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Síntese da Talk: São várias as empresas que recorrem a inquéritos por questionários dirigidos aos 
clientes para avaliação dos seus produtos ou serviços. Por simplicidade de análise, a generalidade das 
empresas opta por questionários quantitativos, deixando de fora as opiniões especificas de grande 
valor qualitativo dos seus clientes, que permitiriam perceber em detalhe algumas das opiniões que 
não são possíveis obter através de formulários unicamente quantitativos. Como se percebe, é muito 
diferente perguntar aos clientes, “qual sua opinião dos nossos serviços” numa escala de 1 a 5 ou “qual 
a sua opinião dos nossos serviços”, deixando o cliente escrever por extenso; certamente os resultados 
serão bastante diferentes.  

Neste contexto, foram recolhidas respostas aos inquéritos em 15 unidades de atendimento da 
empresa Pentágono Saúde do Grupo Go-Saúde. O grupo é composto por várias unidades de 
atendimento com distribuição regional no norte de Portugal. Presta serviços de saúde e diagnóstico 
nas áreas das análises clínicas, anatomia patológica, radiologia, cardiologia, gastrenterologia, consultas 
de diversas especialidades, etc.  

O inquérito de satisfação aplicado teve como objetivo perceber o grau de satisfação dos clientes por 
cada unidade de atendimento. Começou-se por criar um inquérito misto composto por uma primeira 
questão: “É a primeira vez que utiliza os nossos serviços?”, que permite perceber o grau de fidelização 
dos clientes, mas paralelamente, se as unidades estão a receber novos clientes, ou seja a aumentar a 
base de influência nas diferentes regiões.  

O inquérito por questionário é constituído por oito perguntas fechadas, recorrendo a uma escala de 
likert (de 1 a 5) e uma pergunta aberta. Foram analisados 893 inquéritos no período de 1 a 30 de agosto 
de 2021. Responderam a todas as questões colocadas 694 pessoas e dessas, somente deixaram 
comentários e sugestões 164 pessoas.  

O nosso trabalho incidiu especialmente no tratamento dos dados qualitativos dessas 164 respostas. 
Utilizou-se o software webQDA para tratamento e análise dessas respostas. O tratamento das 
respostas qualitativas, permitiu ir bastante além da análise tradicional de avaliação dos itens 
quantitativos colocados. O cruzamento entre as respostas fechadas e a resposta aberta permitiu 
perceber entre outros que por exemplo nem sempre um alerta ou comentário menos positivo é 
corroborado na classificação dos itens de resposta fechada como considera o atendimento ou a 
qualidade das instalações. São vários os participantes que embora classifiquem todas as questões 
colocadas com 5, acabam por relevar nos comentários algumas opiniões menos positivas sobre os 
serviços, o que é relevante e valoriza a utilização de questões abertas em questionários. Através das 
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respostas abertas permitiu identificar, por exemplo, que numa unidade os atrasos no atendimento e 
colheita de amostras para análises clínicas são recorrentes e é sugerido a contratação de mais um 
funcionário para colmatar esses atrasos. Numa outra unidade, em trinta dias, três utentes em 
momentos diferentes relevam o facto de o ambientador utilizado ter um cheiro bastante intenso. 
Numa das principais unidades do grupo situada em Gondomar alguns clientes (cinco) relevam a 
dificuldade de estacionamento nas imediações da clínica; curiosamente a clínica dispõe dum parque 
de estacionamento gratuito para clientes a menos de 50 metros da clínica. Deduz-se que a 
comunicação sobre o parque de estacionamento necessita de ser melhorada. Todos estes factos foram 
melhor compreendidos no cruzamento das respostas fechadas com as respostas abertas, permitindo 
uma análise mais aprofundada sobre a opinião / satisfação dos utentes. 

Tópicos: Inquérito por Questionário; Avaliação da Satisfação. 

Idioma de Apresentação: português 

Notas Biográficas:  

João Ribeiro é doutorando em Economia na Universidade da Beira Interior (Covilhã-Portugal). Tem 29 
anos e é administrador executivo do Grupo Go-Saúde em Portugal desde 2016. O Grupo Go-Saúde tem 
nos seus quadros mais de 100 colaboradores e dedica-se à prestação de serviços de saúde nas várias 
áreas de diagnóstico (análises clínicas, anatomia patológica, cardiologia, radiologia, gastrenterologia, 
etc) nas mais de 50 unidades de atendimento.  

Diamantino Ribeiro é doutorado em Economia pela Universidade de Évora. Tem 57 anos e mais de 30 
anos de experiência em gestão e administração de unidades de saúde, desde hospitais, clínicas, 
centros de diagnóstico, etc. Nos últimos anos ingressou na academia como docente nas áreas da 
economia e gestão; é investigador nas áreas da economia, turismo e comunicação fazendo parte do 
CEFAG-UÉvora e do IJP-Universidade Portucalense. Tem vários livros e artigos científicos publicados e 
colabora regularmente em vários congressos científicos entre eles o CIAIQ e o WCQR e em eventos de 
divulgação e formação do software de Investigação Qualitativa webQDA. 

NOTA:  

• As Talks terão no máximo 30 minutos (20 minutos de apresentação + 10 minutos para perguntas e respostas); 

• Haverá tradução simultânea das sessões para português/espanhol/inglês. 

 


