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RESUMO 

 

 

A odontologia evoluiu ao longo dos anos com modernas técnicas, equipamentos, 
materiais. Outro aspecto que a área odontológica está assumindo é a grande 
importância do marketing dentro do consultório odontológico. O mercado de trabalho 
torna-se cada vez mais competitivo, e isso faz com que as empresas criem 
fidelização com seus clientes levando os profissionais da área odontológica usar 
ferramentas de marketing para atrair sua clientela. A função do marketing na 
odontologia é todo um conjunto de estratégias, manter e melhorar as relações entre 
profissionais e cliente, sendo que, os objetivos de ambas as partes sejam 
alcançadas, fazendo com que o profissional se destaque atraindo novos clientes e 
mantendo os antigos. É imprescindível para uma clinica odontológica ou para 
qualquer empresa manter os clientes satisfeitos, pois quando o cliente está satisfeito 
a empresa cresce, sendo o resultado do bom trabalho realizado. É importante que a 
empresa tenha conhecimento que um cliente insatisfeito espalha informações 
negativas afetando a imagem da empresa, por isso a satisfação dos clientes é de 
suma importância.  Sendo assim o presente trabalho objetivou analisar mediante a 
aplicação de questionário o nível de satisfação dos 95 clientes de ortodontia da 
Evidency Clínica Odontológica, em relação ao atendimento prestado. Através dessa 
pesquisa foi permitido ter um conhecimento maior em relação às opiniões dos 
clientes que frequentam a clínica. Os dados foram coletados no período de julho a 
setembro de 2012. O grupo da pesquisa foi formado por 56 mulheres (59%) e 39 
homens (41%) com idades que variam de 8 a 48 anos, com uma maior concentração 
na faixa de 8 a 12 anos (20%). A pesquisa analisou o grau de satisfação dos clientes 
em relação à clínica como confiança, compromisso por parte do profissional, 
receptividade, pontualidade, ambiente organizacional, informações sobre tratamento, 
nota dada a clínica, receptividade pela parte da secretária, qual a preferência com 
música ou sem sonorização, se haveria recomendação da parte do cliente a outras 
pessoas há frequentar a clínica, e por ultimo duas perguntas aberta a opiniões e 
críticas, obtendo assim um índice de satisfação dos clientes. A partir dos dados 
coletados foi possível identificar que os clientes estão satisfeitos com o atendimento 
prestado, o fato de a clínica ter um bom índice de satisfação faz com que os 
profissionais se preocupem cada vez mais em manter-se no mercado, deixando sua 
clientela cada vez mais satisfeita. Ao final do estudo fica a sugestão para que a 
clínica continue se aperfeiçoando, melhorando ainda mais o seu posicionamento no 
mercado perante a concorrência.  
 

Palavras-Chaves: Satisfação no Atendimento Prestado. Marketing. Cliente. 
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ABSTRACT 

 

 

Odontology has evolved along the years with modern techniques, equipments and 
materials. Another aspect that odontology is taking is the great importance of 
marketing within the dental office. The job market is becoming more and more 
competitive, and that makes the companies to try do obtain loyal customers by 
making the odontology professionals to use marketing tools to attract them. The use 
of marketing in odontology refers to a number of strategies employed to keep and to 
improve the relationship between professionals and customers, where the objectives 
from both sides are achieved. When that happens, the professional stands out from 
the crowd and attracts new customers and maintains the old ones. It is of uttermost 
importance for a dental clinic or to any company to keep the customers satisfied, 
because when it happens the company grows as a result of the good job done. It is 
important for the company to know that a single unsatisfied customer spreads 
negative information affecting the company’s image. That is why the customer’s 
satisfaction is so important. Therefore, this work had as objective to analyze, by 
means of a questionnaire, the level of satisfaction of 95 customers of orthodontics at 
the Evidency Dental Clinic, in relation to the quality of the service offered. The data 
were collected from July to September 2012. The surveyed group consisted of 56 
women (59%) and 39 men (41%) with ages ranging from 8 to 48 years, and a higher 
number ranging from 8 to 12 years (20%). The survey analyzed the level of 
satisfaction of the clinic’s customers in relation to trust, professional commitment, 
reception, punctuality, organizational environment, treatment information, the 
evaluation given to the clinic, secretary’s reception, whether they wanted background 
music or not, whether the customer would recommend the clinic to other people or 
not, and finally two questions open to opinions and criticism in order to verify the level 
of satisfaction from the customers. Based on the data collected, it was possible to 
identify that the customers are satisfied with the service offered, and the fact that the 
clinic obtained a good satisfaction level makes the professionals more and more 
interested in keeping themselves in the market, making their customers more and 
more satisfied. At the end of this study we suggest the clinic to continue improving, 
reaching a higher position in the market in relation to its competitors. 
 

Key words: Satisfaction with the service offered. Marketing. Customer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, com o avanço da tecnologia, os clientes estão percebendo que 

suas necessidades podem ser cada vez melhor atendidas. Isso leva as empresas a 

se preocuparem cada vez mais com a satisfação de seus clientes. 

As empresas que se preocupam com seus clientes são aquelas em que o 

foco principal são os mesmos. As organizações querem conquistar novos clientes e 

fidelizar os antigos para crescer cada vez mais. Isso acontece quando o cliente fica 

satisfeito com serviços da empresa e com os produtos oferecidos. Por isso é 

importante saber o nível de satisfação dos clientes, o que é essencial para qualquer 

empresa que pretende permanecer no mercado. Além disso, é preciso conhecer 

seus consumidores para saber quais são seus desejos e necessidades, pois o 

cliente que bem atendido estará satisfeito. Com tanta concorrência existente no 

mercado as empresas necessitam de auxílio, por exemplo, devem usar de um 

marketing eficiente para se diferenciar das demais empresas no mercado 

competitivo atual. É essencial que a empresa consiga, através do marketing, fazer 

com que o cliente entenda e capte a mensagem que está sendo passada, fazendo 

com que ele se interesse pelo produto ou serviço oferecido. 

O objetivo dessa pesquisa é de medir o nível de satisfação dos clientes da 

Evidency Clínica Odontológica quanto aos serviços prestados e para melhorar o 

atendimento, pois pesquisar a respeito da satisfação pode dar um melhor 

entendimento sobre a expectativa que o cliente tem da empresa e isso facilita uma 

avaliação dos pontos fortes e fracos para poder melhor atender, diferenciando-se do 

mercado competitivo.  

Os objetivos específicos da pesquisa são elaborar um questionário para 

conhecer o grau de satisfação dos clientes; identificar aspectos negativos que fariam 
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os clientes trocarem de empresa e elaborar estratégias de marketing para melhorar 

o atendimento aos clientes. 

A pesquisa foi realizada através de um questionário, que é uma ferramenta útil 

quando se pretende recolher informações, pois fornece as opiniões, auxiliando a 

análise do grau de satisfação dos clientes da clínica. Dessa forma, o estudo buscou 

a resposta para a seguinte pergunta: qual o índice de satisfação dos clientes da 

Clínica Evidency em relação ao atendimento prestado? 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

É de suma importância que as empresas reconheçam a satisfação do cliente 

como um ponto chave para o sucesso de qualquer organização, buscando sempre 

atender a necessidade e qualidade dos serviços oferecidos aos clientes. Atender 

com excelência nos dias de hoje deixou de ser algo secundário e passou a ser uma 

estratégia de primeira necessidade. A globalização faz com que as informações 

sejam divulgadas mais rapidamente, muitas pessoas trocam ideias e formam uma 

conscientização maior de que os clientes precisam ser bem tratados, já que o 

mercado está cada vez mais exigente e as empresas competem para evitar a perda 

de clientes. 

É fundamental compreender que atender o cliente com qualidade não se 

resume a tratá-lo bem, mais que isso, significa agregar valor ao produto e aos 

serviços. Para isso, é necessário estabelecer um canal de comunicação direto entre 

cliente e empresa, priorizando as necessidades e aos interesses do cliente. 

Assim, toda organização que almeja alcançar níveis positivos de satisfação de 

seus clientes, precisará dispor de uma força de trabalho motivada, capacitada e 

comprometida com seus objetivos. A satisfação do cliente deve ser colocada como 

objetivo prioritário da empresa, pois o mercado é disputado diariamente por 

estratégias, marca e produtos. É nesse momento que entra em ação o marketing 

que fornecerá as armas, mas só a empresa decidirá se fará uso delas. Para 

empresas centradas no cliente, a satisfação é, ao mesmo tempo, uma meta e uma 

ferramenta de marketing. 

Com base nisso, foi realizada uma ação na Evidency Clínica Odontológica, 

com o intuito de levantar ideias, informações e ferramentas de mercado que possam 

ajudar a empresa a diminuir em suas possíveis falhas. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

Neste tópico, descrevem-se os conceitos de marketing relatados por diversos 

autores, com definições sobre a importância de se conhecer as necessidades dos 

clientes. 

 

 

3.1 Terminologias do Marketing 

 

 

Para Zikmund (2006, p.6), “segundo o conceito de marketing, o consumidor 

deve ser visto como o ponto central ao redor do qual a empresa gira”. Dessa forma, 

pode-se dizer que as empresas necessitam cada vez mais agradar quem faz com 

que tenham um bom desempenho.  

Kotler (2006, p.4), afirma que “o marketing envolve a identificação e a 

satisfação das necessidades humanas e sociais. Para defini-lo de uma maneira 

simples, podemos dizer que ele supre necessidades lucrativamente”. 

No entanto o marketing é um auxílio que ajuda a descobrir e conhecer as 

necessidades do público- alvo.  

 

 

Pode ser definido como uma orientação da administração baseada no 
entendimento de que a tarefa primordial da organização é determinada as 
necessidades, desejos e valores de um mercado visado e adaptar a 
organização para promover as satisfações desejadas de forma mais efetiva 
e eficiente que os seus concorrentes. Conquistar e manter clientes são o 
papel de marketing. (MINADEO, 1996, p.1). 
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A organização deve sempre buscar satisfazer seus clientes, visando sempre 

algo a mais para suprir às necessidades, desejos das pessoas que procuram seus 

serviços ou produtos. A organização que estiver ciente disso terá uma grande 

ferramenta de marketing.   

Segundo Solomon (2002, p.25), “um conceito básico de marketing sustenta 

que as empresas existem para satisfazer as necessidades dos consumidores”. A luta 

por clientes e a concorrência crescem em um mundo competitivo onde as 

organizações procuram ganhar seu espaço. A organização que conseguir suprir as 

necessidades de seus clientes, satisfazendo-os terá grande chance de permanecer 

com seus fieis clientes. 

Para Boaventura (2007, p.48), “uma boa estratégia de marketing na verdade 

tem só começo, jamais um fim”. Entende-se com isso que as organizações que 

estiverem sempre indo em busca de inovações, novidades procurando sempre 

inovar para seus clientes terão grande chances de conseguir fidelizar seu público. 

 

 

O marketing está por toda parte. Formal ou informalmente, pessoas e 
organizações envolvem-se em um grande número de atividades que 
poderiam ser chamadas de marketing. O bom marketing tem se tornado um 
ingrediente cada vez mais indispensável para o sucesso nos negócios. E o 
marketing afeta profundamente nossa vida cotidiana. Ele está em tudo o 
que fazemos das roupas que vestimos aos sites em que clicamos, passando 
pelos anúncios que vemos (KOTLER, op.cit., p.2). 

 

 

Analisando o conceito citado por Kotler (op. cit.), acredita-se que a imagem 

que as empresas passam para os consumidores é uma questão importante no 

sucesso, na medida em que crescem as ofertas de serviços aumentam também as 

opções de escolhas dos consumidores.  

O marketing está favorecendo as empresas que visam tornar um negócio 

lucrativo. 
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3.2 Satisfação 

 

 

O conceito de satisfação de diversas formas vem sendo citados por autores. 

Para Kotler (op.cit., p.144), “a empresa deve medir a satisfação com regularidade 

porque a chave para reter clientes está em satisfazê-los”. É de muita importância 

que o cliente esteja satisfeito, pois um cliente satisfeito continuará comprando 

produtos e serviços e também recomendará a empresa a outras pessoas. 

Segundo Marins (2005, p.135), “você terá de saber o que seu cliente quer, 

como quer e onde quer para surpreendê-lo e encantá-lo”. As empresas estão em 

uma época que o mercado global está bastante competitivo e precisam usar de 

métodos diferenciados com seus clientes para continuarem no mercado; por isso, 

será necessário satisfazer os clientes oferecendo qualidade em produtos e serviços 

oferecidos. 

De acordo com Kotler (2000, p.58), “satisfação consiste na sensação de 

prazer ou desempenho resultante de comparação do desempenho (ou resultado) 

percebido de um produto em relação às expectativas do comprador”. Sendo assim, 

as empresas devem criar expectativas em seus clientes na hora da compra, isso 

proporcionará um estado de satisfação e de encantamento pela parte do comprador. 

 

 

Cada vez mais o poder migrará das mãos das empresas para as mãos dos 
clientes. E o cliente sabe e saberá, cada vez mais, fazer uso desse poder 
em seu favor, pouco se importando com qualquer dificuldade que a 
empresa possa alegar ou justificar (MARINS, op.cit., p.36). 

 

 

Dessa forma, as empresas terão de conquistar cada vez mais clientes e 

fidelizar os que já são clientes, satisfazendo seus desejos surpreendendo e 

deixando encantados com os serviços e produtos que a empresa tem a oferecer. 

Para Kotler (op.cit., p. 139), “além de estar mais informados do que nunca, os 

clientes hoje possuem ferramentas para verificar os argumentos das empresas e 

buscar melhores alternativas”. Com tantas opções no mercado, as empresas 

precisam cada vez mais fidelizar seus clientes compreender o foco, entendê-lo, 

saber quais são suas necessidades para a partir daí criar o processo de fidelização. 
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Outro aspecto a destacar é que cliente satisfeito e que são leais à marca 
tendem a se engajar em propaganda boca-a-boca favorável para a 
empresa, salientando que indicadores como disposição a recomendar e 
recomendações a outros são medidas amplamente utilizadas na avaliação 
do impacto global do nível de satisfação do cliente (ANDERSON, 1988 apud 
MILAN, 2008).  

 

 

Pode-se dizer que é fundamental para qualquer organização manter 

satisfeitos os clientes já conquistados, isso gerará a indicação da organização para 

outras pessoas podendo tornar futuros clientes. 

 

 

Com a globalização, com a competição acirrada que temos no mercado, 
com tantos concorrentes em busca do mesmo cliente e com tantas opções 
de compra, a verdade é que hoje o cliente acabou por tornar-se um rei- e 
um rei déspota, intolerante e exigente, que sabe do poder absoluto que 
possui (MARINS, op.cit., p.35). 

 

 

Com base nisso, pode-se dizer que cliente não satisfeito com produto ou 

serviço oferecido pela organização tende a buscar novas opções em concorrentes, 

por isso é importante que cada vez mais as organizações reconheçam a importância 

de satisfazer seus clientes.  

Para Rossi e Slongo (1997), apud Baptista (2011), “a satisfação específica ou 

pontual pode ser medida através da avaliação do consumidor em uma experiência 

única de consumo de um produto ou serviço”. A partir do primeiro momento que o 

cliente usufruir de um produto ou serviço que a empresa tem a oferecer, ele já terá 

condições de afirmar se está ou não satisfeito. 

Segundo Solomon (2002), apud Pfeifer (2006), “as atividades importantes 

ocorrem depois que o produto foi comprado, pois é após o uso que o consumidor 

avalia a sua satisfação com a aquisição”.  
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3.3 Medidas de Satisfação dos Clientes 

 

 

As empresas podem melhorar os níveis de satisfação dos clientes, 

descobrindo o quanto seus clientes estão satisfeitos ou insatisfeitos. 

 

 

Muitas empresas utilizam uma escala de cinco pontos para medir a 
satisfação do cliente, com os seguintes valores: 1=muito insatisfeito; 
2=relativamente insatisfeito; 3=indiferente; 4=relativamente satisfeito; 
5=muito satisfeito (LOVELOCK; WRIGHT, 2003, p.114 apud AMORIN; 
MUNDIN, 2007). 

 

 

Através disso, pode-se dizer que, com os resultados obtidos na pesquisa, 

será mais prático estimar a fidelidade dos clientes. Também, através da pesquisa, 

pode-se ter uma ideia do número de clientes que procurariam outra empresa, por 

não estarem satisfeitos. 

 

 

A medida de satisfação do consumidor consiste no gerenciamento de um 
sistema de informações que busca continuamente revelar a opinião dos 
consumidores através da avaliação de desempenho do produto ou serviço 
no ponto de vista do cliente.  (CROSBY, 1994, p.74 apud PFEIFER, 2006). 

 

 

Através desse conceito, pode-se dizer que as empresas precisam estar 

sempre ligadas em seus clientes, dando importância para as opiniões, para que 

através disso possam proporcionar um melhor atendimento, produto ou serviços. 

 

 

Acredita-se que 96% dos clientes insatisfeitos jamais fazem qualquer 
reclamação; 60% a 90% desses consumidores “silenciosamente” 
insatisfeitos não voltarão a ser seus clientes outra vez; 90% daqueles que 
fazem reclamações também não serão mais seus clientes. Portanto é 
fundamental que toda empresa tenha um programa de satisfação de 
clientes (AAKER, 2011, p. 700 apud AMORIN; MUNDIN 2007). 
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Com base nisso, verifica-se que as empresas precisam estar atentas aos 

serviços e produtos que fornecem para seus clientes, ficando alerta para as 

opiniões e sugestões que os clientes oferecem. Pode-se dizer que um cliente 

satisfeito traz novos clientes para a empresa, enquanto um cliente insatisfeito 

afasta pessoas que poderiam se tornar futuros clientes. 

 

 

3.4 Marketing de Relacionamento 

 

 

Este tópico descreve a importância de fidelizar os clientes, de se relacionar 

através de marketing de relacionamento, relatado por diversos autores. Segundo 

Gummesson (2005, p.22), apud Esparte, Neto, Pompiani (2009), “o marketing de 

relacionamento é o marketing baseado em interações dentro da rede de 

relacionamentos”. Para que a empresa tenha um bom marketing de relacionamento, 

é necessário treinar sua equipe, pois é um instrumento que a empresa tem para 

investir em seus clientes. 

 

 

De maneira geral, há um entendimento de que o marketing de 
relacionamento é uma abordagem centrada nos compradores existentes e 
nas perspectivas com as quais a empresa procura relações de negócios de 
longo prazo. (COLETIVOS DE AUTORES, 2003, p.313). 

 

 

As empresas precisam ter seus próprios métodos, suas ferramentas para que 

possam viabilizar e gerenciar relacionamento com os clientes. 

Kotler (2000, p.71), “o marketing de relacionamento abrange todas as etapas 

que as empresas cumprem para conhecer melhor seus clientes de valor e atendê-los 

também de maneira melhor”.  

Isso possibilita que a empresa conheça melhor seus clientes e possa atender 

cada um de forma individualizada, sabendo que tipo de serviço e produto cada um 

necessita.  

Para Zikmund (op.cit., p.8), “o termo marketing de relacionamento comunica a 

ideia de que um grande objetivo do marketing é construir relacionamento de longo 
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prazo com as partes que contribuem para o sucesso da empresa”. As empresas que 

conseguirem criar um laço de relacionamento com sua clientela terão grandes 

chances de se manterem no mercado competitivo. 

Segundo Aaker (2007, p.59), “a chave é sempre recompensar o cliente fiel, 

avivando suas expectativas consistentemente, reforçando uma relação continua e 

oferecendo extras que surpreendam e agregam”. Um bom serviço ou produto será 

sempre o principal fator para o desenvolvimento da fidelidade do cliente, fazendo 

com que o cliente se torne fiel é de responsabilidade da empresa, isso será fácil se a 

empresa desenvolver um bom marketing de relacionamento. 

 

 

3.5 Vantagens Competitivas 

 

 

Este tópico ira abordar as vantagens competitivas, com citações de autores 

ressaltando as vantagens de fazer estratégias para cativar cada vez mais clientes. 

 Segundo Oliveira (2008, p.228), “uma empresa competitiva precisa assegurar 

que ela é e permanece mensuravelmente melhor que seus concorrentes na seleção 

das principais atividades, desenvolvendo-as da melhor forma que ninguém mais 

possa fazer”. É importante que as empresas diferenciem seus produtos e serviços 

para ter um algo a mais e se diferenciar da concorrência. 

Segundo Peter Senge (1997, p.90), apud Oliveira (2008), “a visão de longo 

prazo é a energia para o processo de aprendizado nas empresas, sendo que esta 

deve ser elaborada de maneira compartilhada e interativa entre todos os envolvidos”.  

Para que se possam desenvolver boas estratégias é necessário a 

colaboração de todos, a empresa que focar no trabalho e conseguir a atenção de 

seu cliente terá vantagens sobre o mercado competitivo. 

Segundo Aaker (2001, p.97), “forças estratégias são aquelas nas quais uma 

empresa demonstra excelência, os ativos ou competências que são superiores 

aquelas dos concorrentes e proporcionam um fundamento para a vantagem”. 

A vantagem competitiva é uma ferramenta utilizadas pelas empresas contra 

seus concorrentes e é um diferencial que pode ser usado para diferenciar seus 

produtos ou serviços prestados. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 Descreve a metodologia usada para a realização da pesquisa 

 

 

4.1 Tipo de Pesquisa 

  

 

A primeira a ser abordada é a pesquisa bibliográfica que para Fachin (2006, 

p.119), tem por finalidade “uma fonte inesgotável de informações, pois auxilia na 

atividade intelectual e contribui para o conhecimento cultural em todas as formas do 

saber”. 

A base da pesquisa bibliográfica do trabalho foram materiais editados, 

compostos principalmente de livros e artigos. Com base nisso o material bibliográfico 

foi um auxílio para coletar maiores informações e contribuir para o trabalho realizado 

na clínica. 

Para Bervian e Cervo (1986, p. 48), “a pesquisa bibliográfica procura explicar 

um problema a partir de referências teóricas publicadas em documentos”.  

Outras pesquisas que foram abordadas é por meio da internet, que para 

Severino (2002, p. 138), “se trata de uma enorme rede, com excessivo volume de 

informações, sobre todos os domínios e assuntos”, o qual é um campo vasto que 

serviu de base para coleta de informações para serem agregadas no trabalho. 

Segundo Malhotra (2001, p. 61), “a internet é, possivelmente, o mais 

importante meio de comunicação desde a invenção do telefone”.  

Por isso são incontáveis as utilidades da internet para a pesquisa, que foi 

realizada. A internet é uma fonte de informações, e um meio altamente eficaz para a 

coleta de dados que foi realizado no trabalho. 
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E, por último, foi realizada a pesquisa de campo, que tem por finalidade 

coletar dados para serem analisados, utilizando uma variedade de métodos.   

Para Fachin (op. cit., p. 144), “a princípio, três aspectos devem ser 

observados, antes mesmo de se iniciar a pesquisa propriamente dita: a sociedade 

ou o ser humano (a que ou a quem); as particularidades (quando); e o habitat social 

(onde)”. Fachin (op.cit., p.144), também ressalta que “uma vez observados esses 

três aspectos, delimita-se a área de estudo de campo”. 

 

 

4.2 Abordagens 

 

 

A abordagem da pesquisa foi de natureza quantitativa e qualitativa. A 

pesquisa qualitativa é uma metodologia de pesquisa exploratória, não estruturada e 

com amostras pequenas, para prover critérios e compreensão do cenário do 

problema. 

A pesquisa quantitativa é quantificar os dados e generalizar os resultados da 

amostra para a população alvo. 

Segundo Malhotra (op.cit., p.155), “a pesquisa qualitativa proporciona melhor 

visão e compreensão do problema, enquanto a pesquisa quantitativa procura 

quantificar os dados e aplica alguma forma da análise estatística”.  O autor ainda 

menciona que “às vezes, faz-se a pesquisa qualitativa para explicar os resultados 

obtidos pela pesquisa quantitativa”. 

Segundo Fachin (op.cit., p.78), ”a variável quantitativa é determinada em 

relação aos dados ou para à proporção numérica, mas a atribuição numérica não 

deve ser feita ao acaso, porque a variação de uma propriedade não é quantificada 

cientificamente”. 
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4.3 Métodos 

 

 

Para Bervian e Cervo (op.cit., p.20), “em seu sentido mais geral, o método é a 

ordem que se deve impor aos diferentes processos necessários para atingir um fim 

dado ou resultado desejado”. 

Segundo Lakatos e Marconi (2006, p.40), “todas as ciências caracterizam-se 

pela utilização de métodos científicos; em contrapartida, nem todos os ramos de 

estudo que empregam estes métodos são ciências”.  

Para a realização do trabalho foi utilizados alguns métodos como indutivo e o 

dedutivo, que para Lakatos e Marconi (2006, p.64), “os dois tipos de argumentos têm 

finalidades diversas: o dedutivo tem o propósito de explicar o conteúdo das 

premissas; o indutivo tem o desígnio de ampliar o alcance dos conhecimentos”. 

Como afirmam Bervian e Ciervo (op.cit., p.30), “a indução e a dedução são, 

antes de mais nada, formas de raciocínios ou de argumentações e, como tais, são 

formas de  reflexão e não de simples pensamento”. 

 

 

4.4 Coleta de Dados 

 

 

A coleta de dados foi realizada através de questionário que para Fachin 

(op.cit., p.158), “o questionário consiste em um elenco de questões que são 

submetidas a certo número de pessoas com o intuito de se coletar informações”.  

Segundo Bervian e Cervo (op.cit., p.138), “o questionário é a forma mais 

usada para coletar dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se 

deseja”. O autor menciona também que “é necessário que se estabeleça, com 

critério, quais as questões mais importantes a serem propostas e que interessam ser 

conhecidas, de acordo com os objetivos”.   

Pesquisa de satisfação de clientes é um sistema de administração de 

informações que continuamente capta a voz do cliente, através de avaliação da 

performance da empresa a partir do ponto de vista do cliente. A pesquisa mediu a 

qualidade dada ao atendimento e satisfação sobre os serviços prestados. 
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O método usado foi realizado através da análise do questionário. A partir do 

qual foram coletados os dados. O questionário foi aplicado na sala de espera da 

clínica, ou se o cliente preferir poderia levá-lo para casa e devolvê-lo preenchido na 

próxima consulta. O questionário foi distribuído aos clientes em atendimento e 

recolhido após ser respondido. O instrumento de pesquisa contém 14 questões 

objetivas e 2 descritivas conforme apêndice A, as quais solicitam dados de 

identificação como idade, sexo, grau de escolaridade, como conheceu a clínica, cujo 

objetivo é traçar o perfil do cliente, além de dados referentes à satisfação funcional 

como: confiança, compromisso, empatia, receptividade, autonomia  e pontualidade. 

Solicitou-se também opinião sobre a estrutura do ambiente da clínica e 

questões sobre a satisfação técnica, tais como: informações sobre a necessidade do 

tratamento; preferência no atendimento com música ambiente ou sem sonorização; 

se estão satisfeitos com o atendimento prestado pela secretária da clínica; se 

recomendariam a clínica a outras pessoas; que nota seria dada de 0 a 10; e por 

último duas questões descritivas para se obter  sugestões, opiniões e  críticas, a fim 

de melhorar o atendimento da clínica, e se por algum  motivo mudariam de clínica, 

somando um total de 16 questões a serem respondidas.  

Os critérios para inclusão a ser respondido o questionário deveriam ser 

pacientes de ortodontia, de todas as faixas etárias, até mesmo de crianças menores 

de 12 anos, desde que responde sem com a ajuda dos pais, totalizando 95 clientes, 

que correspondem a aproximadamente 41,3% do total de clientes cadastrados. 

Participou da pesquisa quem já está em tratamento e também quem está iniciando o 

mesmo, respeitando o livre-arbítrio do cliente em participar da pesquisa, 

procedimento que foi esclarecido pela pesquisadora sobre a natureza da pesquisa 

na entrega do questionário. Já os critérios de exclusão foram feitos através de 

clientes que não usam aparelho ortodôntico. 

Os clientes foram orientados pela pesquisadora a preencherem os 

questionários livremente, com total autonomia, inclusive para desistirem, sem 

provocar nenhum dano na sua relação com o profissional. Foi ressaltado que o 

trabalho poderá contribuir no sentido de melhorar o atendimento dos clientes e no 

bom funcionamento da clínica.  

A técnica de coleta de dados foi de documentação indireta, que é a fase da 

pesquisa para coletar informações prévias sobre o campo de interesse, e 
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documentação direta que levanta dados no próprio local onde os fenômenos 

ocorrem. 

 

 

4.5 Análise e Interpretação dos Dados 

 

 

Nesta fase foi realizada a descrição da análise e da interpretação dos dados 

coletados na pesquisa feita com os clientes da Evidency Clínica Odontológica. Foi 

realizado através de ilustração, feitas a partir das questões formuladas pelo 

pesquisador que foram respondidos pelos sujeitos pesquisados. Os dados obtidos 

pela pesquisa foram apresentados por meio de gráficos, no intuito de demonstrar o 

nível de satisfação dos clientes da Clínica Evidency, identificando os pontos fortes e 

fracos. 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

 

 A Evidency Clínica Odontológica está situada no centro de Tapejara, na Rua 

do Comércio, Nº1471, sala 03, segundo piso, possuindo uma área de 150m². Antes 

de inaugurarem a Evidency, os profissionais Dr. Tiago Aurélio Donassollo e Drª. 

Sandrina Henn Donassolo trabalhavam na cidade de Pelotas. Instalaram-se em 

Tapejara e deram início às suas atividades em junho de 2009, primeiramente com 

dois profissionais e uma secretária. No ano seguinte, contaram com a colaboração 

de mais três profissionais, cada um com sua área específica. 

 Dr. Tiago Aurélio Donassollo - CRO 13824 - Dentística e Prótese formou-se na 

Universidade Federal de Pelotas, possui aperfeiçoamento em prótese fixa, removível 

e sobre implante, possui também Mestrado e Doutorado em Dentística. 

 Drª. Sandrina Henn Donassollo - CRO 17047 - Ortodontia e Odontopediatria 

formou-se na Universidade Federal de Pelotas, possui Mestrado e iniciou o 

Doutorado na área de Dentística, e especialização em andamento em Ortodontia. 

Atua na área de ortodontia corretiva e preventiva. Trabalha com aparelhos 

removíveis, fixos e aparelhos para tratamento de ronco e apnéia.  Realiza 

atendimento diferenciado para crianças, contando com o espaço Kids, idealizado 

para o preparo dos pequenos. 

 Dr. Rodrigo Felberg - CRO 18244 - Implantes e Cirurgias. Formou-se na 

Universidade Federal de Pelotas. Possui aperfeiçoamento em Cirurgia Oral, 

Especialização em Implantodontia. Atua na área de Cirurgia Bucomaxilofacial e 

Implantodontia: cirurgias de remoção de sisos, dentes inclusos e implantes 

dentários. 

 Drª Elidiane Zanatta - CRO 18977 - Endodontia. Formou-se na Universidade 

de Passo Fundo. Possui aperfeiçoamento e especialização em andamento em 

Endodontia. Atua na área de endodontia.  
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 Dr. Cristian Sbardelotto- CRO 20012 – Endodontia. Formou-se na 

Universidade de Passo Fundo. Possui aperfeiçoamento em Endodontia. 

  A clínica conta também com a secretária Dienifer dos Reis, que é responsável 

por agendar clientes, atender telefonemas, passar recados, ligar para clientes, cuidar 

de contas a pagar, contas a receber, fechamento do livro caixa todo fim de mês, 

responsável também pela organização do material, lavar, selar, esterilizar e guardar 

em seus devidos lugares, dando auxílio também aos profissionais quando 

necessário na realização do atendimento odontológico, cuidando também da limpeza 

da clínica. 

 Em relação às compras, investimento, manutenção reparos dos aparelhos, 

entre algumas outras atividades é decidido pelo Dr. Tiago, que é responsável pela 

parte administrativa da clínica. 

Quando foi dado início às atividades na clínica houve um investimento em marketing 

com a intenção de cativar sua clientela. Foram utilizadas diversas formas de mídia, 

como rádio, jornais, panfletos distribuídos em Tapejara e região, inserção do logotipo 

da clínica em carros, houve também uma confraternização de inauguração da 

clínica, para que a marca fosse divulgada e as pessoas pudessem conhecer melhor 

o ambiente. 

 Pouco tempo depois, as metas foram atingidas e um número expressivo de 

clientes foram cativados. A partir disso, a mídia foi substituída pelo marketing 

pessoal, que é feito das seguintes formas: 

 Ligar para clientes após tratamento para saber como está sendo a 

recuperação do mesmo; 

 Enviar carta de aniversário; 

 Ligar lembrando que está na hora de fazer a revisão; 

 Ligar um dia antes da consulta para lembrar do horário; 

 A clínica é dividida em diversas salas. A Figura 1 apresenta a entrada da 

clínica. 
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 Figura 1- Hall de entrada. 

 

 

 A Figura 2 apresenta a recepção onde acontece os agendamentos e os 

telefonemas, entre outras atividades necessárias para o andamento da clínica. 

 

 

 

 Figura 2 - Recepção da clínica. 

 

 

http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/Entrada_216x320.JPG
http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/recepo%2000_320x214.JPG
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 Sala de espera onde os clientes ficam na espera para o atendimento, 

podendo se distrair com revistas, TV, música ambiente, conforme a Figura 3. 

 

 

 

 Figura 3 - Sala de Espera. 

 

 

 A Figura 4 apresenta Espaço Kids local adaptado para que as crianças 

sintam-se à vontade, afastando fobias e traumas, deixando os pequenos clientes 

interessados em frequentar e retornar periodicamente à clínica. 

 

 

 

  Figura 4 - Espaço Kids. 

http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/sala%20espera%200_320x180.JPG
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 O consultório 1 é onde acontece o atendimento, relacionado ao  tratamento 

odontológico, conforme apresenta a Figura 5. 

 

 

 

        Figura 5 - Consultório 1. 

 

 

  A Figura 6 apresenta o consultório 2, também destinado ao tratamento 

odontológico. 

 

 

        Figura 6 – Consultório 2. 

http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/consultrio%2001_244x240.JPG
http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/consultrio%2002_180x320.JPG
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  A Figura 7 apresenta a sala de esterilização, onde todo o material 

contaminado é lavado, esterilizado, selado e autoclavado. 

 

 

 

   Figura 7 - Sala de esterilização da clínica. 

 

 

 O laboratório é onde são realizados os trabalhos de próteses, conforme a 

Figura 8. 

 

 

 

         Figura 8 - Laboratório de próteses. 

 

 

http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/central%20de%20esterelizao%200_320x180.JPG
http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/laboratrio_295x240.JPG
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 A Figura 9 apresenta o escritório da clínica. 

 

 

 

 Figura 9 - Escritório. 

 

 

 Bar- Estar, um ambiente confortável para os profissionais e para os 

colaboradores, onde pode ser feitas as refeições, conforme Figura 10. 

 

 

 

 Figura 10 - Bar- Estar. 

 

 

http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/escritrio%2000_320x214.JPG
http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/Bar%20-%20estar_320x240.JPG
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 A Figura 11 apresenta o WC1, para uso dos clientes. 

 

 

 

           Figura 11 - WC1. 

 

 

 A Figura 12 apresenta o WC2 para uso dos profissionais  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Figura 12 - WC2. 

http://www.clinicaevidency.com.br/images/rsgallery/original/WC%201_174x320.JPG
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 Clínica Evidency foi idealizada para ser um local de referência nas diversas 

áreas da Odontologia. Para isso, foram associados profissionais extremamente 

capacitados. A clínica oferece tratamentos com materiais e técnicas de excelência na 

odontologia atual, a fim de cativar cada vez mais clientes, ocupando um espaço 

entre seus concorrentes. 

  A Missão da empresa é: Ser uma verdadeira fábrica de sorrisos! Atender a 

todos de maneira individualizada, orientando e acompanhando os pacientes para 

terem uma vida mais saudável e feliz.  

 As ações que são realizadas na clínica em termos de atendimento, marketing 

de relacionamento são bem vistas pelos clientes que indicam outras pessoas para 

frequentar a clínica. 
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6 COLETA E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

 

 Os questionários foram aplicados pela própria autora da pesquisa, no período 

de julho até setembro, na recepção da clinica, durante seu horário de 

funcionamento. 

 Logo na chegada do cliente à recepção era verificado se o mesmo se 

enquadrava para a pesquisa, se era cliente de ortodontia, após isso era dado uma 

explicação sobre a pesquisa e  solicitado que preenchesse o questionário enquanto 

aguardavam ser chamado para a consulta ou se preferisse poderia levar para casa e 

devolver preenchido na próxima consulta. 

 

 

6.1 Análise dos dados e resultados  

 

 

 Perfil dos clientes, esta primeira parte é a análise dos dados, que tem como 

objetivo definir o perfil dos clientes da Evidency Clínica Odontológica. Para isso 

foram utilizadas as respostas da primeira parte do questionário, são elas: sexo, 

escolaridade e idade. Após será demonstrado a análise dos níveis de satisfação dos 

clientes da Clinica Evidency; em relação à confiança, compromisso, pontualidade. 

Após será demonstrado o grau de satisfação de um modo geral dos clientes com a 

clínica.  

 Representa-se no gráfico 1 a pesquisa sobre sexo dos entrevistados. 
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Gráfico 1 - Sexo dos entrevistados.  

 

 

 Como podemos observar no gráfico 1 o grupo de clientes de ortodontia da 

Clinica Evidency é formado na sua maioria por pessoas do sexo feminino foi quem 

predominou com 59% contra 41% do sexo masculino, ressalta-se que a pesquisa foi 

realizada com todos os clientes de ortodontia.  

 Representa-se no gráfico 2 o nível de escolaridade dos entrevistados. 

 

 

 
Gráfico 2 - Escolaridade dos entrevistados. 
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 Como podemos ver no gráfico 2 apenas uma pessoa respondeu não ter 

escolaridade, enquanto  36 responderam ter o fundamental que representa 38 % 

sobre os 95 entrevistados, 38 responderam ter o ensino médio que representa 40% 

e 20 responderam ter curso superior que representa 21% sobre todos os  

entrevistados. Podemos perceber de acordo com o gráfico 2 a alta escolaridade dos 

mesmos, ressaltando que apenas uma pessoa respondeu não ter escolaridade. 

 Representa-se no gráfico 3 a pesquisa sobre a idade dos entrevistados. 

 

 

 

 Gráfico 3 - Idade dos entrevistados. 

 

 

 A maioria dos clientes como podemos analisar através do gráfico 3, está 

situada na faixa etária dos 8-12 anos de idade, com total de 20%. A faixa etária de 

12 a 16 apresenta composição semelhante com 18%. A seguir verifica-se que as 

faixas etárias de 16-20 anos e de 20-24 apresentam semelhança com 11% e 12%. A 

faixa etária de 24 a 28 anos representa 8%, enquanto os de 28 a 32 anos 

representam 16%. De 32 a 36 anos e 36 a 40 anos, também é observado é 

observado semelhanças com 7% e 6%, respectivamente. Com menos percentual 
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estãos os clientes na faixa etária de 40 a 48 anos, que representam 2% dos clientes 

entrevistados.  

 Representa-se no gráfico 4 a pesquisa sobre como os clintes conheceram a 

clínica. 

 

 

 
Gráfico 4 - Como os entrevistados conheceram a clínica. 

 

 

 A partir dessa pergunta podemos verificar que praticamente a metade, ou 

seja, 58% dos entrevistados conheceram a clínica por indicação de amigos.Esta 

pergunta possuia a opção de “outros” para resposta, onde os pesquisados poderiam 

escrever como conheceram a clínica, dentre os entrevistados 21% alegaram “outros” 

como forma de ter conhecido a clínica. Estes foram da seguinte forma: por ter 

conhecido a profissional no posto de saúde, escolas, amizades, convênio da 

empresa. Por localização e por propagandas tiveram resultados semelhantes com 

10% e 11%.  Como podemos perceber a maioria conheceu a clínica por indicação de 

amigos, podemos ressaltar com isso a importância de prestar um bom serviço, pois 

o cliente satisfeito pode-se tornar uma máquina de indicações para a empresa. 
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 Representa-se no gráfico 5 a pesquisa sobre a confiança no atendimento 

prestado aos clientes. 

 

 

 
Gráfico 5 - Sobre sentir confiança no atendimento, os entrevistados. 

 

 

 Como podemos observar no gráfico, todos os entrevistados, que 

correspondem a 95 pacientes de ortodontia dizem ter sentido confiança no 

atendimento prestado.  Kotler (2000, p. 58), “o resultado é um alto grau de fidelidade 

do cliente”, então pode-se dizer que os clientes estando seguros do atendimento que 

a clínica está lhe proporcionando estarão confiantes e a partir disso a clinica estará  

criando uma fidelidade com o cliente. 

 Representa-se no gráfico 6 a pesquisa sobre o interesse do profissional e 

compromisso em oferecer o melhor tratamento. 
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Gráfico 6 - Interesse e compromisso do profissional, no tratamento dos entrevistados. 

 

 

 Conforme mostra o gráfico 6, todos os entrevistados de ortodontia que foram 

95 clientes dizem ter sentido interesse e compromisso pela parte dos profissionais 

em oferecerem o melhor tratamento. Para Boaventura (2007, p. 48), “as pessoas 

não querem somente um ótimo serviço para ficar com você“. Analisando essa 

citação de Boaventura pode se dizer que o cliente quer muito mais que bom 

atendimento, serviço, é fundamental que a clínica passe segurança aos seus 

clientes, tendo excelência em todos os serviços prestados, como podemos notar 

todos se dizem satisfeitos então é imprescindível que a clinica continue a 

desenvolver esse atendimento aos seus clientes. 

 Representa-se no gráfico 7 a pesquisa sobre a atendente perguntando se foi 

receptiva e atenciosa desde seu primeiro contato. 
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Gráfico 7 - A atendente foi receptiva e atenciosa, desde o primeiro contato para os entrevistados. 

 

 

 Observa-se que todos estão satisfeitos com o atendimento prestado pela 

atendente. Segundo Bradasch ([200-?], p.36), “cada vez que encontramos as 

pessoas lhes transmitimos impressões e mensagens verbais e não- verbais”.  É 

fundamental para a Clínica ter uma atendente que consiga prestar um bom 

atendimento para os clientes, pois o primeiro contato que as pessoas terão será com 

a atendente da clínica, é importante a atendente saber cada detalhe da clínica para 

passar as informações corretas para os clientes, como mostra no gráfico 7 todos 

estão satisfeitos sendo assim pode-se dizer que a atendente permaneça  com esse 

bom atendimento prestado aos clientes da Clinica Evidency. 

 Representa-se no gráfico 8 a pesquisa sobre pontualidade no atendimento. 
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  Gráfico 8 - Pontualidade no atendimento. 

 

 

 Como podemos observar nem todos estão satisfeitos em relação à 

pontualidade do atendimento 95% dos entrevistados responderam estarem 

satisfeitos enquanto 5% responderam não estarem satisfeitos com a pontualidade, 

neste caso ressalta-se que a Clinica de uma atenção maior para esses 5% para que 

também fiquem satisfeitos com a pontualidade. 

 Representa-se no gráfico 9 a pesquisa sobre a estrutura da Clínica Evidency. 

 

 

 
Gráfico 9 - Resposta dos entrevistados sobre o ambiente da clínica. 



4 2  

 

 

 Em relação à estrutura da Clinica o que se diz respeito à organização 67 

responderam estarem muito satisfeitos enquanto 28 responderam estarem 

satisfeitos, em relação ao conforto que a clinica proporciona 73 dizem estarem muito 

satisfeitos e 22 satisfeitos, limpeza 78 responderam estarem muito satisfeito e 17 

satisfeito, em relação à iluminação da Clínica 75 responderam estarem muito 

satisfeito e 20 satisfeito, pouco satisfeito ou insatisfeito não houve resposta. 

Segundo Bradasch (op.cit., p. 37), “é muito importante à conservação do ambiente 

não só por fatores óbvios de higiene e saúde, mas também para que haja conforto 

em bem estar para a equipe de trabalho e seus clientes”, a autora ainda menciona 

que “um consultório odontológico deve transmitir um ar de limpeza, mantendo 

sempre uma aparência limpa e organizada”. De acordo com a autora é muito 

importante à conservação de um ambiente limpo para o bem- estar das pessoas que 

frequentam uma clinica odontológica. 

 Representa-se no gráfico 10 a pesquisa sobre receber informações de 

tratamento dos entrevistados. 

 

 

 
Gráfico 10 - Resposta dos entrevistados sobre receber informações de tratamento. 
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 Conforme apresenta o gráfico 10 sobre receber informações de suas 

necessidades de tratamento 66% responderam estarem muito satisfeito enquanto 

32% responderam estarem satisfeito e apenas 2% responderam estarem pouco 

satisfeito em relação às informações, com base nesses dados podemos ressaltar 

que seja dado uma atenção maior para esses 2% que dizem estarem pouco 

satisfeito. 

 Representa-se no gráfico 11 a pesquisa sobre a nota de 0 a10 que os clientes 

dariam para o atendimento recebido na recepção até o atendimento. 

 

 

 
Gráfico 11 -Nota que os entrevistados dariam para a clínica de 0 a 10. 

 

 

 Como podemos observar apenas uma pessoas respondeu que daria nota 7 

que representa 1%, enquanto 25 pessoas responderam que dariam nota 9 que 

representa 26%, e 69 responderam que a nota que dariam seria 10 que representa 

73%. Pode se dizer que a Clínica Evidency esta sendo bem vista perante os olhos 

de seus clientes, pois a grande maioria daria nota 10. 

 Representa-se no gráfico 12, a pesquisa sobre a satisfação dos clientes com 

o atendimento prestado pela secretária. 
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Gráfico 12 - Sobre o atendimento prestado pela secretária, resposta dos entrevistados. 

 

 

 Em relação ao atendimento prestado pela secretária, como podemos 

observar, 17 pessoas responderam estarem satisfeitas, o que representa 18% e 78 

das pessoas responderam estar muito satisfeitos, representando 82%. Pouco 

satisfeito ou insatisfeito não houve resposta. 

 Segundo Bradasch (op.cit., p.36), “é importantíssimo frisar que a secretária 

ocupa um papel fundamental na rotina diária de um consultório dentário”. Ela ainda 

menciona que “sua apresentação e postura são essenciais para o êxito neste 

trabalho”. Analisando o conceito de Bradasch (op.cit.) podemos dizer que a 

secretária exerce um papel importante dentro de uma Clínica Odontológica, pois o 

primeiro contato que o cliente terá será com a secretária. De certa forma, a 

secretária passa a imagem da organização. 

 Para Bradasch (op.cit., p.36), “cuidado pessoal, habilidade ao telefone e 

dedicação ao consultório em si, são fatores determinantes de grande parte do 

sucesso da organização como um todo”. 

 Representa-se no gráfico 13 a pesquisa sobre a preferência com música ou 

sem música na hora do atendimento. 
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Gráfico 13 - Preferência dos entrevistados com ou sem música.  
 

 

 De acordo com o gráfico 13 pode se dizer que a maioria das pessoas 

preferem ser atendidas com música 57 responderam com música sendo 63% e 33 

responderam sem música que representa 37%. Segundo Bradasch (op.cit., p.38), 

“ela cria um ambiente favorável a descontração e relaxamento, tanto para o paciente 

quanto para a equipe”. Ela ainda menciona que “ é importante que o tipo de música 

a ser escolhida sejam as suáveis e agradáveis ao ouvir, e seu volume não deve 

ultrapassar o som ambiente e/ou nível da voz”,  podemos dizer que a música pode 

sim proporcionar bem estar aos clientes mas de acordo com a citação de Bradasch a 

música deve ser agradável aos ouvidos de quem escuta. 

 Representa-se no gráfico 14 a pesquisa sobre a recomendação da clínica a 

outras pessoas 
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Gráfico 14 - Respostas dos entrevistados se recomendariam a clínica a outras pessoas. 
 

 

 A pergunta de número 14 no questionário indagava os entrevistados se estes 

indicariam a Clinica Evidency para outras pessoas, com base nas respostas, ou seja, 

98% dos entrevistados indicariam a Clinica Evidency a outras pessoas, podemos 

considerar tal fato como altamente positivo para a clínica, e 2% não recomendaria 

um percentual considerado baixo. 

 No questionário ainda constavam duas perguntas abertas onde os 

entrevistados poderiam relatar por qual motivo escolheriam outra clínica. Na primeira 

pergunta, a grande maioria respondeu não ter motivo algum para mudar e que estão 

satisfeitos com a Clínica Evidency, enquanto que uma minoria respondeu que 

mudaria de clínica por falta de respeito no atendimento prestado, má qualidade no 

serviço prestado, falta de resultado no tratamento ortodôntico por não atingir as 

expectativas, por falta de higiene, preço. Podemos considerar que a maioria dos 

clientes está satisfeitos, mas é importante também levar em consideração os relatos 

dos pacientes que dizem mudar se caso aconteça algum dos motivos citados acima. 

 A segunda questão concedia aos entrevistados a oportunidade de deixarem 

opiniões e críticas, podendo com isso contribuir para que a clínica possa oferecer o 

melhor atendimento. Com base nas respostas dos entrevistados pode-se dizer que a 

clínica esta prestando um ótimo serviço, pois de 95 entrevistados apenas duas 

pessoas criticaram a clínica, uma delas em relação à pontualidade no atendimento e 
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a outra pessoa respondeu que gostaria de receber mais informações sobre o 

tratamento, os outros 93 relatam estar completamente satisfeitos, e recomendam 

que a clínica continue assim, pois está tudo muito bom.  

 Com base nos dados coletados e fazendo a análise dos mesmos, pode-se 

concluir que os clientes da Clínica Evidency estão satisfeitos com os serviços 

prestados e com a clínica de um modo geral. Um simples questionário pode mostrar 

o valor de um bom atendimento e a importância da preocupação em querer oferecer 

o melhor para seus clientes. 
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7 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

 As propostas de intervenção são dirigidas aos profissionais da Clínica 

Evidency, com relação aos dados obtidos diante da avaliação do atendimento 

prestado pela Evidency Clínica Odontológica a sua clientela. Através do questionário 

aplicado foi possível identificar a satisfação dos clientes. Recomenda-se uma 

continuidade que sigam com esse atendimento, tendo como objetivo suprir as 

necessidades e desejos de seus clientes.  

 Desta forma para manter essa qualidade no atendimento prestado aos 

clientes da clínica, sugere-se que continuem com o marketing pessoal, atividades 

que são realizadas pela secretária e pelos profissionais da clínica, são feitas das 

seguintes formas: 

 Ligar para o cliente após tratamento para saber como está sendo a 

recuperação do mesmo; 

 Enviar carta de aniversário e em datas comemorativas; 

 Ligar lembrando que está na hora de fazer a revisão; 

 Ligar um dia antes da consulta para lembrar do horário; 

 Recomenda-se que a clínica continue dessa forma, tento como foco principal 

seus clientes, sempre que possível inovar para melhor atender, preocupando-se com 

o bem estar das pessoas que frequentam a clínica, pois conquistar e manter seus 

clientes é uma tarefa para que continuem a se destacar no mercado competitivo, 

devido a grande concorrência nem sempre é fácil manter os clientes, então é preciso 

criar um relacionamento com o cliente desde o exato momento de sua conquista, e 

manter essa ligação para que esse relacionamento seja duradouro.   
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8 CONCLUSÃO 

 

 

 Este trabalho de Conclusão de Curso teve como objetivo principal analisar a 

satisfação no atendimento prestado pela Evidency Clínica Odontológica, sob a 

percepção de seus clientes. 

 O primeiro objetivo específico foi elaborar uma pesquisa para conhecer o grau 

de satisfação, com a elaboração de um questionário a ser respondido pelos clientes 

de ortodontia, onde foi possível identificar alguns pontos fortes e fracos da clínica, 

com o auxílio do questionário foi possível ter um conhecimento melhor sobre a 

satisfação dos clientes. Para que o Trabalho de Conclusão de Curso obtivesse um 

resultado esperado foi decidido realizar a pesquisa com todos os clientes de 

ortodontia, tendo-se uma amplitude total para que o estudo alcançasse o seu 

objetivo principal, que é descobrir como a Clínica Evidency está sendo vista em 

relação ao atendimento prestado. 

 Neste sentido a pesquisa foi executada no mês de julho a setembro no ano de 

2012, com todos os clientes de ortodontia. Proporcionando a tabulação e analise das 

opiniões dos clientes sobre a avaliação no atendimento prestado pela clínica, tendo 

como base dados coletados através do questionário aplicado.   

 Observou-se que os resultados obtidos com a pesquisa, a clínica vem 

agradando seus clientes, pois a grande maioria respondeu estarem muito satisfeitos 

ou satisfeitos. Alguns pontos fracos também foram identificados, pois quanto ao item 

de pontualidade 5% responderam não estarem satisfeitos com a pontualidade pela 

parte do profissional, algo que pode ser mudado pelo profissional, se o atraso for 

inevitável é importante justificar ao cliente, afinal sendo pontual o profissional estará 

sendo respeitoso com um tempo que não é só seu, mas também de outra pessoa. 

Quanto à avaliação feita no que diz respeito a receber informações de necessidades 

no tratamento apenas 2 % responderam estarem pouco satisfeitos, resultado que 
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pode ser invertido se o paciente receber mais informações sobre seu tratamento, por 

exemplo, o profissional pode dar uma atenção maior detalhando mais passo a passo 

do tratamento que esta sendo realizado. 

 Outro objetivo específico era identificar aspectos que fariam os clientes 

trocarem de clínica, uma minoria respondeu que poderiam trocar por haver falta de 

respeito no atendimento, falta de resultado no tratamento, por preço. A grande 

maioria respondeu não ter motivo algum para mudar de clínica, pois consideram que 

a clínica proporciona um ótimo atendimento.  

 O último objetivo específico seria elaborar estratégias de melhorias em 

relação ao atendimento, como podemos observar são pouquíssimos os pontos 

fracos da clínica, então sugere-se que melhorem nesses aspectos que foram 

identificados como, pontualidade e informações sobre os tratamentos que são 

realizados. 

 No entanto, conclui-se que a avaliação em relação ao atendimento prestado 

pela Clínica Evidency foi positiva, pois com os resultados obtidos com a pesquisa 

percebeu-se que a maioria dos clientes estão satisfeitos com o atendimento 

prestado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 1  

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

AAKER, David. Administração estratégicas de mercado. 5. ed. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 
 
 
 . . Porto Alegre: Bookman, 2007. 
 
 
AMORIN, Cristiane Santos Maciel; MUNDIM, Rodrigo Souza Alves. Avaliação da 
satisfação dos clientes da Meteorito Confecções Ltda. Revista Interdisciplinar 
Científica Aplicada. Blumenau, v.1, n. 2, 2007, p. 01-15.  
 
 
BAPTISTA, Paulo de Paula et. al. Qualidade percebida e seus impactos sobre a 
satisfação, confiança e lealdade: um estudo com varejistas eletrônicos de serviços 
de download gratuito. Revista de Ciências da Administração, v. 13, n. 30, p. 249-
277, maio/ago 2011. Disponível em: <http://www.periodicos.ufsc.br/index. 
Php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n30p249/18648>. Acesso em: 03 maio 
2012. 
 
 
BOAVENTURA, Miguel. Gestão de consultórios. Passo Fundo: Berhier, 2007. 
 
 
BRADASCH, Eliete, R. Manual da Atendente de Consultório Dentário. Curitiba 
[s.n.] [200-?]. 
 
 
CERVO, Amando Luiz. Metodologia cientifica. 4. ed. São Paulo: Makron 
Book,1996. 
 
 
COLETIVO DE AUTORES. Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 
 
 
ESPARTEL, Lelis Balestrin; MULLER NETO, Hugo Fridolino; POMPIANI, Emília. 
Amar é ser fiel a quem nos trai: a relação do torcedor com seu time de futebol. 
v.16, n. 48, jan./fev. 2009. Disponível em: <http/,/www.revistaoes.ufba.br>. Acesso 
em: 05 maio 2012. 

 

http://www.periodicos.ufsc.br/index.%20Php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n30p249/18648
http://www.periodicos.ufsc.br/index.%20Php/adm/article/view/2175-8077.2011v13n30p249/18648
http://www.revistaoes.ufba.br/


5 2  

 

FACHIN, Odilia. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 
 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: a edição do novo milênio. 10. ed. 
São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2000. 
 
 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. 12. ed. São Paulo: 2006. 
 
LAKATOS, Eva Maria. Metodologia. São Paulo: Atlas, 1986. 
 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI. Metodologia científica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2006.  
 
 
MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
 
MARINS, Luiz. Homo habillis: você como empreendedor. São Paulo: Editora Gente, 
2005. 
 
 
MILAN, Gabriel S. Um estudo exploratório sobre a satisfação de clientes em um 
ambiente de serviço de fisioterapia. Revista de Ciência da Administração, v. 10, n. 
22, p.146 -170, set./dez. 2008. Disponível em: <ww,w.per,iod,ico,s.,uf,sc.br>. Acesso 
em: 10 maio 2012. 
 
 
MINADEO, Roberto. 1.000 perguntas sobre marketing. Rio de Janeiro: 
Universidade Estácio de Sá, 1996. 
 
 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estratégia empresarial e vantagem 
competitiva: como estabelecer, implementar e avaliar. São Paulo: Atlas, 2008.    
 
 
PFEIFER, Fernando Nagel. Pesquisa de satisfação dos clientes corporativos da 
Printstore. Porto Alegre, 2006. 
 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. 
 
 
SHIMP, Terence. Propaganda e promoção: aspectos complementares da 
comunicação integrada de marketing. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
 
 

http://www.periodicos.ufsc.br/


5 3  

 

SOLOMON, Michael. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e 
sendo. Porto Alegre, Bookman, 2002. 
 
 
ZIKMUND, William G. Princípios da pesquisa de marketing. São Paulo: Pioneira, 
2006. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 5  

 

APÊNDICE A -Questionário de avaliação 

1-Idade:_______ 2- Sexo M( ) F( ) 

3- Nível de escolaridade? 

Nenhum ( )   Fundamental (  )   Médio(  )    Curso Superior(  ) 

4- Como você conheceu a clínica? 

Indicação amigo () Por localização () Por propagandas () Outros () Especifique---------- 

5- Você sentiu confiança no atendimento odontológico? 

Sim ( )  Não (  ) 

6- O profissional demonstrou interesse e compromisso em oferecer o melhor tratamento? 

Sim ( )  Não (  ) 

7- A atendente foi receptiva e atenciosa desde o seu primeiro contato? 

Sim( ) Não( ) 

8- O profissional é pontual no atendimento? 

Sim ( ) Não( ) 

9- Como você sente o ambiente da clínica durante atendimento? 

Organização:Muito satisfeito() Satisfeito() Pouco satisfeito() Insatisfeito() 

Conforto: Muito satisfeito() Satisfeito() Pouco satisfeito() Insatisfeito() 

Limpeza: Muito satisfeito() Satisfeito() Pouco satisfeito() Insatisfeito() 

Iluminação: Muito satisfeito() Satisfeito() Pouco satisfeito() Insatisfeito() 

10- Sobre receber informações a respeito de suas necessidades de tratamento você está? 

Muito satisfeito () Satisfeito () Pouco satisfeito () Insatisfeito() 

11- Que nota de 0 a 10 você daria para o atendimento recebido na clínica, recepção até a hora 

do atendimento? 

10( ) 9( ) 8( ) 7( ) 6( ) 5( ) 4( ) 3( ) 2( ) 1( ) 0( ) 

12- Em relação ao atendimento prestado pela secretária, você está? 

Muito satisfeito () Satisfeito () Pouco satisfeito () Insatisfeito () 

13-Na hora do atendimento qual é sua preferência? 
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Com música ( )  Sem música( ) 

14- Você recomendaria a clínica a outras pessoas? 

Sim ( )  Não ( ) Especifique se sua resposta for negativa----------- 

15- Qual motivo faria com que você optasse por outra clínica? 

16- Deixe sua opinião, crítica ou sugestão  para que possamos lhe proporcionar o melhor 

atendimento.  

 

 

 

 

 

 

 


