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RESUMO 

Este estudo teve por objetivo verificar quais são os principais critérios de seleção 

valorizados pelos clientes que utilizam os serviços de planos de saúde. Para tanto, 

buscou-se identificar a percepção dos usúarios de planos de saúde quanto a fatores 

que influenciam na decisão de compra e quais critérios levam em consideração ao 

adquirir um serviço. Deste modo, foi realizada uma pesquisa de campo, com uma 

amostra de 349 usuários de planos de saúde no município de Cariacica, utilizando-

se das variáveis: disponibilidade, conveniência, confiabilidade, personalização, 

preço, qualidade, reputação, segurança e rapidez. Os resultados apurados 

indicaram um índice relevante de concordância quanto a importância dos critérios de 

seleção pesquisados, exceto a variável preço, que de todas, foi a única que não 

obteve resultado significante no teste ANOVA, o que permite inferir que, na 

percepção dos respondentes, preço não é significativo no momento da compra de 

serviços de planos de saúde. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os estudos que se referem ao setor de serviços ganham destaque, pois o 

interesse por esse setor cresce exponencialmente a partir das constatações da sua 

força no desenvolvimento econômico tanto nas economias emergentes quanto nas 

avançadas, nas quais representam mais de 70% da riqueza (LUBECK, 2012). 

De acordo Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) existem muitas definições de 

serviços e a grande maioria têm em comum a intangibilidade e o consumo 

simultâneo. Falando-se de serviços dentro dos planos de saúde, eles representam o 

núcleo do funcionamento dos sistemas de saúde, conceituando-se basicamente em 

todo contato direto com o cliente como: consultas médicas e hospitalizações, ou 

indireto: realizações de exames preventivos e diagnósticos (TRAVASSOS; 

MARTINS, 2004). Diante dessas necessidades no atendimento, alguns clientes 

buscam planos de saúde privados por sentirem-se inseguros com a qualidade do 

atendimento em hospitais públicos.  

 

1.1 OBJETIVO DO ESTUDO 

Diante do exposto, o estudo teve como objetivo verificar quais são os 

principais critérios de seleção valorizados pelos clientes que utilizam os serviços de 

planos de saúde. Os pesquisadores delimitaram-se a analisar homens e mulheres 



 

 

 

acima de 18 anos, usuários de planos de saúde. Para tanto realizou-se uma 

pesquisa de campo em diversos bairros do município de Cariacica. 

Considera-se que tal estudo é relevante para a sociedade e para as 

organizações pois, visa promover uma melhor visualização sobre como critérios de 

seleção de serviços influenciam os consumidores dos planos de saúde e também 

como as empresas podem fidelizar e atrair novos clientes para este segmento. 

 

2. METODOLOGIA 

Os métodos utilizados para organizar esta pesquisa foram: pesquisa 

bibliográfica e a pesquisa de campo que foi utilizada em termos de conexão entre os 

aspectos teóricos e a vivência prática. A pesquisa foi realizada entre os meses de 

fevereiro e março de 2017, no município de Cariacica, no Estado do Espírito Santo. 

A população pesquisada foi formada por usuários de planos de saúde, residentes no 

município pesquisado. A amostra final foi obtida por meio do levantamento de 439 

questionários respondidos, dos quais 90 foram excluídos por terem sido respondidos 

por pessoas que não utilizavam planos de saúde, o que resultou numa amostra 

válida de 349 questionários. 

O instrumento de coleta de dados foi criado no Google Docs e encaminhado 

por meio de redes sociais e e-mails ao público alvo. Os critérios de seleção 

utilizados na pesquisa foram adaptados dos estudos de Gianesi; Corrêa (2010) e 

Colmatti et. al. (2012). Também foram coletados, em campos adicionais, a idade, o 

gênero, o grau de instrução e a renda familiar dos respondentes. 

Assim, o instrumento de coleta utilizado neste estudo totalizou nove variáveis, 

todas dispostas numa escala de Likert de cinco pontos, partindo de 1 (discordo 

totalmente) até 5 (concordo totalmente). O teste estatístico utilizado foi a ANOVA – 

Análise de Variância.  

 

3. IMPORTÂNCIA DOS SERVIÇOS 

Colmatti et. al. (2012) salientam que os serviços são parte essencial da 

atividade econômica, gerando valor para seus contratantes, no momento em que 

acontece sua realização e no espaço específico onde esta ocorre. Se observarmos a 

natureza do serviço e o know how envolvido, várias tendências serão vistas.  



 

 

 

3.1 CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE SERVIÇO 

Mensurar os critérios com os quais os clientes avaliam os serviços é uma 

maneira de compreender de forma mais clara as expectativas dos mesmos. A 

análise desses critérios priorizados pelos clientes permite que a gestão das 

operações de serviço, busquem garantir bom desempenho nos critérios priorizados. 

Oliveira et. al. (2009) ressaltam que o mercado mudou radicalmente nos 

últimos anos, basicamente como resultado dos avanços tecnológicos, a globalização 

e a desregulamentação dos mercados. Sendo assim, é possível dizer que essas 

mudanças também afetam o comportamento de compra dos clientes, que passam a 

exigir níveis superiores de qualidade nos serviços. 

Os critérios que serão utilizados neste estudo, baseados na pesquisa de 

Colmatti et. al. (2012) são: disponibilidade, conveniência, confiabilidade, 

personalização, preço, qualidade, reputação, segurança e rapidez. 

  

3.2 DISPONIBILIDADE 

 Esse critério verifica a facilidade que o cliente tem em conseguir entrar em 

contato com o prestador de serviço. É mais relevante quando o cliente tem 

possibilidade de comparecer fisicamente ao local para que possa receber o serviço, 

algumas características como: localização conveniente, acesso sinalizado, 

disponibilidade de estacionamento, sistema em estado funcional, amplo horário de 

operação e ampla disponibilidade de linhas telefônicas, contribuem para a facilidade 

de acesso do cliente. (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS, 2014). 

 

3.3 CONVENIÊNCIA 

De acordo com Nique et. al. (2011) a conveniência está relacionada a rapidez 

e a facilidade com que os clientes conseguem chegar ao prestador e se engajar na 

prestação do serviço, seja pessoalmente, seja por telefone, pela internet ou por 

outros meios. Por isso, a localização, o horário de funcionamento, a facilidade de 

estacionamento e as opções de contato remoto figuram entre os principais 

elementos da conveniência entre os serviços que requerem a presença dos 

consumidores. Para Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) a localização do serviço 

define a conveniência oferecida aos clientes que precisam se deslocar. 

 



 

 

 

3.4 CONFIABILIDADE 

A confiabilidade é a habilidade de prestar o serviço de forma confiável, 

precisa e consistente. É a capacidade de prestar o serviço prometido com confiança 

e exatidão (GIANESSI; CORREA, 2010, p.90). Oliveira et. al. (2009) ressaltam que, 

para desenvolvimento da fidelidade do cliente, a empresa deve gerar um conjunto 

que forme uma combinação de preço, qualidade e confiabilidade.  

 De acordo com Pedroso et al (2008) o principal foco do marketing de serviços 

deve ser o cliente. Todos os seus objetivos e metas devem estar focados na relação 

da empresa com o consumidor, com a finalidade de superar suas expectativas e 

ganhar a sua confiança e fidelidade.  

 

3.5 PERSONALIZAÇÃO 

“A sociedade atual está na era dos serviços, com alto grau de personalização, 

de interação, em um meio competitivo, com consumidores cada vez mais exigentes 

e criteriosos em relação a sua escolha de produto ou serviço” (BARBOSA, 2013, 

p.18). Na prestação de serviço, o que as empresas devem observar constantemente 

é que muitas vezes é preciso ir além do que o cliente espera. Fazendo o inesperado 

há maiores chances de satisfazer plenamente o cliente, portanto é preciso dedicar-

se a uma maior personalização, fazendo ofertas adicionais, etc. (JUM, 2007). 

  

3.6 PREÇO 

Para Oliveira et.al. (2009) o preço, qualidade, tipo de serviço e ênfase no 

atendimento são critérios valorizados por um comprador de serviços. 

 Dentro da variável preço devem estar contemplados o tempo utilizado para 

realização do serviço, os esforços da equipe, a dificuldade do projeto, a 

característica de cada cliente, além de todos os custos e despesas que serão 

gerados na prestação do serviço (FITZSIMMONS; FITZSIMMONS 2014). 

 

3.7 QUALIDADE 

Uma empresa deve oferecer serviços bem elaborados e de qualidade, 

gerando satisfação e possibilitando o retorno.do cliente. “Um cliente estará satisfeito 

quando o mesmo percebe a qualidade atribuída ao serviço” (WARMLING,2009, 

p.40). 



 

 

 

A qualidade de um serviço é percebida quando satisfaz a necessidade do 

consumidor. A qualidade está ligada ao atendimento das exigências do cliente em 

relação ao serviço recebido (DOS SANTOS, 2014). 

Uma boa gestão da qualidade dos serviços será fundamental para criar um 

pacote de valor que gere níveis de satisfação e que propicie a fidelização dos 

clientes. Um cliente fidelizado será um cliente retido, consequentemente, mais do 

que apenas retornar, será um intermediador de marketing da empresa, fazendo 

propaganda boca a boca, expressando sua satisfação e ajudando a captação de 

novos clientes (CORREA; CAON, 2010, p.87). 

 

3.8 REPUTAÇÃO 

 Oliveira et. al. (2009) observa que as empresas prestadoras de serviços 

precisam construir uma reputação através de um bom serviço, tendo em vista que 

isso poderá trazer mais clientes e lucros maiores.  

A reputação é a construção de imagens durante algum tempo, através do 

julgamento de valores sobre suas qualidades, é o crédito de confiança, o bom nome, 

familiaridade e o reconhecimento da organização diante do seu público (CORVELO, 

2009, p. 2). 

 

3.9 SEGURANÇA 

Para Barbosa (2013) quando o cliente procura uma empresa ele preocupa-se 

com alguns fatores, tais como: qualidade no atendimento, bom assessoramento e 

segurança. “O atributo segurança refere-se ao trato dos empregados com os 

clientes, à realização de negociações, à educação e a credibilidade. Além disso, 

essa dimensão analisa o quanto a empresa está oferecendo o suporte necessário 

aos empregados para a realização das suas tarefas” (SILVA, 2015, p. 52). 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) relatam que bem-estar e segurança são 

questões importantes, pois, em muitos serviços, os clientes colocam as suas vidas 

nas mãos dos prestadores de serviços.  

 

3.10 RAPIDEZ 

Atendimento correto é aquele feito de forma que o cliente tenha a resposta 

que procura em uma única ligação ou em um único e-mail, além de ser eficiente e o 

cliente ficar satisfeito, evita os custos de rechamada (WARMLING, 2009).  “Rapidez, 



 

 

 

eficiência, objetividade e personalização são as peças fundamentais para a 

excelência no atendimento ao cliente” (WARMLING, 2009, p.30). 

Para autores como Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) o tempo de resposta é 

o principal critério de desempenho nos serviços de saúde. Em outros serviços a 

espera pode ser compensada com serviços mais personalizados ou taxas reduzidas. 

 

4. ANÁLISE DOS DADOS 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA E ANÁLISE DESCRITIVA 

O objetivo deste tópico foi analisar o perfil dos usúarios de planos de saúde 

que responderam a pesquisa. O resultado aponta que mais da metade dos 

respondentes (72,21%) possuem idade entre 18 e 35 anos e o gênero predominante 

é o feminino (54,73%). Parte significativa dos respondentes (62,46%) possuem 

escolaridade abaixo do ensino superior e mais da metade dos respondentes 

(62,75%) possuem renda familiar de até 3 salários mínimos. Analisando-se a opinião 

dos respondentes, percebe-se que tanto homens quanto mulheres tiveram um alto 

índice de concordância quanto aos critérios qualidade, reputação, confiabilidade e 

rapidez. Todavia, houve um percentual de respondentes abaixo do ensino superior 

que não concordaram nem discordaram da variável qualidade (6,88%).  

Quanto a rapidez pode-se observar que, os respondentes abaixo do ensino 

médio concordaram mais com sua importância (49,28%), do que os acima do ensino 

médio (30,37%). Dentre as variáveis pôde-se notar que, a que as mulheres dão mais 

importância é a segurança, com 36,68% concordando com a afirmativa. 

Dentre os respondentes, os com idade entre 18 a 25 anos concordaram que 

segurança é um critério que levam em consideração ao adquirir um serviço 

(34,96%). Isso esta de acordo com Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) que propôs 

que como em muitos serviços os clientes colocam suas vidas nas mãos dos 

prestadores e serviços, segurança e bem-estar são questões importantes. 

Quando interrogados quanto à qualidade, homens e mulheres responderam 

positivamente totalizando (33,24%) e (44,70%) respectivamente. Para os 

respondentes com renda de até 3 salários mínimos, a variável preço correspondeu a 

(61,32%) na decisão de compra. 



 

 

 

Ao se tratar de disponibilidade, houve um resultado relevante de concordância 

na resposta das mulheres (46,99%). Quanto aos homens, 34,67% deles, também 

concordam que disponibilidade é um critério importante. 

 

4.2. ANOVA 

Para verificar o objetivo deste estudo foi realizada uma análise de variância – 

ANOVA, conforme tabela 1: 

 

TABELA 1: ANOVA 

Variáveis p-valor 

Qualidade 0,00 * 
Disponibilidade 0,00 * 
Reputação 0,00 * 
Rapidez 0,00 * 
Personalização 0,01 * 
Conveniência 0,00 * 
Confiabilidade 0,04 ** 
Segurança 0,02 ** 
Preço 0,22 

* Significância p<0.01  ** Significância p<0.05 
Fonte: Dados coletados na pesquisa de campo. 
 

O resultado indicou modelo bem ajustado com estatística F significante e 

todas as variáveis significativas a 5%, exceto a variável preço. Considerando que o 

nível de significância de p-valor deve ser menor que 0,05, pode-se inferir que oito 

das nove variáveis pesquisadas influenciam no processo de decisão do consumidor. 

A variável qualidade apresentou significância estatística e p-valor menor que 

0,01, indicando ser uma variável influenciadora no processo de tomada de decisão. 

Este resultado corrobora com o que propõe a teoria de Dos Santos (2014) que 

afirma que a qualidade é uma característica de um produto ou serviço que atende as 

exigências e, sobretudo, às necessidades de um cliente e o faz mais satisfeito com a 

empresa.  

A variável disponibilidade também apresentou significância estatística e esse 

resultado reforça o que propõem os autores Fitzsimmons e Fitzsimmons (2014) que 

dizem que esse critério é importante para o cliente pois, verifica a facilidade que o 

mesmo tem em conseguir entrar em contato com o prestador de serviço.  

Na análise da variável reputação, percebeu-se p-valor significativo e esse 

resultado corrobora com autores como Oliveira et. al. (2009) e Corvelo (2009) que 

comparam esse critério com a credibilidade do bom serviço da empresa, relacionado 



 

 

 

ao bom nome, que ocorre pelo reconhecimento do seu público (CORVELO, 2009; 

OLIVEIRA et. al., 2009).   

Observou-se que a variável rapidez, que obteve p-valor de 0,00, mostrou-se 

também significativa no processo de tomada de decisão. Isso corrobora com a 

pesquisa de Fagundes (2011) que afirma que a rapidez reflete o compromisso da 

empresa em fornecer serviços no tempo certo. Também de acordo Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2014) afirmam que o tempo de resposta é o principal critério de 

desempenho.  

As variáveis personalização e conveniência também obtiveram um resultado 

significativo, com p-valor menor que 0,01 demostrando assim serem importantes 

fatores influenciadores na decisão dos respondentes. De acordo com Barbosa 

(2013) a sociedade atual está exigindo um alto padrão de personalização e os 

consumidores estão cada vez mais exigentes. Para Fitzsimmons e Fitzsimmons 

(2014) e Nique et. al. (2011), detalhes como facilidade de contato com a empresa, 

rapidez, conveniência de acesso e atendimento, por exemplo, são muito 

significativos para o cliente.   

Também com resultado significativo, a variável confiabilidade apresentou p-

valor menor que 0,05. Este resultado está de acordo com o estudo de Gianessi e 

Correia (2010) que afirmam que a empresa deve ter habilidade de prestar o serviço 

de forma confiável, precisa e consistente, gerando assim a confiabilidade, tendo em 

vista que esse critério é importante para o cliente. Para Fagundes (2011) essa 

variável é perceptível e muito requerida, pois os clientes percebem a dimensão da 

confiabilidade quando a empresa promete fazer algo e cumpre o que prometeu 

(FAGUNDES,2011). 

 Tratando-se da variável segurança o resultado também foi significativo, com 

p-valor menor que 0,05. Tal fato, corrobora com a literatura de Barbosa (2013) que 

afirma que esse critério é algo que preocupa os clientes. Similar pensamento é 

expresso no estudo de Sartori (2013) que afirma que o que se espera da empresa é 

competência, cortesia e respeito na realização do serviço.  

Finalizando a análise, a variável preço foi a única que obteve p-valor maior 

que 0,05 e portanto, não apresentou resultados estatísticos significativos, o que 

permite inferir que, na percepção dos respondentes deste estudo, a variável preço 

não é um critério considerado importante na decisão de compra de serviços de plano 

de saúde. Esse resultado corrobora com o que diz Fitzsimmons e Fitzsimmons 



 

 

 

(2014) que avaliam que a competição no preço não é tão eficaz em serviço quanto 

em produtos devido à dificuldade de comparar os custos dos serviços de forma 

objetiva. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo verificar quais são os principais critérios de 

seleção valorizados pelos clientes que utilizam os serviços de planos de saúde, no 

município de Cariacica. Foram identificados por meio de levantamento de 

referências bibliográficas 9 critérios para seleção de um serviço: disponibilidade, 

conveniência, confiabilidade, personalização, preço, qualidade, reputação, 

segurança e rapidez. Em seguida, foi realizado uma pesquisa de campo junto à 349 

pesquisados. 

Baseando-se nos resultados obtidos por meio do teste estatístico ANOVA, 

pode-se perceber que as variáveis independentes qualidade, disponibilidade, 

reputação, rapidez, personalização, conveniência, confiabilidade e segurança foram 

variáveis consideradas significativas para escolha de um serviço de plano de saúde, 

com exceção da variável preço, que não apresentou significância no teste de Análise 

de Variância. Este resultado é relevante para as empresas de plano de saúde, tendo 

em vista que num mercado competitivo como o que estão inseridas, o conhecimento 

das preferências e dos critérios de influência sobre o consumidor são relevantes 

para a criação e reavaliação de suas estratégias de comercialização e também para 

poderem fidelizar e atrair novos clientes para este segmento. 

Esta pesquisa buscou corroborar com os estudos relativos ao comportamento 

do consumidor, especificamente o comportamento do usuário de plano de saúde, 

levando-se em consideração que existem poucos estudos sobre este perfil de 

consumidor. Foram consideradas limitações deste estudo, o momento de vida do 

entrevistado; a veracidade dos fatos apresentados por eles e a falta de tempo para 

responder a pesquisa. Porém, vale ressaltar que os resultados obtidos nesta 

pesquisa oferecem evidências que foram compatíveis com estudos anteriores. 

Para futuras pesquisas, sugere-se que sejam incluídas novas variáveis que 

possam ser considerados critérios de escolha de serviços e que sejam consultados 

clientes de serviços de planos de saúde de outros municípios e/ou estados. Espera-

se que os resultados aqui obtidos impulsionem outros pesquisadores a aprofundar o 



 

 

 

estudo, aprimorando o método utilizado e desenvolvendo outros pontos aqui não 

explorados. 
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