explicar o crescimento dos estabelecimentos 

privados de medicina diagnóstica e minimiza a baixa participação do setor público no 

segmento. Normalmente, os serviços públicos de medicina diagnóstica estão instalados nas 

dependências dos complexos hospitalares, não sendo comum encontrá-los em unidades 

localizadas em ruas e avenidas. 

Quanto à oferta de equipamentos com fins diagnósticos (mamógrafo, tomógrafo, 

ultrassom, raios X e ressonância magnética), embora a pesquisa evidencie consideráveis 

desigualdades regionais, houve crescimento da oferta de equipamentos, quando comparado 

com a pesquisa realizada quatro anos antes, em praticamente todas as regiões. 
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O Gráfico 5 ilustra a distribuição por região dos equipamentos existentes nos 

estabelecimentos de saúde para cada 100 mil habitantes. Embora a região Norte apresente a 

menor oferta de equipamentos, constatou-se um aumento de 7% do número de mamógrafos 

no período entre 2005 e 2009, o que indica um crescimento superior à média nacional. No 

mesmo período, a oferta de tomógrafos por 100 mil habitantes passou de 0,48 para 0,87. Em 

comparação com a média das outras regiões, a oferta ainda é consideravelmente restrita. 

 

Gráfico 5: Equipamentos Diagnósticos por Região do País 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa AMS/2009. 

 

Outra constatação da pesquisa é que a região Sul foi a responsável pelo maior 

crescimento em relação à oferta de aparelhos de ultrassom, com 7,7% de evolução. Já o 

segmento ressonância magnética destacou-se pelo aumento de 118,4% na oferta de 

equipamentos, enquanto os aparelhos de raios X apresentaram queda anual nas regiões 

Centro-Oeste e Sul (AMS, 2009). 

Conforme a Tabela 3, o CNES registrou no primeiro semestre de 2013 um total de 

110.565 equipamentos de diagnóstico por imagem, sendo que 106.405 estão em uso. 

No que se refere ao cenário mundial de oferta de equipamentos diagnósticos, nota-se 

que o Brasil ocupa uma posição apenas intermediária. Uma das formas de se comparar a 

oferta entre países é por meio da proporção de equipamentos por milhão de habitantes. No 

Brasil há 15,8 equipamentos de tomografia computadorizada por milhão de habitantes e 6,3 

equipamentos de ressonância magnética por milhão de habitantes. Ao analisar a 

disponibilidade desses dois importantes equipamentos diagnósticos em relação ao cenário 

mundial, verifica-se que ocupam a 17ª e 22ª posição respectivamente (AMS, 2009). É relevante 
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considerar que, isoladamente, essa comparação não constitui uma fonte conclusiva de 

informação, pois se faz necessário contemplar outras variáveis em relação aos países 

envolvidos, tais como as características e o nível de desenvolvimento do setor de saúde, perfil 

epidemiológico e fatores populacionais e demográficos. 

 

Tabela 3: Equipamentos de Diagnósticos por Imagem 

Fonte: CNES, 2013. 

 

O Gráfico 6 contempla o ranking mundial de oferta de equipamentos de tomografia e 

o Gráfico 7 refere-se à oferta mundial de ressonâncias: 

   

EQUIPAMENTO EXISTENTE EM USO 

Gama Câmara 869 829 

Mamógrafo com Comando Simples 3.639 3.499 

Mamógrafo com Estereotaxia 849 816 

Raios X até 100 mA 7.772 7.297 

Raios X de 100 a 500 mA 11.338 10.822 

Raios X mais de 500 mA 3.211 3.096 

Raios  X Dentário 42.638 41.064 

Raios X com Fluoroscopia 1.475 1.404 

Raios X para Densitometria Óssea 1.840 1.787 

Raios  X para Hemodinâmica 726 707 

Tomógrafo Computadorizado 3.305 3.217 

Ressonância Magnética 1.481 1.455 

Ultrassom Doppler Colorido 10.863 10.517 

Ultrassom Ecógrafo 8.350 8.086 

Ultrassom Convencional 10.070 9.712 

Processadora de Filme Exclusiva para Mamografia 1.966 1.928 

Mamógrafo Computadorizado 173 169 

Total 110.565 106.405 
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Gráfico 6: Oferta Mundial de Tomógrafos 

Fonte: IBGE - Pesquisa AMS/2009. 

 

Gráfico 7: Oferta Mundial de Ressonâncias 

Fonte: IBGE - Pesquisa AMS/2009. 
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A dissiparidade observada entre as regiões do Brasil (e pelo mundo) demonstra um 

forte desequilíbrio na oferta de soluções diagnósticas. Esse cenário estimula duas reflexões 

em relação ao crescimento do segmento: fortalecer as regiões de alta oferta e demanda por 

meio da revisão do modelo de acesso e investir nas regiões menos desenvolvidas para 

fomentar a demanda. Sendo assim, cabe aos administradores do ramo explorar as melhores 

alternativas considerando as novas tecnologias e a limitação de recursos por região do Brasil. 

 

1.4  Prestadores de Serviços de Medicina Diagnóstica no Brasil 

 

Quanto às linhas de negócios, o setor de medicina diagnóstica está subdividido em três 

grandes frentes (SITE FLEURY RI - RELAÇÃO COM INVESTIDORES, 2013): 

1. Atendimento Ambulatorial: caracteriza-se pela oferta de serviços em 

estabelecimentos que não estão situados em hospitais ou consultórios médicos. 

Nessas unidades o cliente, mediante um pedido médico, realiza os exames 

laboratoriais,  imagem e demais especialidades médicas. 

 

2. Atendimento Hospitalar: os exames são realizados no interior do ambiente 

hospitalar. São comuns as parcerias entre os prestadores de serviços de 

medicina diagnóstica e os hospitais, onde as principais premissas são o alto 

volume de exames e a necessidade de rápida resposta dos resultados para 

atender os casos de urgência. 

 

3. Atendimento ou Apoio a Laboratórios: consiste na prestação de serviços 

diagnósticos para outros laboratórios. São processadas amostras de análises 

clínicas ou emitidos laudos de diagnósticos por imagem normalmente para 

prestadores de menor porte ou para prestadores maiores que demandam 

exames de alta complexidade. 

 

Quanto à linha de negócio ambulatorial, tema central do presente estudo, trata-se de 

um segmento fragmentado no Brasil e com grande participação de empresas de origem 

familiar de pequeno porte. Mesmo diante dessa realidade, alguns grupos destacam-se pela 

concentração de unidades de atendimento: Fleury S.A. e DASA (Diagnósticos da América 

S.A.) (ROBLES JR.; SILVA, 2009). Tais empresas, que utilizam o modelo multimarcas de 

oferta, expandiram suas operações por meio de aquisições e adotaram o conceito de soluções 
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integradas em medicina diagnóstica, ou seja, realização de exames laboratoriais, imagem e 

demais especialidades médicas na mesma unidade de atendimento. 

Já outros grupos de menor porte iniciaram suas atividades como pequenos laboratórios 

de análises clínicas e gradativamente agregaram novas especialidades aumentando, assim, o 

portfólio de produtos e serviços. Em geral, possuem uma rede de unidades restrita e são 

constantemente assediados pelos grandes grupos que buscam adquiri-los. 

Em sua trajetória de desenvolvimento, algumas empresas do setor de saúde se 

destacaram pela busca de inovações no modelo de negócios e ajudaram a formar o conceito de 

medicina diagnóstica. 

Esse conceito surgiu no Brasil em 1983 com o então denominado Laboratório Fleury, 

que passou a ofertar soluções integradas em medicina diagnóstica, disponibilizando aos 

clientes unidades de atendimento com amplo portfólio de exames e serviços agregados. 

Concebido como um pequeno laboratório paulistano em 1926, o Grupo Fleury foi pioneiro na 

utilização de código de barras na identificação dos tubos dos exames e, em 1998, tornou-se a 

primeira empresa do mundo a disponibilizar pela internet os resultados dos exames aos 

pacientes. Em 2009 a empresa passou pelo processo de abertura de capital e três anos depois 

conta com aproximadamente duzentas unidades de atendimento pelo país, grande parte 

oriundas de aquisições (PIZA, 2009). 

A Figura 1 contempla as sete marcas do Grupo Fleury distribuídas em seis estados 

brasileiros e no Distrito Federal: 

Figura 1: Distribuição das Marcas do Grupo Fleury 

 
Fonte: Site Fleury RI (Relação com Investidores) - Apresentação Investidor’s Day, 2012. 
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Conforme mencionado, o DASA, fundado em 1961, é um importante representante do 

setor de medicina diagnóstica no mercado brasileiro. Em 2004, foi a primeira empresa do 

setor de saúde a fazer abertura de capital. Por meio de várias aquisições, está presente em 

treze estados brasileiros e no Distrito Federal, com mais de quinhentas unidades de 

atendimento representadas por marcas distintas. Conforme a Figura 2, para atuar em todas as 

praças, a empresa segmentou o posicionamento de suas marcas em três categorias: premium, 

executivo e básico (SITE DASA, 2013). 

 

Figura 2: Segmentação de Marcas do DASA 

 
Fonte: Site DASA, 2013. 

 

Segundo o DASA, a segmentação busca respeitar as peculiaridades de cada região do 

Brasil, considerando as diferenças socioeconômicas dentro de uma mesma região e preservando 

a relação com as operadoras de planos de saúde. A uniformidade da qualidade em todos os 

segmentos é garantida pela centralização do local de processamento das amostras laboratoriais e 

pelas centrais de laudos referentes aos exames por imagem (SITE DASA, 2013). 

Tanto o Fleury quanto o DASA atuam também nas linhas de negócios hospitalares e 

apoio a laboratórios. 

Nos grandes centros urbanos do país, é possível encontrar estabelecimentos que 

prestam serviços ambulatoriais de medicina diagnóstica em pontos variados, tais como: 

interior de shoppings, nas tradicionais unidades de rua e anexo a hospitais (mesmo sem 

qualquer correlação com o atendimento dos clientes hospitalares). 
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Algumas unidades são verdadeiros complexos destinados a atender o conceito one-

stop-shop (serviço completo): oferecer um amplo e completo mix de serviços para os clientes 

realizarem todos os exames em um único estabelecimento. 

Se o conjunto de pequenas empresas, dos grandes grupos privados e dos 

estabelecimentos públicos constitui o segmento da medicina diagnóstica, é importante 

entender como esse mercado está inserido no país, considerando todos os aspectos que 

envolvem o setor. 

Além dos fatores abordados nesse capítulo (históricos, regulatórios, socioeconômicos 

e demográficos), outros são fundamentais para o desenvolvimento do setor como, por 

exemplo, o grau de investimento público e privado na área da saúde. Conforme visto, os 

serviços de medicina diagnóstica no Brasil estão fortemente alavancados pelo setor privado e 

o crescimento para os próximos anos provavelmente seguirá tal tendência.  Há um longo 

caminho a ser percorrido para o desenvolvimento dessas atividades, o que possibilita um 

vasto campo de pesquisa e aprendizado. 
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CAPÍTULO 2 - O SETOR DE SERVIÇOS E A DEMANDA PERECÍVEL 

 

No Brasil, a ascensão social das camadas mais pobres impulsiona o crescimento dos 

mercados de bens e serviços de praticamente todos os setores da economia nacional. Tal 

crescimento está diretamente associado à evolução de importantes indicadores do 

desenvolvimento econômico-social, principalmente os que denotam elevação da renda e 

consequente melhora do poder de consumo da população. 

Segundo dados da Pesquisa Cetelem - O Observador Brasil 2012, a nova dinâmica do país 

proporcionou entre 2005 e 2011 o deslocamento de aproximadamente 47,7 milhões de cidadãos 

das classes sociais inferiores para o segmento emergente denominado nova classe média. 

Esse contexto favorece o aumento da população com acesso ao emprego formal, a qual 

passa a vislumbrar a necessidade de determinados serviços antes inacessíveis ou até mesmo 

despercebidos pela maioria. 

A Tabela 4 contempla a participação relativa do setor de serviços no PIB (Produto 

Interno Bruto) nacional entre os anos 2000 e 2012, com ênfase na representatividade dessas 

atividades no cenário econômico do país.  

 

Tabela 4: Participação Relativa dos Setores no PIB Nacional 

ESPECIFICAÇÃO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) 2011 (1) 2012 (1) 

Agropecuária 5,6 6 6,6 7,4 6,9 5,7 5,5 5,6 5,9 5,6 5,3 5,5 5,2 

Indústria 27,7 26,9 27,1 27,8 30,1 29,3 28,8 27,8 27,9 26,8 28,1 27,5 26,3 

Serviços 66,7 67,1 66,3 64,8 63,0 65,0 65,8 66,6 66,2 67,5 66,6 67,0 68,5 

Comércio 10,6 10,7 10,2 10,6 11,0 11,2 11,5 12,1 12,5 12,5 12,5 12,6 12,7 

Transp., armazenagem e correio 4,9 5,0 4,8 4,7 4,7 5,0 4,8 4,8 5,0 4,8 5,0 5,1 5,3 

Serviços de informação 3,6 3,5 3,6 3,6 3,8 4,0 3,8 3,8 3,8 3,6 3,2 3,0 2,9 

Interm.,  financ. e afins 6,0 6,8 7,5 7,1 5,8 7,1 7,2 7,7 6,8 7,2 7,5 7,4 7,0 

Outros serviços 15,4 14,9 14,6 14,0 13,8 13,8 14,5 14,2 14,1 14,7 14,3 14,5 15,5 

Ativos imob. e aluguéis 11,3 10,7 10,2 9,6 9,1 9,0 8,7 8,5 8,2 8,4 7,8 7,9 8,2 

Adm., saúde e educ. públicas 14,9 15,5 15,5 15,1 14,7 15,0 15,3 15,5 15,8 16,3 16,2 16,3 16,9 

(1) Resultados calculados a partir das Contas Nacionais Trimestrais. 

Fonte: Adaptado de IBGE - Contas Nacionais Trimestrais, Jan/Mar 2013. 

 

O setor de serviços já detém 68,5% de participação no PIB e proporciona várias 

oportunidades de negócios; apesar disso, deve-se considerar os cuidados necessários para 

atuar em tal ramo de atividade. 

Embora as mudanças sociais, tecnológicas e econômicas tornaram a importância do 

setor inquestionável em muitas economias mundiais, há ainda certa inquietação quanto ao seu 

desempenho (MENDES; TOLEDO, 2002). 
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Quando se considera as peculiaridades do segmento, o aumento da demanda por 

serviços abre oportunidades para reflexões sobre os ganhos de qualidade (LAS CASAS, 

2008). Cabem aos administradores estabelecer premissas a longo prazo a fim de minimizar a 

possibilidade de depreciação do valor agregado das empresas. 

Compreender a natureza do setor de serviços e suas implicações para o ambiente de 

negócios é tarefa fundamental tanto no universo corporativo quanto na vida acadêmica. Não 

se recomenda transferir o conhecimento tradicional de marketing desenvolvido nas 

manufaturas para as empresas de serviços (LOVELOCK; WRIGHT, 2002), porque estas 

últimas requerem abordagens gerenciais específicas e adaptações das técnicas 

(FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000). 

Uma das formas mais utilizadas para se compreender o setor de serviços é a 

comparação com os bens físicos (GRÖNROOS, 1993), na qual ficam evidentes suas 

características peculiares. Enquanto os bens são descritos como objetos ou dispositivos físicos 

(LOVELOCK; WRIGHT, 2002), os serviços são definidos como ações ou desempenhos, 

distinguindo-se dos bens pelas seguintes características: intangibilidade; inseparabilidade 

entre produção e consumo; heterogeneidade e perecibilidade (HOFFMAN; BATESON, 2003; 

LOVELOCK; WRIGHT, 2002; ZEITHAML; BITNER, 2003). 

Os autores consideram a intangibilidade a característica mais básica na diferenciação 

com os bens, pois define que os serviços não podem ser vistos, tocados ou sentidos. A 

inseparabilidade entre produção e consumo refere-se ao fato de que os serviços são 

produzidos e consumidos simultaneamente e a heterogeneidade representa a impossibilidade 

de realização de atividades exatamente da mesma forma por causa da participação de seres 

humanos no processo. 

Segundo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000), as características singulares de 

intangibilidade, perecibilidade e o abastecimento com o consumo simultâneo representam 

desafios para os gerentes que atuam no setor de serviços. 

Para esse estudo é importante conhecer em profundidade o fenômeno da perecibilidade e 

seus relevantes impactos no planejamento e nos lucros das empresas de SADT. 

 

2.1  Perecibilidade e Variação de Demanda 

 

Perecibilidade significa ser impossível estocar ou guardar serviços cuja capacidade de 

produção não utilizada é irrecuperável (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000; 

HOFFMAN; BATESON, 2003; ZEITHAML; BITNER, 2003).  
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Assim, mesmo quando a venda não é concretizada, os gastos são certos, ou seja, além 

de não realizar a receita, a empresa assume todas as despesas fixas inerentes à sua natureza de 

atividade.  Muitos serviços implicam no dimensionamento de equipes e na compra de 

insumos, despesas absorvidas pela empresa independentemente do consumo. Por exemplo: 

um avião que decola com metade da sua ocupação não recuperará o lucro perdido em outros 

percursos (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2000; GRÖNROOS, 1993). O mesmo 

acontece com o prestador de serviços diagnósticos: o horário reservado para a realização de 

um exame, se perdido, não será recuperado. 

É possível para uma empresa de serviços estocar parte do seu processo produtivo, 

entretanto, a totalidade da experiência em si não é objeto de estoque (HOFFMAN; 

BATESON, 2003). Dessa forma, adequar a oferta à demanda esperada torna-se tarefa 

complexa para os administradores.  

É desafiador planejar a utilização da capacidade instalada por meio da previsão de 

demanda, tornando-se necessário construir boas estratégias de recuperação quando o resultado 

não sair como o planejado (ZEITHAML; BITNER, 2003). A dificuldade aumenta nas 

atividades com variação de demanda, como por exemplo, aviação, restaurantes, hotéis, call 

centers e serviços de saúde. 

A perecibilidade não gera impacto quando a demanda é estável, mas quando é 

flutuante, as empresas enfrentam maiores dificuldades (KOTLER, 1998, p.416). Portanto, 

pode-se inferir que quanto maior a previsibilidade na modalidade de serviço em questão, 

maiores serão as possibilidades de limitar os efeitos negativos da perecibilidade. A demanda 

previamente conhecida proporciona a melhor alocação de recursos para que o serviço seja 

realizado com ótima performance (RIBEIRO et al., 2009). 

O gerenciamento eficaz da demanda é um fator crítico de sucesso para alcançar a 

qualidade e manter os clientes satisfeitos, sobretudo nas organizações de serviços (CRUM; 

PALMATIER, 2003; LOVELOCK, 1996; ZEITHAML; PARASURAMAN; BERRY, 1985). 

Quando a demanda é variável, a rentabilidade das empresas de serviços é diretamente 

afetada pela possibilidade de haver excesso ou falta de capacidade em relação à demanda 

(RIBEIRO et al., 2009). Dado um serviço de capacidade fixa, são encontradas quatro 

combinações: excesso de demanda; demanda excede a capacidade ótima;  oferta e demanda 

em equilíbrio e, por fim, excesso de capacidade (LOVELOCK; WRIGHT, 2002).  

Considera-se o desempenho do serviço satisfatório quando há equilíbrio entre a oferta 

e a demanda. Ocorre que o ponto de equilíbrio, pela natureza imprevisível da demanda por 

serviços, apenas seria alcançado por acidente (HOFFMAN; BATESON, 2003). 
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Nas situações em que a demanda excede a capacidade ótima, é possível atender todos 

os clientes, porém a qualidade será comprometida em razão da lotação e do nível elevado de 

exigência das equipes (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

Quando há excesso de demanda, parte dos clientes não é atendida, resultando em 

perda de negócios; na situação inversa, haverá subutilização de recursos e consequente queda 

de produtividade e lucros baixos (LOVELOCK; GUMMESSON, 2004; ZEITHAML; 

BITNER, 2003).  

Normalmente, as empresas consideram a capacidade produtiva baseando-se no ápice 

da produtividade. É o caso, por exemplo, dos restaurantes, que geralmente possuem equipe e 

infraestrutura dimensionada de acordo com o horário de maior movimento do 

estabelecimento, porém, nos momentos de “vale”, percebe-se ociosidade dos recursos (REIS, 

2004). 

As estratégias sugeridas para atingir o equilíbrio recomendam a reformulação da oferta 

ou a tentativa de interferir na demanda. Para influenciar a demanda e ajustá-la à capacidade, 

Corrêa e Corrêa (2009) aconselham cinco alternativas: promoções de preços; mudança 

temporária de foco e dos componentes do pacote de serviço; comunicação com os clientes; 

acesso virtual dos clientes ao serviço e implantação do sistema de reservas.  

Quando a demanda é superior à oferta, a orientação é proporcionar benefícios aos 

clientes em horários de baixa procura, comunicar os períodos menos concorridos ou cobrar 

preços sem descontos. Nos casos de baixa demanda, podem-se oferecer descontos, modificar 

o horário de atendimento ou adequar a oferta de serviços (ZEITHAML; BITNER, 2003). 

Algumas empresas, para minimizar o efeito de imprevisibilidade em decorrência da 

demanda variável, oferecem os serviços mediante um horário previamente escolhido e 

reservado pelos clientes. Se por um lado esse procedimento contribui para melhor 

previsibilidade e controle, por outro, quando um cliente agenda um horário e não comparece, 

a venda é perdida e provavelmente haverá queda de produtividade e ociosidade em relação à 

capacidade instalada. 

O sistema de agendamento implica a existência de clientes que, mesmo com horário 

agendado, não comparecerão para a reserva (GARUDA; JAVALGI; TALLURI, 1998; 

ZEITHAML; BITNER, 2003). Esses não comparecimentos, ou no shows (termo utilizado 

para evidenciar a ausência), diminuem a produtividade e a eficiência do provedor, aumentam 

custos e limitam a habilidade de servir a clientela (LAGANGA; LAWRENCE, 2007). 

Considerando a gestão da oferta e da demanda, Santos, Campomar e Toledo (2010) 

elaboraram um resumo das estratégias de controle mais citadas na literatura: 
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Quadro 3: Estratégias de Gerenciamento da Oferta e Demanda 

DEMANDA SUPERIOR À OFERTA DEMANDA INFERIOR À OFERTA 

Gestão da demanda Gestão da oferta Gestão da demanda Gestão da oferta 

Educar os clientes para 
evitar o uso do serviço 

durante os períodos de pico. 

Usar mão de obra 
temporária ou 

funcionários treinados de 
outras áreas. 

Atrair novos clientes. 
Desenvolver serviços 

não vitais. 

Aumentar o preço nos 
períodos de pico. 

Alugar equipamento 
extra. 

Diminuir o preço nos 
períodos de baixa. 

Usar o tempo para 
treinamento e prática 

do pessoal. 

Reforçar a espera. 

Construir facilidades 
temporárias ou 

compartilhar instalações 
de terceiros. 

Oferecer serviços diferentes 
e adicionais. 

Implementar 
programação de 

horário diferenciada. 

Aumentar o staff. 
Aumentar o investimento em 

propaganda. 
Demitir empregagos. 

Manter os funcionários 
em hora extra. 

Promover descontos 
especiais. 

Alugar equipamentos 
e/ou espaço. 

Aumentar a participação dos 
clientes (automação e self 

service). 

Subcontratar serviço de 
outra empresa. 

Focar segmentos diferentes 
de clientes. 

Doar o trabalho para 
caridade. 

Atender apenas os 
clientes regulares. 

Usar temporariamente os 
funcionários como 

propaganda "ambulante". 

Realizar serviços 
subcontratados. Manter os clientes 

informados. 

Redirecionar clientes. 

Maximizar eficiência. 

Inventariar a demanda usando um sistema de reservas. 

Analisar tendências históricas de demanda. 

Prever situações com potencial para afetar a demanda ou a oferta. 

APRIMORAMENTO DA INTELIGÊNCIA 

Fonte: Santos, Campomar e Toledo (2010). 

 
 
De acordo com o Quadro 3, os autores identificaram alternativas de gerenciamento da 

oferta e da demanda e complementaram os estudos tradicionais anteriores, porém sem 

mencionar soluções para o problema dos no shows evidenciados em operações com sistema 

de agendamento. Há limitações na literatura quanto às alternativas de controle da demanda via 

eliminação do agendamento. 

 

2.2  Variação de Demanda em Medicina Diagnóstica 

 

Na medicina diagnóstica, o equilíbrio entre oferta e demanda é um desafio para o 

alcance simultâneo de resultados financeiros e satisfação dos clientes (MORI, 1999; 

GARUDA; JAVALGI; TALLURI, 1998). Demanda crescente significa aumento potencial de 

faturamento, mas torna mais agudos os problemas relativos às filas de espera para 

agendamentos de exames e faltas dos clientes que, juntos, comprometem a utilização da 

capacidade instalada e a produtividade do trabalho. 
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Enquanto a capacidade de diagnóstico avança significativamente desde o final do século 

XX, em algumas situações, a entrega aos consumidores continua ineficiente e até mesmo hostil. 

Para superar tais problemas é preciso inovar em três aspectos: entrega aos consumidores, 

tecnologia de controle dos processos e o modelo de negócio (HERZLINGER, 2006). 

No setor de saúde, os fatores que interferem na demanda são de natureza muito 

variada (ZUCCHI; NERO; MALIK, 2000); nesse contexto, sob forte influência da 

sazonalidade, encontram-se as unidades de SADT. 

A previsão de demanda por meio da utilização de técnicas estatísticas tem se mostrado 

uma relevante alternativa nos serviços (VERRUCK; BAMPI; MILAN, 2009); nos 

estabelecimentos de saúde tal aplicação poderá ser bem sucedida se consideradas as 

peculiaridades em relação ao comportamento do público. 

Nas unidades de SADT, a sazonalidade é percebida nos meses do ano, nos dias da 

semana e até mesmo nas horas do dia. Compreender o comportamento do consumidor nessas 

variações pode contribuir para a melhor previsibilidade.  

Para ilustrar essa realidade serão utilizadas a seguir informações referentes à 

sazonalidade e à produtividade de uma empresa nacional de SADT, cujo nome verdadeiro não 

será exposto. Dessa forma, os dados apresentados nos Gráficos 8, 9, 10, 11, 12 e 13, no 

Quadro 4 e na Tabela 5 serão referenciados sob o nome fictício de Empresa Alpha. 

O Gráfico 8 contempla a sazonalidade mensal de uma das unidades de atendimento  

da Empresa Alpha durante o ano de 2012, evidenciando as oscilações do período: 

 

Gráfico 8: Volume de Atendimentos em 2012 - Meses do Ano 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Empresa Alpha (2013). 

 

Vale ressaltar que o estabelecimento em questão ofertou o mesmo mix de exames 

durante todo o período, porém nota-se considerável variação de demanda de clientes ao longo 
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do tempo. Os menores volumes de atendimentos ocorreram em janeiro e dezembro (férias de 

verão), período em que as pessoas privilegiam o lazer em detrimento dos cuidados com a 

saúde preventiva. O maior volume de atendimentos aconteceu no mês de março, graças à 

retomada da economia pós-feriado do Carnaval em fevereiro. 

Um fator relevante em muitas regiões do Brasil é o Carnaval. Dependendo do mês em 

que for comemorado, a curva pode sofrer alguma variação. Quando tal feriado prolongado 

ocorre em março, possivelmente no primeiro semestre será observado um comportamento 

diferente em relação à demanda de clientes.  

Reforçando tal afirmação, o Gráfico 9 refere-se à mesma unidade de atendimento 

analisada no Gráfico 8, porém mensurando o movimento do ano de 2011. 

 

Gráfico 9: Volume de Atendimentos em 2011 - Meses do Ano 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Empresa Alpha (2013). 

 

Em 2011, o fato de o Carnaval fazer parte do calendário da primeira quinzena de 

março provocou uma alteração na curva de demanda do ano, quando se verifica o maior 

volume de atendimentos no final do primeiro semestre. Comparando os dois períodos (2012 e 

2011), constata-se que tal feriado influencia o início da retomada do setor, portanto essa 

relevante informação deve ser considerara no planejamento anual das operações. 

Os dias de maior movimentação são as terças-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e 

sábados; o recorde de atendimento acontece em um deles. Conforme o Gráfico 10, que mensura 

a distribuição dos recordes de atendimento por dias da semana de um grupo de unidades da 

Empresa Alpha, há uma forte polarização aos sábados, com 61%, mesmo considerando que a 

maioria das 23 unidades analisadas funciona apenas meio período nesse dia. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Empresa Alpha (2013). 

 

A rotina nos grandes centros urbanos e a dificuldade de se ausentar do trabalho são os 

principais fatores que impulsionam e justificam o grande movimento aos sábados como uma 

alternativa de conveniência. Alguns exames, porém, requerem preparos que normalmente os 

consumidores preferem não realizar nos finais de semana, tais como: 72 horas sem ingerir 

bebida alcoólica e/ou 48 horas de abstinência sexual. Esses fatores explicam a concentração 

de clientes a partir da terça-feira (primeiro dia da semana supostamente dentro do preparo).  

O Gráfico 11 reforça essa tendência ao demonstrar a distribuição do volume médio de 

atendimentos do mesmo grupo de 23 unidades durante os dias da semana. 

  Gráfico 11: Volume Médio de Atendimentos por Dias da Semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Empresa Alpha (2013). 
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Conhecer as informações que refletem o comportamento histórico das variações 

existentes entre os meses do ano e os dias da semana, contribui para o melhor planejamento 

da oferta considerando a capacidade instalada e os recursos necessários; porém, 

provavelmente está na sazonalidade por horas do dia o maior desafio em termos de equilíbrio 

entre capacidade e demanda nos estabelecimentos de saúde. 

 

Gráfico 12: Clientes Atendidos por Faixas de Horário 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Empresa Alpha (2013). 

 

Conforme o Gráfico 12, que demonstra a curva de atendimentos por hora do mesmo 

grupo de 23 unidades de SADT analisadas anteriormente, há uma forte concentração de 

clientes nas primeiras horas do dia, seguido de baixa demanda no final da manhã e no período 

da tarde. Esse cenário requer o máximo aproveitamento dos recursos produtivos a partir das 

6h30min para evitar a formação de grandes filas de espera e atrasos na realização dos exames. 

Nesse sentido, a produtividade é comprometida, pois a maior parte da mão de obra cumpre 

jornada de trabalho de, no mínimo, seis horas diárias e o grande pico no atendimento ocorre 

em um intervalo de quatro a cinco horas. 

Outra dificuldade proveniente do desequilíbrio entre oferta e demanda no decorrer das 

horas do dia é a utilização dos equipamentos diagnósticos. Por requerer grandes investimentos 

financeiros, sua viabilidade está diretamente associada aos elevados índices de ocupação e ao 

máximo aproveitamento da capacidade instalada. 

Além dessas questões, há ainda a remuneração da equipe médica, efetuada na maioria 

das vezes sob regime variável com base na quantidade de exames realizados. Por causa da 
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baixa demanda, os horários da tarde são menos atrativos e as empresas acabam estipulando 

um valor mínimo a ser pago aos médicos como garantia em períodos de baixa demanda; nesse 

caso, o “prejuízo” fica com o prestador. 

Todos esses fatores comprometem a rentabilidade das empresas de SADT, pois grande 

parte dos custos são fixos e tais peculiaridades referentes às variações de demanda impedem o 

melhor aproveitamento da capacidade instalada, a diluição das despesas e o retorno dos 

investimentos realizados. 

Com o objetivo de limitar e controlar tais efeitos da sazonalidade, parte da oferta dos 

serviços diagnósticos é historicamente realizada por meio de sistema de agendamento, que 

conforme visto anteriormente possui algumas vantagens, porém vem acompanhado do efeito 

no show, sério obstáculo aos administradores (MORI, 1999).  

 

2.3   Sistema de Agendamento e No Show em Medicina Diagnóstica 

 

O sistema de agendamento é utilizado na maioria das vezes nos exames que são médico-

dependentes (ultrassonografia, teste ergométrico, colposcopia, etc.) e nos exames de imagem 

com a participação de técnicos (tomografia, mamografia, ressonância, etc). Em relação aos 

exames de análises clínicas, normalmente não se agendam horários para atendimentos, 

prevalecendo, nesse caso, a ordem de chegada dos clientes nas unidades ou atendimento 

prioritário quando for o caso (gestantes, idosos e portadores de deficiência física). A exceção 

em análises clínicas são os exames realizados em domicílio com hora marcada.  

É relevante observar no Gráfico 12 que a curva de demanda dos exames com sistema 

de agendamento é menos acentuada, porém semelhante ao comportamento dos exames sem 

hora marcada, quando também ocorre o maior movimento concentrado no período da manhã. 

Normalmente, a seguinte rotina prevalece na relação entre consumidor e empresa de 

SADT na modalidade de oferta com agendamento de horário:  

 Motivados pela solicitação de um médico, os clientes procuram agendar os 

seus exames para os dias imediatamente subsequentes; 

 
 As empresas de SADT informam que as agendas estão lotadas e que só haverá 

horário para a modalidade solicitada dentro de algumas semanas; 

 
 Os clientes argumentam que o prazo é longo, mas já que conseguiram falar 

com a atendente, mesmo insatisfeitos, agendam o horário conforme a 

disponibilidade oferecida; 
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 Invariavelmente parte desses clientes não comparece para realizar os exames 

nas datas e horários agendados. 

 

As situações acima são cíclicas e apresentam certa racionalidade: o cliente que agenda 

para datas futuras, provavelmente, encontra um prestador concorrente que oferece o exame 

em um prazo inferior e não se sente obrigado a avisar da desistência. 

Dessa forma, enquanto as empresas informam aos clientes ávidos para realizar um 

exame que as agendas estão lotadas, constata-se nas unidades de atendimento elevada 

ociosidade, comprometendo os índices de produtividade. Portanto, do ponto de vista prático, o 

sistema de reservas produz “agendas virtuais”, preenchidas por clientes que não comparecem 

para realizar os exames. 

Essa realidade pode ser observada no Quadro 4, que demonstra o aproveitamento da 

oferta de nove modalidades de exames realizados no mesmo grupo de 23 unidades da 

Empresa Alpha analisadas anteriormente. Todos os exames mencionados foram ofertados sob 

o sistema de agendamento de horário; parte deles passou pelo processo de confirmação de 

presença via contato telefônico. 

 

Quadro 4: Ocupação Média das Agendas em 2012 

EXAME 
ÍNDICE DE OCUPAÇÃO 

Índice de Horas Agendadas Índice de Horas Realizadas Índice de No show 

Exame A 97,5% 58,7% 38,8% 

Exame B 100,6% 68,7% 31,9% 

Exame C 105,4% 72,7% 32,7% 

Exame D 89,3% 60,8% 28,5% 

Exame E 85,3% 57,5% 27,8% 

Exame F 94,0% 90,8% 3,2% 

Exame G 96,4% 62,2% 34,2% 

Exame H 36,5% 33,7% 2,8% 

Exame I 113,8% 85,1% 28,7% 

MÉDIA GERAL 91,0% 65,6% 25,4% 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Empresa Alpha (2013). 

 

Para a construção desse quadro foram consideradas as horas ofertadas por modalidade 

de exame, as horas agendadas e as horas realizadas. A diferença entre as horas agendadas e 
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horas realizadas constitui o no show. Nos exames com índice de horas agendadas acima de 

100% foi utilizado o sistema de overbooking.  

Os resultados encontrados são insatisfatórios, pois, embora o nível médio de 

agendamentos seja de 91%, o índice de realização de exames é de apenas 65,6% em 

decorrência do elevado no show de 25,4%. 

Ocorre que, mesmo com o baixo desempenho, no momento do agendamento, as 

empresas visualizam apenas os horários que ainda não foram reservados; nesse caso, a oferta 

é bastante restrita. Conforme visto nos gráficos com as curvas de demanda, os clientes, em 

sua grande maioria, têm preferência pelo período da manhã, por isso os poucos horários 

disponíveis estão concentrados no período de menor procura, sendo desfavoráveis em termos 

de aceitação (seria como não dar opções). 

 Nesse tipo de situação ou o cliente agenda para um horário desfavorável à sua 

necessidade ou com prazo muito longo para a realização. Vale ressaltar que nas duas situações 

há tendência de ocorrência do no show. 

A Tabela 5 mensura os dias de espera para agendamento de horário em relação aos 

mesmos exames contemplados no Quadro 4: 

 

Tabela 5: Média de Dias de Espera para Agendamento em 2012 

EXAMES MANHÃ TARDE MÉDIA 

Exame A 25 23 24 

Exame B 16 15 16 

Exame C 19 13 16 

Exame D 20 28 24 

Exame E 18 15 17 

Exame F 12 10 11 

Exame G 11 9 10 

Exame H 6 4 5 

Exame  I 19 16 18 

Média Geral 16 15 16 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Empresa Alpha (2013). 

 

Conforme os dados apurados, há uma espera média de 16 dias para agendamento nas 

nove especialidades analisadas, sendo que a situação mais crítica refere-se aos 24 dias de 

espera para a realização dos exames A e D.  Fica evidenciado um paradoxo: se por um lado as 

agendas possuem baixa ocupação real, por outro os clientes não conseguem agendar. 
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Os prestadores de serviços utilizam três práticas para combater o efeito do no show: 

 

1. Cobrar pelo serviço em caso de no show: nas empresas de SADT esse 

método é de difícil implementação por causa das peculiaridades das fontes 

pagadoras e também pela regulamentação do setor de saúde, que impõe 

restrições nesse sentido. 

 

2. Confirmar as agendas por meio de contato telefônico prévio: o principal 

objetivo é liberar os horários daqueles que informam a desistência 

antecipadamente. Ocorre que essa tentativa também se mostra ineficaz, pois 

além do custo das ligações e da necessidade de um funcionário dedicado à 

atividade, quando o cliente informa a desistência, normalmente não há tempo 

hábil para preencher o horário disponibilizado. Outros pontos demonstram a 

limitação dessa prática: o não comparecimento dos que confirmam presença e, 

no cliente que comparece, a não realização dos exames porque a solicitação 

médica está vencida em decorrência do longo prazo de espera. 

 

3. Utilizar sistema de overbooking no modelo de oferta aos clientes: nesse 

caso, o prestador oferece uma quantidade maior de serviços do que comporta a 

sua capacidade instalada. Tal solução, bastante comum na hotelaria e na 

aviação, costuma elevar as taxas de ocupação dos serviços, porém, 

invariavelmente, comprometem a qualidade percebida pelos clientes. Nas 

empresas de SADT, a utilização do overbooking está diretamente associada ao 

aumento do tempo de espera dos clientes nos estabelecimentos de 

atendimento, comprometendo o controle e a organização da operação.  

 

Uma pesquisa realizada na área da saúde demonstrou que a espera excessiva pode ter 

impactos negativos na satisfação e na lealdade dos clientes (BIELEN; DEMOULIN, 2007); 

tal fato é confirmado ao se analisar os principais motivos das reclamações registradas por 

consumidores de SADT em canais diversos, tais como redes sociais e ouvidorias das 

empresas. 

O Gráfico 13 contempla como estão distribuídas as reclamações na Empresa Alpha 

durante o ano de 2012, considerando os assuntos que motivaram os clientes a registrar as 

ocorrências no setor de ouvidoria: 
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Gráfico 13: Ranking de Reclamações por Motivo em 2012 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Empresa Alpha (2013). 

 

O item demora no atendimento é responsável por 35% das reclamações no período em 

questão, demonstrando o quanto os clientes são sensíveis aos aspectos que envolvem o tempo 

de espera. 

Considerando a competitividade do mercado e o nível de exigência cada vez maior por 

parte dos usuários, deve-se contemplar, nas soluções sugeridas em busca do equilíbrio entre 

oferta e demanda, todos os cuidados relacionados à qualidade no atendimento; caso contrário, 

poderá ocorrer queda do movimento e da utilização da capacidade instalada pela perda de 

market share. 

Conforme visto, a literatura sobre marketing de serviços recomenda que em situações 

de perecibilidade convém interferir na demanda. Porém, quando há significativa flutuação na 

demanda, é preciso também inovar na entrega (HERZLINGER, 2006). No segmento de 

medicina diagnóstica, cujo serviço é perecível e a demanda flutuante, as ações para interferir 

na demanda não ajudam a superar os problemas do no show. O agendamento dos exames e o 

processo de confirmação de presença não aumentam a produtividade do trabalho e a utilização 

dos equipamentos. 
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Nos limites dos estudos encontrados, a abordagem ao sistema de reservas para 

controlar o excesso de demanda nos estabelecimentos não explora os problemas e os efeitos 

colaterais inerentes a esse sistema de oferta. Enquanto tal estratégia é bem sucedida para 

controlar o excesso de demanda, pode também acarretar em perda de produtividade pelo 

efeito do no show, produzindo prejuízos financeiros. 

O grande desafio nesse cenário, onde a maior parte dos custos são fixos e as variáveis 

são constantes, é encontrar uma forma de maximizar resultados sem impactos negativos na 

satisfação dos clientes. 

Nas empresas prestadoras de serviços que enfrentam o fator sazonalidade, faz-se 

necessário adotar estratégias de regulação de demanda como uma das principais premissas para 

a construção de valor da organização e não apenas como um plano contingencial (REIS, 2004). 

Para encontrar o equilíbrio entre oferta e demanda e entregar o nível de qualidade 

adequado à proposta de valor do serviço, é primordial que a organização atue com um modelo 

operacional que tenha a flexibilidade como uma de suas premissas.  

Associar um modelo estático de operação a um mercado altamente sazonal 

provavelmente levará o prestador ao fracasso; portanto, cabem aos administradores e aos 

acadêmicos elaborar estratégias que sejam compatíveis com as atividades da organização em 

questão e, principalmente, que respeitem o comportamento do mercado de atuação.  
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CAPÍTULO 3 - O MARKETING A SERVIÇO DA MEDICINA DIAGNÓSTICA 

 

Nos capítulos anteriores, os serviços de SADT foram explorados quanto aos seus 

aspectos históricos, suas características de mercado de atuação e os fatores que envolvem a 

produtividade e a sazonalidade.  

Esta etapa revisará alguns atributos do marketing e abordará o objeto de estudo em 

questão, considerando a sua essência enquanto prestação de serviços. O objetivo principal 

será compreender quais as contribuições do marketing de serviços e de relacionamento para o 

melhor entendimento da interação entre os consumidores e as empresas de SADT, e como 

essa relação poderá ser explorada na busca de soluções para o problema de pesquisa. 

Destaque nos últimos anos, o crescimento consistente do setor de serviços movimenta 

a economia e promove uma competição acirrada entre as organizações que disputam um 

consumidor cada vez mais influente, criterioso e que valoriza o sentimento de pertencimento 

nas transações comerciais. 

Diante do cenário competitivo, a decisão de compra é definida por uma hierarquia de 

valores, desejos e necessidades, geralmente influenciada com base em opiniões, publicidade, 

dados e experiências anteriores com produtos e serviços (MCKENNA, 1992). 

Nesse contexto emergente, surge o seguinte paradoxo: os consumidores têm mais 

escolhas que geram menos satisfações, enquanto a alta gerência tem mais opções estratégicas 

que agregam menos valor (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a, 2004c). 

 

3.1  A Evolução do Marketing Acompanha a Transformação da Sociedade 

 

Entender a dinâmica dos serviços requer conhecimentos específicos; nesse sentido, o 

desenvolvimento do marketing propicia um amplo e minucioso repertório de instrumentos 

para a melhor compreensão dos fenômenos associados à nova relação entre os atores 

envolvidos. 

São muitas as teorias que retratam esse desenvolvimento, sendo que uma relevante 

contribuição refere-se à divisão do marketing em três fases denominadas “1.0, 2.0 e 3.0”, 

relacionadas à evolução histórica dos grandes ciclos da economia mundial (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010). 

Considerado o terceiro estágio de desenvolvimento dessa teoria, o Marketing 3.0 

representa a fase voltada aos valores, em que as práticas de marketing são influenciadas 

diretamente pela mudança de atitude e comportamento dos consumidores, os quais devem ser 
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percebidos como seres humanos completos, ou seja, com espírito, coração e mente 

(KOTLER; KARTAJAYA; SETIAWAN, 2010).  

Segundo os autores, embora atualmente as melhores oportunidades se abram aos que 

se apoderam do Marketing 3.0, muitos profissionais ainda hoje praticam as premissas 

pertinentes às outras duas vertentes. Assim, para organizar a discussão, o Quadro 5 apresenta 

a comparação entre as três concepções, sem a pretensão de marcar fenômenos historicamente 

estabelecidos. 

 

Quadro 5: Comparação entre o Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 

 

MARKETING 1.0 
Marketing  

centrado no produto 

MARKETING 2.0 
Marketing voltado 
para o consumidor 

MARKETING 3.0 
Marketing  

voltado para os 
valores 

Objetivo Vender produtos 
Satisfazer e reter os 

consumidores 
Fazer do mundo um 

lugar melhor 

Forças 
propulsoras 

Revolução Industrial 
Tecnologia da 

informação 
Nova onda de 

tecnologia 

Como as 
empresas veem o 
mercado 

Compradores de massa, 
com necessidades 

físicas 

Consumidor inteligente, 
dotado de coração e 

mente 

Ser humano pleno, 
com coração, mente e 

espírito 

Conceito de 
marketing 

Desenvolvimento de 
produto 

Diferenciação Valores 

Diretrizes de 
marketing da 
empresa 

Especificação do 
produto 

Posicionamento do 
produto e da empresa 

Missão, visão e valores 
da empresa 

Proposição de 
valor 

Funcional Funcional e emocional 
Funcional, emocional e 

espiritual 

Interação com 
consumidores 

Transação do tipo 
um-para-um 

Relacionamento 
um-para-um 

Colaboração 
um-para-muitos 

Fonte: Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010). 

 

Vargo e Lusch no artigo “Evolving to a New Dominant Logic for Marketing” 

(Evoluindo para uma Nova Lógica Dominante do Marketing) estabelecem novos parâmetros 

de exigência e atribuem um renovado sentido ao conceito de percepção da qualidade, em que 

são fundamentais os atributos referentes à intangibilidade e ao relacionamento. 
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De acordo com os autores, essa importante mudança de paradigma retrata a evolução 

de uma visão tradicional voltada aos bens físicos para uma lógica dominante do serviço, nos 

quais os consumidores, atuando como co-produtores, assumem papel de destaque como 

potenciais agentes influenciadores de toda a cadeia de negócios (VARGO; LUSCH, 2004a).  

Convidado para comentar a sexta premissa desse artigo, que definia que “o cliente é 

sempre um co-produtor”, Prahalad questiona a perspectiva centrada na empresa de decidir 

isoladamente como envolver os clientes no processo produtivo. Argumenta que há indícios de 

que os clientes querem se relacionar de outras maneiras, sendo que as seguintes forças 

impulsionam essa transição: conectividade, novas tecnologias e globalização da informação 

(PRAHALAD, 2004). 

Posteriormente, ao revisar a publicação, Vargo e Lusch modificaram essa premissa e 

passaram a utilizar a expressão “o cliente é sempre um co-criador de valor” (VARGO; 

LUSCH, 2008). 

Importante enfatizar que o marketing diz respeito a um processo de gestão próximo 

aos consumidores; nesse sentido, o mercado tem valorizado a qualidade das informações 

recebidas das empresas, a customização e a participação no processo de construção de 

produtos e serviços (SILVA et al., 2012). 

Os aspectos que norteiam a lógica do “serviço dominante” contribuem para a 

formação da teoria de co-criação de valor que, por sua vez, está intimamente associada ao 

processo de fidelização dos clientes (TROCCOLI, 2009). 

O conceito de co-criação de valor está fundamentado na silenciosa transformação da 

sociedade e na consequente mudança de papel do consumidor, as quais promovem um novo 

processo bilateral de relacionamento, em que empresas e clientes convergem para uma 

experiência única (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004c). Dessa forma, “a nova premissa é 

que o consumidor e a empresa co-criam valor, e assim a co-criação de experiências 

transforma-se na própria base de valor” (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004c, p.30). 

Como parte do desenvolvimento, o antigo modelo business-to-consumer (B2C) evolui 

para uma tendência centrada no consumer-to-business-to-consumer (C2B2C), evidenciando 

um novo tipo de interação entre as partes (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004c). Diante 

dessa realidade, ao adquirir um produto ou serviço, o consumidor está de certa forma dando 

continuidade ao marketing, ao consumo e ao processo de criação de valor e de entrega 

(TROCCOLI, 2009). 

O Quadro 6 ajuda a definir o conceito de co-criação de valor e esclarece outros aspectos 

que não se enquadram nesse atributo específico (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004b): 
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Quadro 6: O Conceito de Co-Criação de Valor de Prahalad e Ramaswamy 

O QUE A CO-CRIAÇÃO NÃO É... O QUE A CO-CRIAÇÃO É... 

Foco do cliente; 

O cliente é rei ou o cliente está sempre certo. 

Co-criação se refere à criação conjunta de valor 

pela companhia e pelo cliente. Não é a empresa 

tentando agradar o cliente. 

Entregar um bom serviço ao cliente ou paparicar 

o cliente com serviço extravagante. 

Permitir que o cliente co-construa a experiência 

para se adaptar ao seu contexto. 

Customização em massa de ofertas que 

atendam a toda a cadeia de suprimentos. 
Definição e solução do problema em conjunto. 

Transferir atividades da empresa para o cliente 

como autosserviço; 

Cliente como gerente do produto ou 

co-desenhista de produto ou serviço. 

Criar um ambiente no qual os clientes possam 

ter um diálogo ativo e co-construir experiências 

personalizadas: o produto pode ser o mesmo, 

mas os clientes podem construir diferentes 

experiências. 

Produto variado. Experiência variada. 

Segmento único. Experiência única. 

Pesquisa meticulosa de marketing. 

Experimentar o negócio como os clientes fazem 

em tempo real; 

Diálogo contínuo. 

Experiências encenadas. Co-construção de experiências personalizadas 

Inovação de produtos e serviços sob demanda. 
Inovação dos ambientes de experiências para 

novas experiências de co-criação. 

Fonte: Adaptado de Prahalad e Ramaswamy (2004b). 

 

Para indicar os elementos básicos da co-criação de valor, utiliza-se o acrônimo DART, 

dos termos diálogo, acesso, risco e transparência (PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004a, 

2004b, 2004c; TROCCOLI, 2009): 

 Diálogo: mais do que ouvir os clientes, implica na interatividade entre as 

partes, gerando compartilhamento do aprendizado e compreensão empática; 

 

 Acesso: esse aspecto caracteriza a nova orientação voltada ao acesso à 

experiência desejável em detrimento da propriedade do produto; 
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 Risco: remete ao questionamento de que as empresas saberiam avaliar e 

gerenciar a probabilidade de dano e prejuízo melhor do que os consumidores 

finais; 

 

 Transparência: nesse caso, refere-se ao desaparecimento da assimetria de 

informações entre clientes e empresas, que invariavelmente beneficiava as 

últimas. 

  

Vale ressaltar ainda que os gestores das empresas podem criar importantes capacidades 

ao combinar de formas distintas os quatro elementos básicos vistos anteriormente 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004c). Na obra O Futuro da Competição, os autores 

apresentam um novo quadro de referência para a criação de valor, conforme ilustra a Figura 3: 

 

Figura 3: Quadro de Referência para Criação de Valor 

 
Fonte: Prahalad e Ramaswamy (2004c). 

 

Essa nova dinâmica voltada ao intangível, na qual o consumidor participa ativamente 

da construção do processo produtivo, pode ser observada em todos os segmentos da prestação 

de serviços. No presente estudo, será explorado com maior profundidade apenas o 

entendimento de como as teorias apresentadas se relacionam com o setor de saúde e seus 

respectivos atores. 
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3.2  A Nova Lógica do Marketing e o Setor de Saúde 

 

Nos hospitais, um projeto bem estruturado de co-criação de valor poderá contribuir 

para a atração e a retenção da equipe médica, que por sua vez exercerá direta influência sob a 

escolha dos pacientes (LIBRELATO et al., 2011). Essa interação bilateral entre os agentes co-

criadores de valor exemplifica e evidencia o setor de saúde como um amplo campo de 

exploração para o marketing de serviços. 

Se a relação entre médicos e hospitais interfere na decisão final do paciente quanto à 

escolha do prestador, é provável que esse tipo de interação aconteça com a mesma intensidade 

em outras modalidades de serviços de saúde de menor complexidade. 

Contudo, é relevante enfatizar que, nesse segmento de prestação de serviços, a relação 

entre consumidor e provedor assume uma tendência peculiar. Diferente de outras 

modalidades, nas quais o entretenimento se faz presente como um atributo positivo, aqui o 

cliente assume o papel de paciente, cercado por componentes emocionais e psicológicos que 

precisam ser fortemente considerados.  

Dessa forma, toda a cadeia deve ser elaborada de modo a atender um perfil de cliente, 

o qual poderá valorizar aspectos que habitualmente desconsidera ao consumir outras 

modalidades de serviços. Logo, sentirá necessidade de buscar diferentes canais e maneiras de 

interagir e de se relacionar com as empresas.  

Explorando as peculiaridades do segmento e demais variáveis associadas, destaca-se 

um relevante componente que pode beneficiar ou comprometer a relação entre consumidor e 

prestador: a informação. O acesso à informação proporciona uma visão globalizada dos bens e 

serviços, em que os clientes expandem seus padrões de preferência de consumo para além das 

fronteiras tradicionais, passando a desafiar as indústrias que historicamente restringem suas 

informações, como, por exemplo, o setor de saúde (TROCCOLI, 2009).  

Os inúmeros canais virtuais de comunicação com foco nesse setor específico 

promoveram a difusão de informações que antes faziam parte, única e exclusivamente, do 

vocabulário técnico e restrito dos profissionais da saúde. O caráter inquestionável que 

moldava a figura do médico foi aos poucos influenciado por um desejo de conhecimento que 

assumiu patamares incontroláveis e que, por vezes, resultou em questionamentos antes 

indubitáveis. 

Todas as considerações acima fazem parte da realidade das empresas de SADT e 

contribuem para o esclarecimento dos fenômenos relacionados às mesmas, seja pelo aspecto 

comportamental dos consumidores ou pelo modelo operacional utilizado pelos 
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estabelecimentos do segmento. Sendo assim, destacam-se três características específicas na 

prestação de serviços de medicina diagnóstica: 

1. Acesso à informação: os consumidores desses serviços participam de forma 

ativa de discussões online. O debate e a troca de experiências giram em torno 

de temas relacionados ao tratamento de determinadas doenças, informações 

medicamentosas e exames com fins diagnósticos; 

 

2. Perfil do Consumidor: pela natureza de atuação dessa modalidade de serviço, 

o estado de saúde dos clientes que comparecem aos estabelecimentos para 

realizar exames tende a ser melhor do que nos hospitais, porém o alto nível de 

ansiedade provocado pela expectativa da revelação do diagnóstico pode 

comprometer-lhe o equilíbrio emocional. Outro aspecto a ser considerado na 

relação com esses consumidores é que antes de tudo eles são cidadãos, 

portanto têm direito aos serviços de saúde, sendo dever do Estado garantir seu 

acesso por meio de políticas sociais e econômicas (Constituição Federal, 

Artigo 196, 1998).  

 

3. Modelo Operacional: observa-se entre as empresas de SADT um elevado grau 

de homogeneidade de processos que envolvem as etapas do atendimento, 

sendo mais perceptíveis aos consumidores apenas os aspectos referentes aos 

distintos padrões de hotelaria oferecidos.  

 

Quanto à terceira característica, além da possibilidade de transmitir ao público uma 

percepção de estagnação devido à ausência de inovação, tal realidade remete a um baixo grau 

de co-criação entre as partes, evidenciando uma grande oportunidade de desenvolvimento 

nessa interação. 

Todos esses aspectos demonstram o quão peculiar é o setor em estudo e oferecem 

indícios do elevado nível de complexidade envolvido em uma eventual modelagem de co-

criação de valor em empresas de SADT. Contudo, ao considerar o contexto psicológico e 

emocional, parece iminente a necessidade de maior interação e cumplicidade entre os agentes 

participantes. 
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3.3  Fidelização dos Clientes 

 

Conforme descrito anteriormente, o conceito de co-criação de valor e a nova lógica 

dos serviços influenciam o processo de fidelização dos clientes.  

Se o modelo de co-criação de valor requer a participação ativa dos consumidores no 

processo produtivo dos bens e serviços que irão usufruir, seria natural esses mesmos 

consumidores permanecerem leais aos bens e serviços que ajudaram a formatar (TROCCOLI, 

2009). Logo, “[...] a co-criação de valor implica um aumento do relacionamento entre 

ofertante e cliente, e quanto mais eficiente for esta co-criação, mais eficiente é esta interação e 

maior a possibilidade de ser gerada a fidelização” (TROCCOLI, 2009, p.19). 

Uma visão do marketing de relacionamento estabelece que a criação de relações 

sólidas e permanentes é uma tarefa árdua e de difícil manutenção, porém num mercado onde o 

consumidor tem tantas opções, mesmo em segmentos limitados, uma interação pessoal é a 

única forma de garantir a fidelidade (MCKENNA, 1992). 

Todos os temas abordados nesse capítulo reforçam a necessidade de inserir os 

consumidores nos processos produtivos e decisórios das empresas. Imaginar um segmento de 

prestação de serviços que não se atente a essa visão pode significar uma séria ameaça à 

sustentabilidade dos negócios, pois a necessidade de mudança é mandatória sob o risco de ser 

preterido pelos consumidores. Como já foi dito, o acesso à saúde é um direito fundamental do 

cidadão e sempre deve ser considerado nas relações comerciais que envolvem as empresas de 

SADT.  

Considerando essa importante realidade, foi premissa na etapa metodológica desse 

estudo inserir os clientes de uma empresa de SADT como participantes da amostra de sujeitos 

da pesquisa. Assim, em caso de reformulação do modelo de negócios em decorrência do 

resultado da investigação, o consumidor assumirá o papel de agente de mudança da 

organização. 
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CAPÍTULO 4 - METODOLOGIA 

 

Os capítulos anteriores apresentaram o referencial teórico que contempla a 

caracterização do mercado de atuação e a evolução histórica dos serviços de medicina 

diagnóstica ou SADT no Brasil, bem como os processos, oportunidades e desafios associados 

a tal desenvolvimento. Foram enfatizadas as questões pertinentes à característica da 

perecibilidade nos serviços que, relacionada à sazonalidade, implica em perda de eficiência 

pelo efeito do no show. Os dados da Empresa Alpha ilustraram, do ponto de vista prático, os 

fenômenos previstos pela literatura, evidenciando a criticidade do tema em questão e 

contribuindo para a validação dos argumentos teóricos. Por fim, a associação da evolução do 

marketing com o objeto do estudo foi determinante na definição dos sujeitos da pesquisa. 

Esse capítulo descreve a metodologia empregada na pesquisa levando em conta, para a 

articulação da mesma, a revisão teórica apresentada. Considerando que o método e as técnicas 

devem adaptar-se ao problema objeto do estudo em questão (MARCONI; LAKATOS, 2002), 

buscou-se para, essa pesquisa, uma metodologia que fizesse as conexões com o tema 

evidenciado na etapa teórica e que fosse adequada aos objetivos propostos.  

A Figura 4 consiste na ilustração do caminho metodológico percorrido para o 

desenvolvimento desse estudo, abordando desde a elaboração do projeto de pesquisa até o 

capítulo final, onde são apresentadas as conclusões com as propostas de soluções para os 

problemas levantados: 

 
Figura 4: Caminho Metodológico 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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4.1  Tipo de Pesquisa 

 

A presente pesquisa caracteriza-se como um estudo de abordagem quantitativa, com 

delineamento exploratório-descritivo. 

A escolha da abordagem quantitativa deu-se pela necessidade de construir o modelo 

mensurando numericamente as opiniões, atitudes e comportamentos em geral por meio da 

utilização de instrumentos estruturados e adequados ao problema em questão. 

A pesquisa é considerada exploratória quando tem como finalidades a busca por 

esclarecimentos sobre determinado assunto e a formulação de problemas e hipóteses para 

estudos posteriores (GIL, 2007; MARTINS, 1994). Nessa investigação, os esclarecimentos 

típicos da pesquisa exploratória estão concentrados na realidade do SADT e suas 

características específicas.  

Os estudos exploratório-descritivos combinados são caracterizados como pesquisas 

exploratórias que buscam descrever completamente determinado fenômeno, sendo que os 

procedimentos de amostragem são flexíveis (MARCONI; LAKATOS, 2002). 

 

4.2  Sujeitos da Pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são constituídos por uma amostra de 2.545 clientes de uma 

empresa privada do setor de saúde, referenciada nesse estudo com o nome fictício de Empresa 

Alpha. Decidiu-se abordar essa população pela possibilidade de extrair informações mais 

consistentes, visto que os sujeitos já estão familiarizados e inseridos no mercado objeto do 

estudo. 

O processo de escolha da empresa foi influenciado por um critério de amostra 

intencional, pois se trata de instituição nacionalmente reconhecida pela excelência na gestão 

da qualidade e dos processos, servindo como benchmarking para o mercado de atuação. Com 

mais de 80 anos de existência, a organização de abrangência nacional possui 189 

estabelecimentos de SADT distribuídos em seis estados e no Distrito Federal. 

É o mesmo centro de medicina diagnóstica citado no capítulo 2, sendo que se optou 

pela realização da coleta de dados com os clientes de uma marca específica da organização 

onde o fenômeno é melhor representado. Foram determinantes os aspectos que envolvem a 

capilaridade e a abrangência da marca, que em razão do posicionamento e da estratégia de 

segmentação, retrata muito bem a realidade do mercado de SADT no Brasil. 

Embora a referida marca esteja presente em seis capitais do país, foi adotada a regional de 

São Paulo como universo desse estudo. Tal definição foi suportada pela maior representatividade 
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de oferta de exames com agendamento, haja vista que 72% dos estabelecimentos dessa regional 

operam com esse sistema nas mais variadas especialidades médicas. A Tabela 6 apresenta a 

representatividade do grupo de 25 unidades contempladas na investigação. 

 

Tabela 6: Quantidade de Estabelecimentos da Empresa Alpha 

EMPRESA UNIDADES % 

Empresa Alpha 189 100% 

Marca Escolhida (Brasil) 98 52% 

Marca Escolhida (Regional SP) 25 13% 

Marca Escolhida (Regional SP) com agendamento 18 9,5% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

A concentração da oferta de exames com horário agendado proporciona a visibilidade 

do fenômeno investigado, pois a participação dos sujeitos no processo evidencia o problema 

de pesquisa. 

Ao eleger uma regional com unidades bem posicionadas e com ampla cobertura 

geográfica, minimiza-se um possível viés demográfico que poderia estar associado aos 

clientes de algum estabelecimento específico ou até mesmo a uma sub-região. 

Considerando todos esses aspectos, definiu-se como critério de seleção da amostra 

para a pesquisa a seguinte premissa: ser cliente da marca escolhida na regional de São Paulo. 

Quanto à caracterização dos sujeitos, foram considerados os seguintes atributos:  

 Sexo; 

 Faixa etária; 

 Escolaridade; 

 Se já realizou exames com agendamento anteriormente. 

 

Segmentar os sujeitos quanto à experiência anterior com o sistema de agendamento 

proporciona uma visibilidade do grau de maturidade e o desgaste do público em relação ao 

modelo operacional avaliado. 

 

4.3  Aspectos Éticos 

Quanto aos aspectos éticos envolvidos nesse estudo, vale ressaltar que o pesquisador 

não aplicou os questionários, restringindo-se à utilização dos dados fornecidos pela empresa 

investigada. O Comitê de Ética em Pesquisa da PUC/SP - Pontifícia Universidade Católica de 
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São Paulo e o Comitê de Ética da empresa autorizaram a realização da pesquisa e a utilização 

dos dados no presente estudo. 

Os sujeitos foram informados sobre os objetivos dessa investigação, bem como os 

aspectos que envolvem a voluntariedade e o sigilo das informações coletadas. 

Além da submissão ao Comitê de Ética, foi emitido previamente pela Diretoria de 

Operações de Atendimento da empresa investigada o “Termo de Autorização para Realização 

de Pesquisa”. 

 

4.4  Instrumento de Coleta de Dados 

 

O instrumento de pesquisa utilizado neste estudo foi o questionário, técnica que 

possibilita atingir um grande número de sujeitos simultaneamente, mesmo que dispersos 

geograficamente. O anonimato dos pesquisados contribuiu para maior liberdade nas respostas 

que envolvem o comportamento humano (GIL, 2007; MARCONI; LAKATOS, 2002). 

Para Babbie (2005), é possível desenvolver o questionário por meio da elaboração de 

declarações curtas, que resumam determinadas atitudes ou perspectivas, e que serão 

posteriormente submetidas aos sujeitos para avaliação.  

Incorporadas aos questionários, as escalas são dispositivos eficientes de observação e 

mensuração dos fenômenos sociais (MARCONI; LAKATOS, 2002). Na construção de 

escalas, os padrões de respostas entre vários itens são ponderados, constituindo-se em uma 

estrutura de intensidade entre os itens da medida (BABBIE, 2005).  

Nesse estudo empregou-se a escala de Likert (com cinco níveis de graduação) para que 

os sujeitos indiquem o grau em que concordam ou discordam de cada proposição do 

questionário aplicado. Tal método pressupõe que o score geral, resultante dos apontamentos dos 

diversos itens que refletem a variável estudada, proporcione uma medida relativamente boa de 

variável, sem corromper a essência da informação original (BABBIE, 2005). Tendo em vista 

facilitar o acompanhamento da pesquisa pelo público amplo, apresenta-se a Figura 5: 

 

Figura 5: Escala de Likert Empregada no Estudo 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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A essência dos temas explorados no referencial teórico está inserida no conjunto de 

proposições do questionário, diretamente concebido e adaptado para atender os objetivos 

propostos, por meio da investigação de como os sujeitos valorizam e se relacionam com as 

cinco dimensões associadas ao problema de pesquisa. A Figura 6 apresenta as duas 

dimensões principais e as três secundárias: 

 

Figura 6: Dimensões Principais e Secundárias da Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

As dimensões principais representam os dois modelos operacionais investigados e 

procuram esclarecer os seguintes aspectos: 

 Sistema com Agendamento: avaliar o grau se satisfação dos sujeitos em 

relação a esse sistema; 

 

 Demanda Livre: investigar o nível de aceitação dos sujeitos em relação a um 

novo sistema sem necessidade de agendamento. O termo demanda livre é 

utilizado para caracterizar o sistema de realização de exames sem agendamento 

prévio (MARTINS; AMORIM; LAS CASAS, 2012). 
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As dimensões secundárias relacionam-se com os dois modelos acima e buscam 

compreender os seguintes pontos: 

 No Show: avaliar o nível de engajamento dos sujeitos para evitar a prática do 

no show; 

 Sazonalidade: verificar a tendência de manutenção dos atuais períodos 

preferenciais para a realização dos exames; 

 Tempo de Espera: analisar o quanto essa variável interfere no nível de 

satisfação dos sujeitos. 

 

Quanto à fidedignidade do questionário, foram observados os critérios de validade e 

confiabilidade. A confiabilidade do instrumento de pesquisa está relacionada à constância dos 

resultados obtidos, o que permite a comparação em situações semelhantes e sucessivas, 

enquanto a validade refere-se ao grau em que o instrumento mede de fato a variável a qual se 

propõe medir (MARTINS, 2006). 

Realizou-se o pré-teste do instrumento por meio da aplicação presencial do 

questionário preliminar em um grupo de 34 participantes, constituídos por clientes de uma 

das unidades da Empresa Alpha na regional de São Paulo. O questionário foi aplicado pelo 

próprio pesquisador e a abordagem ocorreu no interior do estabelecimento, enquanto os 

sujeitos aguardavam nas salas de espera dos exames com agendamento. Após os 

esclarecimentos referentes ao preenchimento e aos aspectos éticos, os clientes receberam os 

formulários impressos para responderem sozinhos. No final do preenchimento, os 

formulários foram recolhidos pelo pesquisador para posterior análise dos dados. Tal 

procedimento visa certificar a compreensão e possibilita o aprimoramento e a reformulação 

do instrumento quando necessário. 

Na sequência, foi aplicada uma análise fatorial de componentes principais para 

avaliar quais das 24 proposições do instrumento preliminar apresentavam alta carga fatorial. 

Nesse processo, cinco itens com carga fatorial baixa foram eliminados, por evidenciar 

ausência de correlação e representatividade perante as demais proposições do questionário. 

O Quadro 7 contempla as dezenove proposições empregadas no instrumento de 

pesquisa definitivo, sendo que, para elevar a efetividade, foi promovido o equilibrio entre a 

quantidade de sentenças com posicionamentos positvos e negativos em relação a 

determinada dimensão. 
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Quadro 7: Proposições do Instrumento de Pesquisa 

DIMENSÃO: SISTEMA COM AGENDAMENTO 

Estou satisfeito com o atual sistema de agendamento de exames. 

Dificilmente consigo agendar todos os meus exames no local e data de minha preferência. 

Acredito que as empresas que agendam horários são mais organizadas. 

Acho o sistema de agendamento de exames um processo muito burocrático. 

DIMENSÃO: DEMANDA LIVRE 

Gostaria de realizar todos os meus exames por ordem de chegada, sem a necessidade de agendar horário. 

Compareceria para realizar meus exames sem horário agendado, caso recebesse a garantia de ser atendido. 

A fila por ordem de chegada é o critério mais justo para definir a sequência do atendimento. 

Ficaria inseguro em comparecer para realizar meus exames sem hora marcada. 

DIMENSÃO: NO SHOW 

Quando agendo um exame para datas distantes, normalmente acabo me esquecendo. 

Gostaria que entrassem em contato comigo com antecedência para lembrar-me do exame agendado. 

Não é obrigação do cliente comunicar a empresa caso desista de realizar um exame agendado. 

Nunca aviso o prestador com antecedência quando irei faltar num exame agendado. 

DIMENSÃO: SAZONALIDADE 

Prefiro realizar os meus exames no período da manhã, pois consigo me organizar melhor no restante do dia. 

Evito fazer os meus exames no período da tarde, pois acho mais difícil realizar o preparo. 

Evito realizar os meus exames nos finais de semana. 

Acho indiferente o horário em que agendam os meus exames. 

DIMENSÃO: TEMPO DE ESPERA 

Lido melhor com a espera quando recebo uma previsão confiável do tempo que terei de aguardar. 

Não sou exigente quanto ao cumprimento do horário agendado, pois sei que imprevistos acontecem. 

Evito prestadores de serviços que apresentam longas filas de espera. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

O instrumento de pesquisa com o conjunto de proposições submetidas aos sujeitos e a 

respectiva escala de graduação está representado na seção “Apêndices” desse trabalho. 

 

4.5  Procedimento de Coleta de Dados 

 

Após a reformulação e a validação do questionário na fase preliminar, formatou-se 

uma versão eletrônica definitiva, exatamente igual à impressa. Na versão eletrônica foi 
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utilizado o sistema survey monkey (www.surveymonkey.com) como ferramenta de coleta de 

dados via web. 

A própria Empresa Alpha formatou e aplicou a pesquisa utilizando a base de dados 

dos clientes conforme a premissa definida como critério de inclusão dos sujeitos. A 

participação da empresa como patrocinadora da pesquisa proporcionou elevada abrangência e 

contribuiu para a maior adesão do público, por causa do aproveitamento do vasto banco de 

dados de clientes e do relacionamento pré-existente entre as partes. 

Os sujeitos receberam um convite por e-mail e realizaram o autopreenchimento do 

questionário após acessar um link que iniciava com “https://www.research.net”, seguido de 

um código identificador pessoal. Ao acessar a pesquisa, receberam as instruções referentes ao 

preenchimento e foram esclarecidos sobre os aspectos que envolvem as questões éticas e de 

voluntariedade. 

A coleta de dados ocorreu em uma única etapa, compreendida dentro do período de 

24/04/13 a 30/04/2013. Foram convidados a participar da pesquisa um total de 56.193 

clientes; destes, 2.545 submeteram as respostas conforme requerido.  

 

4.6  Procedimento de Análise dos Dados 

 

Os dados colhidos por meio do instrumento de pesquisa foram inseridos em planilha 

eletrônica Excel e posteriormente exportados para o software denominado Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS.20), que realizou o processamento e a análise estatística dos 

resultados. Foi utilizado também o programa SPAD (Système Portable d'Analyse des 

Données) para a aplicação da análise fatorial e a construção de tipologias (Clusters). 

A aplicação da análise fatorial proporcionou a interpretação dos resultados em 

diferentes abordagens. Tal técnica estatística consiste em resumir diferentes variáveis em um 

conjunto reduzido de fatores para mensurar fenômenos que não podem ser diretamente 

observados (FIGUEIREDO; SILVA, 2010). Nesse estudo, os dados foram preparados para a 

utilização das seguintes técnicas estatísticas relacionadas: comparação de médias por 

dimensão, relações entre variáveis categóricas (χ
2
), construção de Clusters, vetores fatoriais e 

análise de itens independentes. 

Os valores resultantes das médias por dimensão indicam onde estão concentrados os 

scores, segundo a distribuição de respostas de toda a população. Esse tipo de análise indica 

qual a tendência da população para cada dimensão, sem explorar a segmentação da amostra. 

Nesse aspecto, a construção de Clusters proporciona uma visão mais abrangente ao

http://www.surveymonkey.com/
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fragmentar a amostra em grupos com características e opiniões distintas. Na pesquisa, 

enfatizaram-se os diferentes posicionamentos entre dois Clusters e a caracterização 

demográfica dos mesmos. O cálculo de χ
2
 possibilitou a verificação das relações entre 

variáveis qualitativas. 

Na combinação dos vetores fatoriais, procura-se identificar as semelhanças e as 

diferenças no agrupamento de fatores. Na análise dos resultados, tais aspectos estão 

representados graficamente por cinco vetores que correspondem às dimensões pesquisadas. 

Por fim, a análise de itens independentes explora a opinião dos sujeitos em relação a 

determinadas proposições isoladas. Enquanto os resultados médios indicam a tendência geral 

por dimensão, aqui é verificada a distribuição de respostas em cinco proposições do 

questionário. Tal análise procura evidenciar atributos específicos que não são perceptíveis na 

apuração dos resultados médios. 

As informações referentes aos resultados estão representadas através de gráficos e 

tabelas e contextualizadas pelo pesquisador considerando a revisão da literatura.  

Vale ressaltar que a amostra com 2.545 sujeitos é representativa e o nível de 

significância da pesquisa é p ≤ 0,05. 
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CAPÍTULO 5 - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesse capítulo são apresentados e contextualizados os principais resultados 

encontrados na pesquisa. Primeiramente ocorre a caracterização dos participantes e, na 

sequência, verificam-se os resultados conforme as seguintes etapas:  

 Medidas descritivas por dimensão; 

 Construção de Clusters; 

 Teste de χ
2
; 

 Vetores fatoriais; 

 Análise de itens independentes. 

 

Para facilitar a interpretação dos dados e a formatação dos gráficos e tabelas, foi 

elaborada uma legenda “Q” para atribuir às 19 proposições. Assim, em todas as ilustrações 

onde constar a letra “Q”, considera-se a proposição correspondente no Quadro 8. 

 

Quadro 8: Legenda das Proposições do Questionário 

QUESTÃO PROPOSIÇÃO 

Q1 Prefiro realizar os meus exames no período da manhã, pois consigo me organizar melhor no restante do dia. 

Q2 Não sou exigente quanto ao cumprimento do horário agendado, pois sei que imprevistos acontecem. 

Q3 Quando agendo um exame para datas distantes, normalmente acabo me esquecendo. 

Q4 Gostaria de realizar todos os meus exames por ordem de chegada, sem a necessidade de agendar horário. 

Q5 Lido melhor com a espera quando recebo uma previsão confiável do tempo que terei de aguardar. 

Q6 Dificilmente consigo agendar todos os meus exames no local e data de minha preferência. 

Q7 Compareceria para realizar meus exames sem horário agendado, caso recebesse a garantia de ser atendido. 

Q8 Evito fazer os meus exames no período da tarde, pois acho mais difícil realizar o preparo. 

Q9 Não é obrigação do cliente comunicar a empresa caso desista de realizar um exame agendado. 

Q10 Evito realizar os meus exames nos finais de semana. 

Q11 Evito prestadores de serviços que apresentam longas filas de espera. 

Q12 Gostaria que entrassem em contato comigo com antecedência para lembrar-me do exame agendado. 

Q13 Acredito que as empresas que agendam horários são mais organizadas. 

Q14 A fila por ordem de chegada é o critério mais justo para definir a sequência do atendimento. 

Q15 Estou satisfeito com o atual sistema de agendamento de exames. 

Q16 Acho indiferente o horário em que agendam os meus exames. 

Q17 Acho o sistema de agendamento de exames um processo muito burocrático. 

Q18 Nunca aviso o prestador com antecedência quando irei faltar num exame agendado. 

Q19 Ficaria inseguro em comparecer para realizar meus exames sem hora marcada. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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Na tabulação dos dados da pesquisa, verifica-se que os 2.545 participantes 

responderam todos os itens do questionário empregado. A Tabela 7 ilustra a distribuição das 

respostas por proposição, considerando a escala empregada no instrumento: 

 

Tabela 7: Distribuição das Respostas por Proposição 

Itens 
Discordo 

totalmente 
Discordo 

parcialmente 
Nem concordo, 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo 
totalmente 

Total 

Q1 64 96 272 523 1.590 2.545 

Q2 1.156 677 90 498 124 2.545 

Q3 1.240 362 245 451 247 2.545 

Q4 1.526 379 206 234 200 2.545 

Q5 195 137 158 784 1.271 2.545 

Q6 284 409 392 733 727 2.545 

Q7 693 274 268 541 769 2.545 

Q8 261 261 358 557 1.108 2.545 

Q9 1.860 365 115 95 110 2.545 

Q10 907 390 479 367 402 2.545 

Q11 106 75 98 290 1.976 2.545 

Q12 142 84 422 582 1.315 2.545 

Q13 95 95 265 599 1.491 2.545 

Q14 791 415 352 525 462 2.545 

Q15 225 294 527 787 712 2.545 

Q16 1.476 463 345 175 86 2.545 

Q17 938 529 530 350 198 2.545 

Q18 1.831 346 151 107 110 2.545 

Q19 260 204 287 513 1.281 2.545 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Conforme contemplado na etapa metodológica, o questionário aborda cinco dimensões 

pertinentes ao problema de pesquisa. Na análise estatística dos resultados foi considerado um 

racional para cada dimensão, a fim de ponderar os respectivos scores encontrados. Segue 

abaixo o critério convencionado para apurar e contextualizar os resultados: 

 

 Dimensão Principal - Sistema com Agendamento: quanto maior o score 

médio, maior a satisfação dos sujeitos em relação ao sistema com 

agendamento; 

 

 Dimensão Principal - Demanda Livre: quanto maior o score médio, maior a 

aceitação dos sujeitos pelo sistema de demanda livre; 
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 Dimensão Secundária - No Show: quanto maior o score médio, maior o 

engajamento dos sujeitos para combater a prática do no show; 

 

 Dimensão Secundária - Sazonalidade: quanto maior o score médio, maior a 

tendência de estabilidade da sazonalidade atual; 

 

 Dimensão Secundária - Tempo de Espera: quanto maior o score médio, mais 

insatisfeitos os sujeitos ficam com o fator espera. 

 

A escala de Likert (empregada no instrumento de pesquisa) utiliza cinco níveis de 

graduação. Portanto, na apuração do score médio para interpretar o racional acima, é 

necessário ponderar que a nota 1 representa o menor grau de concordância em relação à 

determinada dimensão e a nota 5 corresponde ao maior nível de pontuação. 

 

5.1  Caracterização dos Sujeitos 

 

A seguir, os sujeitos são caracterizados conforme a classificação demográfica. Para 

ilustrar e apresentar os dados, são utilizados gráficos e tabelas referentes aos seguintes 

atributos:  

 Sexo; 

 Faixa etária; 

 Escolaridade; 

 Se já realizou exames com agendamento anteriormente. 

 

Tabela 8: Caracterização Demográfica por Sexo 

SEXO N % 

Homem 644 25,4 

Mulher 1.890 74,6 

Total 2.534 100,0 

Sem Resposta 11 
 

Total 2.545 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Na Tabela 8 e no Gráfico 14, observa-se a predominância de participantes do sexo 

feminino, com 74,6% de representatividade contra 25,4% dos homens. Essa proporção 
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corresponde à realidade da empresa, pois ao analisar o banco de dados de clientes percebe-se 

distribuição semelhante, em que as mulheres representam 72,4% e os homens, 27,6%.  

 

Gráfico 14: Distribuição dos Participantes por Sexo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Tabela 9: Caracterização Demográfica por Faixa Etária 

FAIXA ETÁRIA N % 

Até 18 anos 9 0,4 

19 a 25 anos 138 5,4 

26 a 35 anos 596 23,5 

36 a 45 anos 588 23,1 

46 a 60 anos 845 33,3 

Mais de 60 anos 364 14,3 

Total 2.540 100,0 

Sem Resposta 5 
 

Total 2.545 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Quanto à distribuição por faixa etária, nota-se na Tabela 9 e no Gráfico 15  que 

70,7% dos respondentes têm idade superior a 35 anos, sendo que na base total de clientes o 

mesmo intervalo corresponde à 63%. A representatividade dessa faixa etária pode estar 

associada à maior atenção voltada à saúde preventiva e à elevação do volume de solicitações 

médicas para exames de rotina a partir dos 40 anos. A faixa predominante é a de sujeitos com 

idade entre 46 a 60 anos; as categorias menos representativas encontram-se nos intervalos de 

idade abaixo dos 26 anos. 
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Gráfico 15: Distribuição dos Participantes por Faixa Etária 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Tabela 10: Caracterização Demográfica por Escolaridade 

ESCOLARIDADE N % 

Fundamental 14 0,6 

Médio 312 12,3 

Superior 1.260 49,6 

Pós-Graduação 782 30,8 

Mestrado/Doutorado 172 6,8 

Total 2.540 100,0 

Sem Resposta 5 
 

Total 2.545 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

A Tabela 10 e o Gráfico 16 apresentam a caracterização por escolaridade; observa-se 

que 87,2% dos sujeitos possuem, no mínimo, o ensino superior. A elevada média etária, o 

posicionamento da marca e o fato da maioria dos clientes estar vinculados a um plano de 

saúde corporativo ajudam a explicar essa realidade. 
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Gráfico 16: Distribuição dos Participantes por Escolaridade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Ao segmentar pela experiência anterior com o sistema de agendamento, constata-se na 

Tabela 11 e no Gráfico 17 que 93,3% dos participantes da pesquisa já utilizaram em algum 

momento o referido modelo. Essa realidade é relevante, pois tal sistema operacional é objeto 

de avaliação deste estudo. 

 

Tabela 11: Caracterização pela Experiência Anterior 

JÁ REALIZOU EXAMES COM 
HORÁRIO AGENDADO 

N % 

Não 171 6,7 

Sim 2.371 93,3 

Total 2.542 100,0 

Sem Resposta 3 
 

Total 2.545 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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Gráfico 17: Distribuição por Experiência Anterior 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Todos os fatores de caracterização demográfica apresentados relacionam-se, de 

alguma forma, com os resultados da investigação. As correlações mais representativas são 

exploradas nas próximas etapas da análise dos resultados.  

 

5.2   Principais Resultados - Medidas Descritivas por Dimensão 

 

A primeira etapa da análise dos resultados consiste na apuração das medidas 

descritivas obtidas nas cinco dimensões e nas respectivas faixas de notas atribuídas em 

números absolutos. A Tabela 12 e o Gráfico 18 contemplam as medidas descritivas, 

enquanto a Tabela 13 e o Gráfico 19 apresentam a distribuição por faixas de notas. 

 

Tabela 12: Medidas Descritivas das Dimensões 

 
N MÉDIA 

DESVIO 
PADRÃO 

ERRO 
PADRÃO 

Sistema de Agendamento 2.545 3,945 0,021 1,050 

No Show 2.545 4,679 0,013 0,679 

Sazonalidade 2.545 4,430 0,017 0,842 

Tempo de Espera 2.545 4,606 0,015 0,742 

Demanda Livre 2.545 2,512 0,027 1,381 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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Gráfico 18: Intervalos de Confiança para as Médias (95%) 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Na interpretação do Gráfico 18, o eixo horizontal contempla as cinco dimensões da 

pesquisa e o eixo vertical, as respectivas médias alcançadas. Portanto, quanto mais elevada a 

indicação gráfica, maior a validação dos sujeitos em relação ao racional correspondente para 

cada dimensão. 

 

Tabela 13: Distribuição por Frequência de Notas em Números Absolutos 

NOTAS 
SISTEMA DE 

AGENDAMENTO 
NO 

SHOW 
SAZONALIDADE 

TEMPO DE 
ESPERA 

DEMANDA 
LIVRE 

1 a 2 30 5 12 8 721 

2 a 3 432 93 173 116 938 

3 a 4 1.268 519 884 624 635 

4 a 5 815 1.928 1.476 1.797 251 

Total de Observações 2.545 2.545 2.545 2.545 2.545 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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Os resultados referentes às médias por dimensões sinalizam uma tendência de 

satisfação dos sujeitos em relação ao sistema com agendamento. Considerando a escala 

empregada, a média de 3,945 corresponde a um nível favorável. Além disso, 82% dos sujeitos 

registraram notas que correspondem aos intervalos entre 3 a 4 e 4 a 5.  

Em situação oposta, os participantes indicam tendência de rejeição pelo sistema de 

demanda livre. Com média de 2,512, essa dimensão obteve 65% das notas nos intervalos 

entre 1 a 2 e 2 a 3.  

 

Gráfico 19: Faixas das Notas em Números Absolutos 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Quanto à análise das dimensões secundárias, os resultados apontam scores elevados 

nas três variáveis investigadas.  

A dimensão no show apresenta a média de 4,679. Conforme definido como racional, 

este resultado corresponde a um elevado grau de engajamento dos sujeitos para evitar a 

prática do no show. 

Em relação à sazonalidade, os resultados indicam tendência de manutenção do cenário 

atual. A média de 4,430 sinaliza que os sujeitos estão propensos a frequentar os 

estabelecimentos de SADT conforme a sazonalidade atual, que, além de outros aspectos, 

apresenta concentração de demanda no período da manhã. 
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O tempo de espera é um fator que provoca insatisfação nos sujeitos, segundo indicam as 

respostas referentes a essa dimensão da pesquisa. A média de 4,606 é reforçada pelo registro de 

95% dos participantes em notas que correspondem aos intervalos entre 3 a 4 e 4 a 5.  

 

5.3  Principais Resultados - Construção de Clusters 

 

Após a verificação das medidas descritivas, empregou-se a análise fatorial e uma 

classificação hierárquica para a construção de tipologias (Clusters) a fim de segmentar a 

amostra em grupos distintos, conforme o padrão de semelhança e diferença entre as variáveis. 

Tal análise proporcionou a formação de dois Clusters com características definidas: o Cluster 

1 (verde), representado por 1.481 sujeitos, e o Cluster 2 (vermelho), com 1.064 participantes, 

conforme o Gráfico 20.  

 

Gráfico 20: Representação Gráfica dos Clusters 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

A seguir, verifica-se como estão constituídos os Clusters de acordo com os fatores de 

caracterização dos sujeitos. 

Como base de referência, em todas as tabelas e gráficos são apresentados os dados 

totais vistos anteriormente. A Tabela 14 e o Gráfico 21 ilustram a distribuição dos Clusters 

conforme a segmentação por sexo: 
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Tabela 14: Caracterização dos Clusters por Sexo 

SEXO CLUSTER 1 CLUSTER 2 TOTAL 

Homem 24,02 27,36 25,41 

Mulher 75,98 72,64 74,59 

Total 100 100 100 

N 1.474 1.060 2.534
1
 

1- Sem Resposta = 11               χ
2
 = 3,63  p < 0,057 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

 

Quanto à caracterização por sexo, nota-se no Cluster 1 uma participação de mulheres 

acima da base de referência total; no Cluster 2 o mesmo ocorre com os sujeitos do sexo 

masculino.  A proporção de homens e mulheres é semelhante nos dois Clusters, conforme 

indica o teste de χ
2
.  

 

 

Gráfico 21: Clusters x Sexo 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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Tabela 15: Caracterização dos Clusters por Faixa Etária 

FAIXA ETÁRIA CLUSTER 1 CLUSTER 2 TOTAL 

Até 18 anos 0,34 0,38 0,35 

De 19 a 25 anos 3,45 8,20 5,43 

De 26 a 35 anos 22,24 25,16 23,46 

De 36 a 45 anos 22,24 24,41 23,15 

De 46 a 60 anos 35,63 29,97 33,27 

Mais de 60 anos 16,09 11,88 14,33 

Total 100,00 100,00 100,00 

N 1.479 1.061 2.540
1 

1- Sem Resposta = 5                              χ
2
 = 42,81  p < 0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

De acordo com a Tabela 15 e o Gráfico 22, na distribuição por faixa etária, há 

significativa variação na idade média entre os dois Clusters. Enquanto no Cluster 1 os sujeitos 

com idade superior a 45 anos representam 51,72% do total, nota-se no Cluster 2 a 

predominância de participantes com idade abaixo dos 46 anos. Logo, a idade média é superior 

no Cluster 1. Essa variação entre os grupos será considerada no decorrer do estudo.  

 

Gráfico 22: Clusters x Faixa Etária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Clusters X Faixa Etária 

% 
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Tabela 16: Caracterização dos Clusters por Escolaridade 

ESCOLARIDADE CLUSTER 1 CLUSTER 2 TOTAL 

Ensino Fundamental 0,61 0,47 0,55 

Ensino Médio 10,55 14,69 12,28 

Ensino Superior 48,51 51,13 49,61 

Pós-Graduação 33,83 26,55 30,79 

Mestrado/Doutorado 6,50 7,16 6,77 

Total 100 100 100 

N 1.478 1.062 2.540
1 

1- Sem Resposta = 5                χ
2
 = 20,69  p < 0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

No que se refere à escolaridade, observa-se na Tabela 16 e no Gráfico 23 que o 

Cluster 1 apresenta superioridade em relação ao nível de desenvolvimento acadêmico. Se no 

Cluster 2 os sujeitos com pós-graduação, mestrado ou doutorado representam 33,71% do 

total, no Cluster 1 a participação nos mesmos atributos é de 40,33%.  

 

Gráfico 23: Clusters x Escolaridade 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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Tabela 17: Caracterização dos Clusters por Experiência Anterior 

JÁ REALIZOU EXAMES 
COM HORÁRIO AGENDADO 

CLUSTER 1 CLUSTER 2 TOTAL 

Não 4,66 9,60 6,73 

Sim 95,34 90,40 93,27 

Total 100,00 100,00 100,00 

N 1.480 1.062 2.542
1
 

1- Sem Resposta = 3               χ
2
 = 24,07  p < 0,001 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Conforme a Tabela 17 e o Gráfico 24, no Cluster 2 a representatividade de 9,60% dos 

sujeitos sem experiência anterior com o sistema de agendamento é superior ao Cluster 1 e à 

base total de referência.  

 

Gráfico 24: Clusters x Experiência Anterior 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Finalizada a caracterização, os dois grupos são correlacionados com as dimensões da 

pesquisa. Considerou-se nessa etapa de análise todas as variações encontradas na 

caracterização entre os dois Clusters visando identificar eventuais associações.  

A seguir, o Gráfico 25 evidencia posicionamentos distintos entre os grupos: o eixo 

horizontal contempla os dois Clusters e o eixo vertical os respectivos scores encontrados por 

dimensão. Portanto, quanto mais elevada a indicação gráfica das dimensões, maior a 

validação dos racionais correspondentes. 

Quanto às dimensões principais, o Cluster 1 apresenta tendência de satisfação com o 

modelo de agendamento e baixa aceitação pelo modelo de demanda livre. Já no Cluster 2 
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verifica-se um posicionamento distinto, no qual o score referente à dimensão demanda livre é 

superior ao score encontrado na dimensão sistema com agendamento.  

Sendo assim, ao comparar os dois grupos considerando a caracterização demográfica, 

pode-se inferir que o Cluster 1, representado por sujeitos com maior média etária, formação 

acadêmica superior e maior experiência com o sistema de agendamento, tende a rejeitar o 

modelo de demanda livre. Por outro lado, o Cluster 2, formado por sujeitos mais jovens, com 

grau de escolaridade inferior e menor experiência com o sistema de agendamento de horário, 

apresenta maior tendência de aceitação pelo modelo de demanda livre. 

 

Gráfico 25: Clusters x Dimensões - Intervalos de Confiança (95%) 
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

O grau de variação entre os Clusters é menor nas dimensões secundárias e a diferença 

de posicionamento mais representativa encontra-se na dimensão no show. Nesse aspecto, os 

participantes do Cluster 2 demonstram menor engajamento para combater a prática do no 

show. O Cluster 1 é mais sensível ao tempo de espera e apresenta maior tendência de 

frequentar os estabelecimentos conforme a sazonalidade atual. Embora em grau inferior, é 
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relevante ressaltar que no Cluster 2 o tempo de espera e a sazonalidade também possuem 

scores elevados. 

 

5.4  Principais Resultados - Vetores Fatoriais 

 

Além da construção dos Clusters, a análise fatorial proporcionou a visibilidade das 

dimensões perante grupos fatoriais distintos. Na combinação dos vetores fatoriais, procura-se 

identificar as semelhanças e as diferenças no agrupamento de fatores; tais aspectos estão 

representados graficamente por cinco vetores que correspondem às dimensões pesquisadas. 

O Gráfico 26 mostra  que o vetor referente à dimensão demanda livre posiciona-se 

isoladamente, evidenciando a ausência de correlação com os demais vetores do outro grupo 

fatorial.  

 

Gráfico 26: Vetores Fatoriais 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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A partir da ilustração, pode-se argumentar que os sujeitos não entendem a demanda 

livre como um fator que participa da dinâmica do problema de pesquisa. Dessa forma, 

enquanto sazonalidade, no show e tempo de espera são atributos que interagem com o sistema 

de agendamento, o modelo de demanda livre se apresenta como uma dimensão independente.  

 

5.5  Principais Resultados - Análise de Itens Independentes 

 

Nessa etapa de resultados, é realizada a análise de cinco proposições independentes do 

questionário aplicado, para explorar a opinião dos sujeitos em relação a determinados fatores 

isolados. Tal análise procura evidenciar atributos específicos que não são perceptíveis na 

apuração dos resultados médios por dimensão. 

O Gráfico 27 contempla a distribuição de respostas referentes ao item Q7 

(Compareceria para realizar meus exames sem horário agendado, caso recebesse a garantia de 

ser atendido): 

 

Gráfico 27: Análise do Item Q7 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

A análise desse item isoladamente evidencia um cenário favorável quanto à aceitação 

do modelo de demanda livre. Enquanto a média da dimensão demanda livre indica tendência 
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de rejeição pelo modelo, nesse item específico 51,5% dos sujeitos responderam concordo 

parcialmente ou concordo totalmente com a proposição. 

Na segmentacão demográfica desse item, nota-se que o grau de aceitação é maior nos 

sujeitos que apresentam as seguintes características: 

 Sujeitos do sexo masculino; 

 Menores faixas etárias; 

 Menor grau de escolaridade; 

 Sem experiência anterior com o sistema de agendamento. 

 

A seguir, a Tabela 18 apresenta a distribuição de respostas dos participantes ao item 

Q7 de acordo com a caracterização demográfica por sexo. 

 

Tabela 18: Compareceria para realizar meus exames sem horário agendado, 

caso recebesse a garantia de ser atendido x Sexo (%) 

 
HOMEM MULHER TOTAL 

Discordo totalmente 23,4 28,5 27,2 

Discordo parcialmente 9,2 11,4 10,8 

Não concordo, nem discordo 9,5 10,9 10,5 

Concordo parcialmente 25,0 19,9 21,2 

Concordo totalmente 32,9 29,3 30,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

N 644 1.890 2534* 

*Sem Resposta = 11 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 

Em relação à participação por sexo, enquanto 57,9% dos homens responderam 

concordo parcialmente ou concordo totalmente com a proposição Q7, nas mulheres essa 

indicação foi de 49,2%. Conforme já observado, deve-se considerar que as mulheres 

representam a grande maioria no universo desse estudo. 

Conforme a Tabela 19, que contempla a classificação por faixa etária, os maiores níveis 

de concordância com a proposição Q7 encontram-se nos intervalos abaixo dos 46 anos de idade. 

Os sujeitos com até 18 anos apresentaram 77,8% de respostas concordo parcialmente ou 

concordo totalmente com a proposição, porém essa faixa etária representa apenas 0,4% da 

amostra total. Nos sujeitos com idade entre 19 e 25 anos, a participação de respostas nos 

mesmos intervalos foi de 66%, enquanto que na faixa de 46 a 60 anos foi de 46,8%. 
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Tabela 19: Compareceria para realizar meus exames sem horário agendado, 

caso recebesse a garantia de ser atendido x Faixa Etária (%) 

 
ATÉ 18 
ANOS 

DE 19 A 
25 ANOS 

DE 26 A 
35 ANOS 

DE 36 A 
45 ANOS 

DE 46 A 
60 ANOS 

MAIS DE 
60 ANOS 

TOTAL 

Discordo totalmente 11,1 9,4 23,2 21,8 34,6 32,7 27,2 

Discordo parcialmente 11,1 8,0 11,4 11,4 9,6 12,4 10,7 

Não concordo, nem discordo 0,0 16,7 12,2 11,2 9,0 8,0 10,5 

Concordo parcialmente 11,1 31,9 21,8 23,1 18,3 20,3 21,3 

Concordo totalmente 66,7 34,1 31,4 32,5 28,5 26,6 30,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 9 138 596 588 845 364 2.540* 

*Sem Resposta = 5 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

No que se refere ao nível de escolaridade, nota-se na Tabela 20 que 62,2% dos 

sujeitos com ensino médio responderam que concordam parcialmente ou concordam 

totalmente com o item Q7, enquanto a menor aceitação foi identificada nos sujeitos com 

mestrado e doutorado, com 46% de respostas nos mesmos intervalos. 

 

Tabela 20: Compareceria para realizar meus exames sem horário agendado, 

caso recebesse a garantia de ser atendido x Escolaridade (%) 

 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO 
MÉDIO 

ENSINO 
SUPERIOR 

MESTRADO/ 
DOUTORADO 

PÓS-
GRADUAÇÃO 

TOTAL 

Discordo 
totalmente 

35,7 20,8 26,6 25,6 30,9 27,2 

Discordo 
parcialmente 

7,1 6,7 11,1 14,5 11,1 10,8 

Não concordo, 
nem discordo 

0,0 10,3 9,9 14,0 11,0 10,5 

Concordo 
parcialmente 

21,4 21,2 21,4 22,7 20,7 21,3 

Concordo 
totalmente 

35,7 41,0 31,0 23,3 26,2 30,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

N 14 312 596 588 364 2.540* 

*Sem Resposta = 5 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Conforme aponta a Tabela 21, o grau de concordância com o item Q7 é maior entre os 

participantes que não possuem experiência anterior com o sistema de agendamento. Tal 

população registrou 66,7% de respostas concordo parcialmente ou concordo totalmente com 

a proposição, enquanto os sujeitos com experiência anterior com o sistema de agendamento 

indicaram 50,4% de respostas nos mesmos intervalos. 
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Tabela 21: Compareceria para realizar meus exames sem horário agendado, caso recebesse 

a garantia de ser atendido x Experiência Anterior com Sistema de Agendamento (%) 

 
NÃO SIM TOTAL 

Discordo totalmente 14,0 28,2 27,3 

Discordo parcialmente 8,2 11,0 10,8 

Não concordo, nem discordo 11,1 10,5 10,5 

Concordo parcialmente 24,6 21,0 21,2 

Concordo totalmente 42,1 29,4 30,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

N 171 2.371 2.542* 

*Sem Resposta = 3 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

Gráfico 28: Análise do Item Q8 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

O Gráfico 28 registra a distribuição de respostas referentes ao item Q8 (Evito fazer os 

meus exames no período da tarde, pois acho mais difícil realizar o preparo).  

O item Q8 é integrante da dimensão sazonalidade e ajuda a esclarecer a concentração 

de clientes no período da manhã nos estabelecimentos de medicina diagnóstica. A 

participação de 65,4% dos sujeitos respondendo concordo parcialmente ou concordo 

totalmente com a proposição indica que o atributo preparo do exame é decisivo na 

composição da sazonalidade.   
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A análise do item Q11 (Evito prestadores de serviços que apresentam longas filas de 

espera) reforça a preocupação que deve existir com os aspectos que envolvem a dimensão 

tempo de espera nos estabelecimentos de SADT.  

 

Gráfico 29: Análise do Item Q11 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
 

De acordo com o Gráfico 29, a participação de 77,6% de respostas concordo totalmente 

com a proposição Q11 indica a necessidade de reduzir a demora. Nesse sentido, os resultados do 

Gráfico 30  (a seguir) revelam um aspecto de previsibilidade relacionado ao tempo de espera. 

Ao analisar isoladamente o item Q5 (Lido melhor com a espera, quando recebo 

uma previsão confiável do tempo que terei de aguardar), constata-se a participação de 

80,7% de respostas concordo parcialmente ou concordo totalmente com a proposição. 

Dessa forma, comunicar o tempo estimado de espera parece uma alternativa viável para 

elevar o grau de tolerância e satisfação dos clientes que aguardam atendimento nos 

estabelecimentos de SADT.  



90 
 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Discordo 
totalmente

Discordo 
parcialmente

Não concordo, 
nem discordo

Concordo 
parcialmente

Concordo 
totalmente

11,2

16,1 15,4

28,8 28,6

Dificilmente consigo agendar todos os meus exames no local e 

data de minha preferência.
%

Gráfico 30: Análise do Item Q5 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

O Gráfico 31 refere-se à distribuição das respostas ao item Q6 (Dificilmente consigo 

agendar todos os meus exames no local e data de minha preferência):  

 

Gráfico 31: Análise do Item Q6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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O item Q6 é integrante da dimensão sistema com agendamento e evidencia um ponto 

de atenção quanto ao referido modelo. A participação de 57,4% de respostas concordo 

parcialmente ou concordo totalmente com a proposição indica que parte dos clientes não 

consegue agendar os exames conforme a conveniência desejada. 



92 
 

CAPÍTULO 6 - CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como objetivo investigar o nível de satisfação dos 

consumidores de SADT relativamente ao modelo operacional com agendamento, a aceitação 

para um novo modelo sem necessidade de agendar horário e analisar três dimensões 

secundárias comuns aos dois modelos. 

No Brasil, o número de beneficiários de planos de saúde privados cresce a cada ano. O 

setor de saúde suplementar, em especial o mercado de SADT, está em franca ascensão, 

fortemente alavancado pela iniciativa privada. Entender a expansão dos serviços de medicina 

diagnóstica, considerando-se os aspectos demográficos, regulatórios e socioeconômicos, 

contribuiu para o melhor desenvolvimento dessa pesquisa. 

Compreender a natureza do setor de serviços e suas implicações para o ambiente de 

negócios é tarefa fundamental tanto no universo corporativo quanto na vida acadêmica. Para 

esse estudo, interessou conhecer com maior profundidade o fenômeno da perecibilidade e 

seus impactos no planejamento e nos lucros das empresas de SADT. 

A fim de controlar os efeitos da sazonalidade, os serviços diagnósticos são 

tradicionalmente ofertados por meio de sistema de agendamento, que embora apresente 

algumas vantagens, vem acompanhado do efeito no show (MORI, 1999). Isso ocorre porque o 

referido sistema controla o excesso de demanda nos estabelecimentos sem explorar os efeitos 

colaterais inerentes ao processo. Na revisão da literatura, as estratégias apresentadas 

recomendam reformular a oferta ou interferir na demanda; contudo, não foram encontradas 

soluções de controle que considerem a eliminação do sistema de agendamento. 

Os fatores relacionados à sazonalidade e à perecibilidade comprometem a 

rentabilidade das empresas de SADT, pois impedem o melhor aproveitamento da capacidade 

instalada, a diluição das despesas e o retorno dos investimentos realizados. Para encontrar o 

equilíbrio entre oferta e demanda e entregar o nível esperado de qualidade, é fundamental 

desenvolver modelos operacionais que tenham a flexibilidade como premissa. Além disso, 

cabem aos administradores e aos acadêmicos elaborar estratégias compatíveis com as 

atividades da organização e que respeitem o comportamento do mercado de atuação. 

Procurou-se compreender as contribuições do marketing de serviços e de relacionamento 

para o entendimento da interação entre os consumidores e as empresas de SADT, e como essa 

relação pode ser explorada na busca de soluções para os desafios da perecibilidade 

 A literatura examinada enfatizou a importância de incluir os consumidores nos 
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processos produtivos e decisórios das empresas; portanto, foi premissa do estudo inserir os 

clientes de uma empresa de SADT como participantes da amostra. 

No que se refere à metodologia, foi desenvolvido um caminho que fizesse as conexões 

com o tema e que fosse adequado aos objetivos. A essência dos temas explorados no referencial 

teórico está inserida no conjunto de proposições do questionário, concebido para atender os 

objetivos propostos, por meio da investigação de como os sujeitos valorizam e se relacionam com 

as cinco dimensões associadas ao problema de pesquisa. Os esclarecimentos típicos da pesquisa 

exploratória foram concentrados na realidade do SADT e suas características específicas. 

Quanto aos principais resultados encontrados na pesquisa, são várias as correlações 

passíveis de argumentação. Os cruzamentos demográficos, a construção dos Clusters e o 

estudo dos itens independentes contribuíram para o aprofundamento das análises e ampliaram 

o repertório de opções frente ao problema de pesquisa. 

Ao analisar a caracterização demográfica da amostra total, percebe-se a predominância 

de participantes do sexo feminino; tal proporção acompanha a composição da base de clientes 

da empresa. A amostra é constituída por 70,7% de sujeitos com idade superior a 35 anos, 

provavelmente pela maior atenção voltada à saúde preventiva e pelo aumento dos exames de 

rotina a partir dos 40 anos de idade. O posicionamento da empresa, a média etária do grupo e 

a predominância de clientes com planos de saúde corporativos ajudam a explicar o elevado 

nível de escolaridade, no qual 87,2% dos sujeitos possuem, no mínimo, o ensino superior. Por 

fim, a maioria dos participantes já utilizou o sistema com agendamento. 

Os resultados referentes aos scores médios das dimensões principais indicam 

satisfação com o modelo de agendamento. Os clientes demonstram reconhecer os pontos 

favoráveis do sistema tradicionalmente utilizado no mercado de medicina diagnóstica. Em 

situação oposta, os participantes indicam tendência de rejeição pelo modelo de demanda livre. 

Em relação às dimensões secundárias, os resultados registram médias elevadas nas três 

variáveis investigadas. Isso implica que os sujeitos estão engajados para evitar a prática do no 

show nas operações com sistema de agendamento. Quanto à dimensão sazonalidade, os 

resultados indicam que os sujeitos tendem a utilizar os estabelecimentos de SADT conforme a 

frequência atual, a qual, além de outros aspectos, apresenta concentração de demanda no 

período da manhã. O tempo de espera é uma variável que interfere na satisfação dos sujeitos, 

portanto é mandatório considerá-la no planejamento das operações. 

Após a apuração das médias considerando a amostra total, empregou-se a análise 

fatorial e a classificação hierárquica para a construção de dois Clusters com características 

definidas e que evidenciam diferentes posicionamentos perante as dimensões investigadas. 
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Quanto às dimensões principais, o Cluster 1 (1.481 sujeitos)  apresenta tendência de 

satisfação com o modelo de agendamento e baixa aceitação pelo modelo de demanda livre. Já 

no Cluster 2 (1.064 sujeitos), verifica-se um posicionamento distinto, no qual o score 

referente à dimensão demanda livre é superior ao score encontrado na dimensão sistema com 

agendamento. 

Assim, ao se comparar os dois grupos considerando a caracterização demográfica, 

pode-se inferir que o Cluster 1, representado por sujeitos com maior média etária, formação 

acadêmica superior e maior experiência com o sistema de agendamento, tende a rejeitar o 

modelo de demanda livre. Por outro lado, o Cluster 2, formado por sujeitos mais jovens, com 

grau de escolaridade inferior e menor experiência com o sistema de agendamento, apresenta 

melhor aceitação pelo modelo de demanda livre. 

O grau de variação entre os Clusters é menor nas dimensões secundárias; a diferença 

de posicionamento mais representativa encontra-se na dimensão no show. Nesse aspecto, os 

participantes do Cluster 2 referem menor engajamento para combater a prática do no show. O 

Cluster 1 é mais sensível ao tempo de espera e apresenta maior tendência de frequentar os 

estabelecimentos conforme a sazonalidade atual. Embora em menor grau, no Cluster 2, o 

tempo de espera e a sazonalidade também possuem scores elevados. 

O tratamento estatístico para a construção dos Clusters ampliou as possibilidades da 

pesquisa e, ao mostrar oportunidades de desenvolvimento em relação aos dois sistemas 

operacionais, proporcionou outro tipo de questionamento. Se na apuração das médias a 

rejeição à demanda livre parecia predominante, nessa segmentação tornou-se apenas parcial 

em razão da identificação de um potencial público para o modelo.   

Além da construção dos Clusters, a análise fatorial proporcionou a visibilidade das 

dimensões perante a constituição dos vetores fatoriais. Nessa análise, observou-se que o vetor 

referente à dimensão demanda livre posiciona-se isoladamente, evidenciando a ausência de 

correlação com os demais vetores do outro grupo fatorial. Logo, pode-se inferir que os 

sujeitos não entendem a demanda livre como um fator que participa da dinâmica do problema 

de pesquisa. Enquanto sazonalidade, no show e tempo de espera são atributos que interagem 

com o sistema de agendamento, a demanda livre se apresenta como uma dimensão 

independente. O desconhecimento do público em relação ao sistema ajuda a explicar tal 

posicionamento, porém vale lembrar que o Cluster 2 apresenta tendência de aceitação pelo 

modelo. Considerando essas circunstâncias, divulgar os benefícios da demanda livre parece 

uma solução necessária; contudo, mais do que isso, é relevante explorar os aspectos que 

influenciaram na percepção positiva dos participantes do Cluster 2 em relação ao modelo. 
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A observação de cinco itens independentes do questionário explora a opinião dos 

sujeitos em relação a determinados fatores isolados, evidenciando atributos específicos que 

não são perceptíveis na apuração dos resultados médios por dimensão. 

Ao analisar o item Q7 (Compareceria para realizar meus exames sem horário 

agendado, caso recebesse a garantia de ser atendido) isoladamente, nota-se um cenário 

favorável à aceitação do modelo de demanda livre. Enquanto a média da dimensão demanda 

livre indica tendência de rejeição pelo modelo, a análise desse item específico proporciona 

outra perspectiva, na qual o atributo garantir o atendimento é um diferencial que eleva a 

aceitação. Na caracterização demográfica desse item, considerando-se a amostra total, nota-se 

que o grau de concordância é maior nos seguintes sujeitos: homens, menores faixas etárias, 

menor grau de escolaridade e sem experiência anterior com o sistema de agendamento. 

O item Q8 (Evito fazer os meus exames no período da tarde, pois acho mais difícil 

realizar o preparo) é integrante da dimensão sazonalidade e ajuda a esclarecer a concentração 

de clientes no período da manhã nos estabelecimentos de medicina diagnóstica. O elevado 

grau de concordância com a proposição indica que o atributo preparo do exame é decisivo na 

composição da sazonalidade. Atualmente, com a evolução das técnicas diagnósticas, é 

requerido para a maioria dos exames um preparo simples (poucas horas de jejum ou nenhum 

jejum), fato que viabiliza a realização em qualquer período do dia. Sendo assim, acaba 

prevalecendo um forte viés cultural do passado, quando os exames eram realizados no período 

da manhã por causa do longo tempo requerido de jejum. Nesse caso, investir em comunicação 

para esclarecer os clientes a real necessidade do tempo de preparo pode ser uma alternativa 

para equilibrar a sazonalidade nos estabelecimentos de SADT. A redistribuição da demanda 

ao longo das horas do dia seria benéfica independentemente do modelo adotado, pois 

promoveria maior organização e controle para as operações. 

A análise do item Q11 (Evito prestadores de serviços que apresentam longas filas de 

espera) reforça a preocupação que deve existir com os aspectos que envolvem a dimensão 

tempo de espera nos estabelecimentos de SADT. A distribuição de respostas com elevado 

grau de concordância com a proposição sugere que, nas operações com agendamento ou 

demanda livre, o processo deve contribuir para o menor tempo de espera possível. 

O resultado do item Q5 (Lido melhor com a espera quando recebo uma previsão 

confiável do tempo que terei de aguardar) revela um aspecto de previsibilidade relacionado ao 

tempo de espera. Pelo grau de concordância com a proposição, a comunicação do tempo 

estimado de espera parece uma alternativa viável para elevar o grau de tolerância e satisfação 

dos clientes que aguardam atendimento nos estabelecimentos de SADT.  
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O item Q6 (Dificilmente consigo agendar todos os meus exames no local e data de 

minha preferência) é integrante da dimensão sistema com agendamento e evidencia uma 

fragilidade do referido modelo. A distribuição de respostas indica que parte dos clientes não 

consegue agendar os exames de acordo com a conveniência desejada. Isso ocorre porque o 

sistema de reservas restringe as opções conforme o preenchimento dos horários. Nesse 

aspecto, o sistema de demanda livre, por não utilizar agendas com intervalos pré-definidos, 

apresenta como vantagem a possibilidade de escolha do horário e local de preferência. 

Como considerações finais, destaco alguns pontos relevantes que podem contribuir 

para o desenvolvimento de estudos complementares. Em todas as análises e correlações 

realizadas, o tempo de espera aparece como um atributo de peso representativo para a 

formação do nível de satisfação dos clientes com o serviço prestado. Os resultados sugerem 

que longas filas de espera podem promover a evasão de consumidores, fato que reforça a 

importância de desenvolver processos que minimizem a percepção de demora e a morosidade. 

Identificou-se como alternativa para elevar o grau de tolerância dos clientes, comunicar o 

tempo de espera previsto para o atendimento. No sistema de demanda livre, em que o tempo 

de espera é menos controlado, esse tipo de comunicação pode potencializar a aceitação pelo 

modelo por melhorar o nível de previsibilidade. 

Se a predominância de representantes do sexo feminino não for uma realidade apenas 

da empresa investigada, convêm estipular, nos processos operacionais e na infraestrutura dos 

serviços de medicina diagnóstica, os atributos apreciados por tal população. Nesse aspecto, 

vale ressaltar que tanto na construção dos Clusters como na análise do item Q7, os resultados 

apontam satisfação do público feminino com o sistema de agendamento e menor aceitação 

pelo sistema de demanda livre. 

A informação referente à tendência de manutenção da sazonalidade atual é relevante 

para a escolha do modelo operacional a ser utilizado nas operações de SADT. A manutenção do 

comportamento sazonal com variações bem definidas e conhecidas favorece o planejamento das 

operações com demanda livre, pois o dimensionamento da oferta seria realizado com certo grau 

de previsibilidade. Independentemente do modelo adotado, uma questão a ser explorada em 

futuros estudos é a possibilidade de oferecer incentivos aos clientes para que os mesmos 

ocupem com maior frequência os estabelecimentos no período da tarde. 

Como vantagens do sistema com agendamento, parecem pesar positivamente a  

segurança de ser atendido e a sensação de organização e controle. O engajamento dos sujeitos 

para evitar a prática do no show é um fator favorável ao modelo, pois ajuda a mitigar um dos 

principais problemas associados ao mesmo. A análise independente do item Q7 proporcionou 
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uma nova perspectiva, ao revelar que garantir o atendimento é um atributo decisivo para a 

viabilidade do sistema de demanda livre. 

De forma geral, os resultados evidenciam diferentes níveis de aceitação, o que indica, 

a princípio, que os dois modelos são complementares e não excludentes. Enquanto para uma 

parcela de sujeitos conveniência significa ter um horário reservado, para outra seria a 

possibilidade de comparecer em qualquer data e horário sem aviso prévio. Considerando essas 

nuances, parece viável adotar como alternativa a implantação de um modelo híbrido de 

operação nos serviços de medicina diagnóstica. Dessa forma, a oferta dos exames se daria 

pela utilização dos dois modelos simultaneamente no mesmo estabelecimento, onde os 

clientes teriam a possibilidade de optar de acordo com a percepção de valor ou a necessidade 

circunstancial. Portanto, fica como sugestão para outros estudos investigar como trabalhar 

com parcelas de clientes com agendamento e parcelas com demanda livre a fim de entender se 

os modelos podem conviver harmonicamente sem comprometimento da proposta de valor. 

Seria viável, por exemplo, ofertar os exames com agendamento para o público feminino e via 

demanda livre para os homens? 

Considerando as diferentes posições encontradas ao caracterizar demograficamente os 

sujeitos, outra forma de viabilizar os dois sistemas seria pela definição de unidades com 

modelos operacionais distintos dentro de uma mesma rede de medicina diagnóstica. Dessa 

forma, um estudo de geomarketing poderia definir quais estabelecimentos operariam com o 

sistema de agendamento e quais utilizariam a demanda livre. 

Por fim, na implantação do sistema com demanda livre, recomenda-se explorar o 

atributo garantir o atendimento na comunicação com os consumidores, sob o risco de 

inviabilizar o modelo. Essa modalidade de oferta requer cuidados especiais quanto ao fluxo e 

ao controle de acesso dos clientes, pois a limitação da capacidade instalada poderá promover 

desorganização, demora e, consequentemente, a evasão do público. Nota-se a necessidade de 

divulgar conceitualmente o sistema e suas funcionalidades, pois o fato de ser desconhecido 

pelo público em geral poderá gerar insegurança e julgamentos inconsistentes. Um ponto 

positivo a ser explorado na comunicação é a disponibilidade imediata para realizar exames 

que nos estabelecimentos com sistema de agendamento requerem vários dias de espera. 

As peculiaridades e as dificuldades do segmento motivaram a presente investigação 

como uma tentativa de maximizar os resultados das organizações de SADT e ampliar a 

satisfação dos clientes. Espera-se que as reflexões motivem futuras pesquisas sobre o tema e 

contribuam para o desenho de modelos alternativos que aprimorem os serviços de saúde. 
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APÊNDICES 

Apêndice A - Questionário

Discordo

Totalmente

Discordo

Parcialmente

Nem Concordo

Nem Discordo

Concordo

Parcialmente

Concordo

Totalmente

Prefiro realizar os meus exames no período da manhã,

pois consigo me organizar melhor no restante do dia.

Não sou exigente quanto ao cumprimento do horário

agendado, pois sei que imprevistos acontecem.

Quando agendo um exame para datas distantes,

normalmente acabo me esquecendo.

Gostaria de realizar todos os meus exames por ordem

de chegada, sem a necessidade de agendar horário.

Lido melhor com a espera, quando recebo uma previsão

confiável do tempo que terei de aguardar.

Dificilmente consigo agendar todos os meus exames no

local e data de minha preferência.

Compareceria para realizar meus exames sem horário

agendado, caso recebesse a garantia de ser atendido.

Evito fazer os meus exames no período da tarde, pois

acho mais difícil realizar o preparo.

Não é obrigação do cliente comunicar a empresa caso

desista de realizar um exame agendado.

Evito realizar os meus exames nos finais de semana.

Evito prestadores de serviços que apresentam longas

filas de espera.

Gostaria que entrassem em contato comigo com

antecedência para lembrar-me do exame agendado.

Acredito que as empresas que agendam horários são

mais organizadas.

A fila por ordem de chegada é o critério mais justo para

definir a sequência do atendimento.

Estou satisfeito com o atual sistema de agendamento

de exames.

Acho indiferente o horário em que agendam os meus

exames.

Acho o sistema de agendamento de exames um

processo muito burocrático.

Nunca aviso o prestador com antecedência quando irei

faltar num exame agendado.

Ficaria inseguro em comparecer para realizar meus

exames sem hora marcada.



103 
 

Você é:

Homem

Mulher

Você tem:

Até 18 anos

De 19 a 25 anos

De 26 a 35 anos

De 36 a 45 anos

De 46 a 60 anos

Mais de 60 anos

Qual é o seu grau de escolaridade?

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós-Graduação

Mestrado/Doutorado

Já realizou exames com horário agendado?

Sim

Não
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Apêndice B - Termo de Autorização para Realização de Pesquisa 


