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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve por objetivo identificar a percepção dos clientes da Clínica da Visão, 

através de um questionário, que serviu como ferramenta de avaliação para que se possa ter o 

conhecimento de como a Clínica é vista pelos seus clientes. O estabelecimento de uma 

clientela fiel e satisfeita é um dos desafios que as empresas enfrentam. Tendo ciência da 

compreensão de seu público a empresa poderá planejar melhorias nos aspectos que forem 

necessários para garantir o contentamento de seus pacientes. Com o mercado cada vez mais 

competitivo e consumidores cada vez mais conscientes da abundância de opções, as empresas 

que pretendem vencer a concorrência precisam mostrar valor para seus clientes, demonstrar a 

eles que são tratados com superioridade em relação à concorrência. Os consumidores buscam 

por qualidade tanto nos produtos quanto nos serviços que procuram. O cliente fará 

comparações entre uma empresa e outra desde o preço, as condições de pagamento, o serviço 

prestado, como foi atendido, quais as vantagens e desvantagens de cada uma, e claro, optará 

por aquela que lhe for mais conveniente. A empresa que pretende agradar seus clientes deve 

em primeiro lugar ser agradável. Estar equipada com funcionários capazes de fazer um 

atendimento satisfatório e confiável. Dessa forma irá obter um pensamento positivo do 

consumidor sobre ela. 

 

 

Palavras chave: Clientes, Percepção, Clínica da Visão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to identify the customers’ perception of the Clínica da Visão, through a 

questionnaire, which will serve as an assessment tool in order to have the knowledge of how 

the practice is seen by its customers. The establishment of a faithful clientele and satisfied is 

one of the challenges that companies face. With the increasingly competitive market and 

consumers increasingly aware of the abundance of options, companies seeking to win the 

competition need to show value to your customers, demonstrate to them that are treated with 

superiority in relation to competition. The consumers seeking quality in the products and 

services they seek. The client will make comparisons between one company and another from 

the price, payment conditions, the service provided, as was attended, what advantages and 

disadvantages of each, and of course, will that which is most convenient. The company you 

want to please your customers must firstly be nice. Be equipped with employees able to make 

satisfactory and reliable service. That way you will get a positive thinking of the consumer 

about her. 

 

Key-words: Clients, Perception, Clínica da Visão. 
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1 INTRODUÇÃO 

O consumidor de hoje não apenas procura por um produto ou serviço que lhe agrade, 

ele busca também um bom atendimento, profissional capacitado que possa atendê-lo com 

destreza e responsabilidade, preço acessível e também que o local onde é recepcionado seja 

convidativo, para que ele sinta vontade de voltar ao estabelecimento por mais vezes. 

Com o mercado cada vez mais competitivo já virou necessidade as empresas 

buscarem por inovação, tanto nos produtos quanto no seu atendimento, para assim construir 

uma imagem positiva e assegurar o seu lugar no mercado. 

A forma de receber os clientes na empresa impactará na maneira como ele irá 

compreender a imagem da mesma, ou seja, quanto mais a organização se dedicar a melhores e 

novos métodos de atendimento melhor será seu desempenho com o cliente. 

Cada pessoa irá assimilar diferentemente o modo como se sente diante determinado 

atendimento ou serviço que lhe foi prestado, ou seja, cada ser humano interpreta as situações 

que ocorrem diariamente de uma forma diferenciada. Algumas vão gerar uma percepção 

positiva sobre o ocorrido e outras uma negativa, variando de uma pessoa para outra. 

Pensando nisso esta pesquisa foi desenvolvida para que se possa ter conhecimento da 

percepção dos clientes da Clínica da Visão e assim se compreenda a imagem que seu público 

tem sobre a mesma. Para tanto foi desenvolvido um questionário com questões de múltipla 

escolha e aplicado aos clientes que visitaram a Clínica no período de coleta. Somente assim 

pode-se ter conhecimento de como o estabelecimento é percebido por seu público. 

 Esse estudo foi realizado com o intuito de por em prática conhecimentos obtidos 

durante as aulas, para que ao final do semestre os resultados pudessem ser apresentados como 

um trabalho realizado para a conclusão do curso. 

Com a competitividade em alta nos dias de hoje, em todos os ramos, é 

imprescindível que as empresas conheçam e valorizem quem são realmente seus clientes. 

 Ao fim do trabalho foi possível identificar as qualidades que são observadas pelos 

pacientes e também os aspectos que não os agradam na Clínica. O resultado foi muito 

satisfatório deixando visível que a Clínica da Visão cumpre seu papel, tanto no atendimento 

prestado como na receptividade com seus clientes. 

Uma empresa que se preocupa com uma imagem bem cuidada terá inúmeros 

benefícios, certamente atrairá cada vez mais clientes porque quando é lembrada com aspectos 

positivos no mercado essa imagem se propaga. Uma empresa bem vista gera confiança nos 

consumidores.  
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1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

A percepção é o que o cliente sente diante determinado produto ou serviço adquirido, 

é o resultado da experiência que a pessoa teve com tal situação que se comparado com uma 

experiência anterior irá gerar um significado para tal vivência. 

Quando o consumidor adquire um produto, ele faz uma avaliação de qualidades e 

benefícios que ele pode lhe oferecer, com isso numa próxima oportunidade de compra o 

cliente já vai ter sua ideia formada sobre o que escolher dentre várias alternativas existentes. 

A percepção é um processo pelo qual as sensações são selecionadas, organizadas e 

interpretadas. O significado dado a essas sensações é que forma a percepção do cliente. A 

sensação está associada à reação imediata a determinada situação, o que se passou na cabeça 

do cliente na hora em que comprou o produto ou em que foi atendido. 

A partir do exposto, a Clínica da Visão buscou saber qual a percepção do cliente em 

relação ao seu negócio. Embora sempre procure atender bem a seus clientes e, acreditando 

que o atendimento é que vai criar a percepção positiva a respeito da empresa, a Clínica da 

Visão desconhecia qual a percepção que do cliente a seu respeito. Nesse sentido esse trabalho 

buscou saber: 

 

Qual a percepção do cliente em relação à Clínica da Visão e que fator é determinante 

para gerar essa percepção? 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar qual a percepção do cliente em relação à Clínica da Visão e verificar qual 

fator é determinante para gerar essa percepção. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Conhecer quem são os clientes da empresa; 

 Obter uma aproximação com os clientes para saber qual é a sua percepção; 

 Identificar qual é a percepção mais relevante; 

 Verificar qual fator é determinante para gerar a percepção identificada; 
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 A partir da percepção identificada, procurar obter uma melhora no aspecto a que 

diz respeito, caso seja negativo. Se for positivo firmar a imagem da empresa 

diante a esta percepção.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Marketing significa a integração do cliente com a empresa, onde ambos podem 

construir e sustentar um relacionamento. Os clientes devem ser identificados, reconhecidos e 

questionados sobre sua percepção. É dever da empresa corresponder às expectativas dos seus 

consumidores e para isso acontecer ela deve saber quem são seus principais clientes. 

Para que a empresa tenha um relacionamento bem-sucedido com seus clientes é 

preciso praticar diferentes formas de marketing. Uma das técnicas mais utilizadas é a coleta 

de informações a respeito dos clientes e com isso a elaboração de pesquisas que possam 

demonstrar o que o cliente pensa. 

Quando o cliente sente que a empresa se preocupa com suas expectativas e 

necessidades sua percepção sobre a mesma mudará de forma, pois se sentindo importante o 

consumidor também irá fazer sua avaliação com outro ponto de vista. 

A empresa que conhece a opinião de seu cliente referente à qualidade dos produtos 

ou serviços poderá buscar caminhos para futuras mudanças e melhorias. Conhecer o que o 

cliente espera da empresa, sem dúvida, é um fator determinante para o sucesso. 

A prática do marketing, além de atrair novos clientes, gerará uma relação mais 

duradoura com os já existentes. Os benefícios serão inúmeros para a empresa, que ao detectar 

alguma falha em seu modo de agir poderá imediatamente criar novas práticas de atendimento. 

A manutenção dos clientes deve ser encarada pela empresa no longo prazo, pois a 

relação com os mesmos não é criada em alguns dias, requer tempo para se estabelecer. O 

cliente deve saber que existe valor acrescentado quando adquire um bem ou serviço e este 

valor acrescentado é percebido mais rapidamente através do marketing. 

Com este trabalho a Clínica da Visão poderá oferecer aos seus clientes uma 

percepção mais positiva sobre a empresa, pois terá o conhecimento necessário das 

expectativas de seus consumidores para por em prática o que os mesmos buscam. O trabalho 

indicará como a clínica está sendo vista pelo seu público e a partir dessa informação poderá 

promover mudanças que conquistarão um olhar positivo e a fidelidade de seus clientes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para dar sustentação ao estudo, uma base teórica de referência foi apresentada nesse 

capítulo. O texto está dividido entre os seguintes subcapítulos: Marketing, O Marketing e o 

Cliente, Percepção do Cliente. 

 

2.1 MARKETING 

O marketing é uma estratégia adotada pelas empresas com o intuito de chamar a 

atenção do consumidor, mostrando seus serviços e produtos de forma convincente a atraí-los. 

Para a American Marketing Association (apud Kotler e Keller, 2006, p. 4) 

 

O marketing é uma função organizacional e um conjunto de processos 

que envolvem a criação, a comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem 

como a administração do relacionamento com eles, de modo que beneficie a 

organização e seu público interessado.  

 

Ou seja, o marketing foi criado com o propósito de as empresas venderem mais seu 

produto a partir da criação de propagandas convincentes e atrativas. É preciso conhecer o que 

os clientes procuram e necessitam para elaborar uma ação mais eficaz de marketing. 

 “O marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e 

sociais. Uma das mais sucintas e melhores definições de marketing é a de suprir necessidades 

gerando lucro” (KOTLER e KELLER, 2012, p. 3). 

Sendo assim, a empresa e o cliente terão benefício, pois o cliente encontrará mais 

opções do produto que está procurando e a empresa ao ter o que ele necessita terá benefício 

com a venda realizada. Com tantas opções disponíveis no mercado o consumidor optará por 

uma empresa que lhe ofereça conhecimento sobre o produto ou serviço que esta lhe vendendo 

e que conheça o seu cliente, seus desejos e necessidades. 

A Figura 1 mostra o relacionamento entre setor e mercado. Vendedores e 

compradores conectam-se por quatro fluxos. Os vendedores enviam bens, serviços e 

comunicação ao mercado; em troca recebem dinheiro e informação. O fluxo interno mostra 

uma troca de dinheiro enquanto o externo mostra uma troca de informações. 
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    Figura 1: Um sistema simples de marketing. 

    Fonte: Kotler; Keller (2006, p. 9). 

 

Como se pode perceber enquanto os gestores expõem seu produto para o mercado e 

realizam a venda do mesmo, recebem informações do consumidor que poderão auxiliar na 

produção e implementação de produtos ou serviços futuros. 

“Os gerentes de marketing buscam influenciar o nível, a oportunidade e a 

composição da demanda para atender aos objetivos da organização”. São possíveis oito tipos 

de demanda: 

 

1. Demanda negativa: os consumidores não gostam do produto e 

podem até mesmo pagar para evitá-lo. 

2. Demanda inexistente: os consumidores não conhecem o produto ou 

não estão interessados nele. 

3. Demanda latente: os consumidores compartilham uma forte 

necessidade que não pode ser satisfeita por nenhum produto existente no mercado. 

4. Demanda em declínio: os consumidores passam a comprar o produto 

com menos freqüência ou deixam de comprá-lo. 

5. Demanda irregular: as compras dos consumidores podem ser 

sazonais ou variar de acordo com o mês, a semana, o dia ou o horário. 

6. Demanda plena: os consumidores compram todos os produtos 

colocados no mercado. 

7. Demanda excessiva: há mais consumidores interessados em comprar 

o produto do que produtos disponíveis. 

8. Demanda indesejada: os consumidores se sentem atraídos por 

produtos que têm conseqüências sócias indesejadas (KOTLER; KELLER, 2012, p. 

5). 

 

 

O planejamento estratégico de marketing auxilia os gestores no controle da demanda. 

A Figura 2 mostra o processo de planejamento estratégico empresarial. 
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 Figura 2: O processo de planejamento estratégico empresarial. 

 Fonte: Sandhusen (2003, p. 55). 

 

Com a Figura 2 é possível perceber que o planejamento da empresa começa com a 

missão que a empresa possui, a partir daí é que o planejamento começa, em seguida analisa-se 

o ambiente externo, como oportunidades e ameaças, e o ambiente interno, ou seja, as forças e 

fraquezas da organização. O estabelecimento de metas é muito importante no planejamento, 

pois onde existe meta existe vontade de alcançá-la. A formulação de estratégias junto com a 

elaboração de programas também auxilia a organização a ganhar tempo e poupar custos. Em 

seguida vem à implementação e por fim o feedback e controle que mostrarão se as alternativas 

escolhidas estão ou não sendo eficientes para a empresa. 

Para Sandhusen, planejamento estratégico é 

 

 O processo administrativo de desenvolver e manter um ajuste estratégico 

entre os recursos e objetivos da empresa e suas oportunidades variáveis de mercado. 

Ele se baseia numa missão explícita da empresa, apoiando objetivos e metas, uma 

saudável carteira de negócios, estratégias funcionais coordenadas e controles 

eficazes (SANDHUSEN, 2003, p. 54). 

 

O planejamento estratégico permite a empresa realizar seus objetivos dentro dos 

recursos que ela dispõe no momento e facilita a prática de estratégias com mais eficácia. 

Kotler e Keller (2012, p. 139) definem os papéis que os profissionais de marketing 

desempenham para ajudar suas empresas a definir e entregar qualidade de bens e serviços 

para os clientes: 

 

 Eles identificam corretamente as necessidades e exigências dos 

clientes. 

Eles comunicam adequadamente as expectativas dos clientes para os 

designers de produto. 

 Eles se certificam de que os pedidos dos clientes são atendidos 

corretamente e dentro do prazo combinado. 

 Eles verificam se os clientes receberam o nível adequado de 

instruções, treinamento e assistência técnica para utilização do produto. 
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 Eles mantêm contato com os clientes após a venda para garantir que 

eles estão, e permanecerão satisfeitos. 

 Eles coletam idéias dos clientes para melhorias de bens e serviços e 

as transmitem aos departamentos apropriados. 

 

O marketing tem grande valência para a empresa na conquista dos clientes, mas é 

com um profissional qualificado e capaz, que ele se realiza. 

Como comentam Kotler e Keller (2006, p. 7) “a empresa deve compreender que o 

poder de escolha está com o consumidor e que é preciso atender as necessidades do seu 

público”.  

Em concordância com o trecho acima se pode dizer que a empresa atingirá suas 

metas assim que tiver disponível para o cliente aquilo que lhe agrada e satisfaz seu desejo. 

Kotler (2000, p. 56) comenta que “somente empresas centradas nos clientes são 

verdadeiramente capazes de construir clientes, e não apenas produtos, e são hábeis em 

engenharia de mercados, não apenas em engenharia de produtos”. 

Uma empresa que não sabe conquistar seus clientes acaba perdendo-os, com isso não 

obtém lucro e não cresce por isso a importância de valorizá-los para não correr o risco de a 

concorrência atraí-los. Mas, por outro lado, tendo sempre o cuidado de não exagerar na 

maneira como realiza as estratégias de marketing. 

Na visão de Kotler, Hayes e Bloom: 

  

   Apesar de algumas pessoas terem a concepção equivocada de marketing 

como algo manipulativo, ele é um instrumento embasado na comunicação eficiente 

entre a empresa e o cliente. Portanto, é um processo social e gerencial por meio do 

qual os indivíduos e os grupos obtêm aquilo de que precisam e também o que 

desejam, em razão da criação e da troca de produtos/serviços de valor com outras 

pessoas (KOTLER; HAYES; BLOOM, 2002, p. 7). 

 

A empresa deve agir de maneira a deixar o cliente a vontade na hora de escolher, sem 

forçá-lo a optar por determinado produto. Ao sentir-se bem dentro da empresa as chances de o 

cliente retornar, para uma nova compra, aumentam. Por este motivo deve existir este cuidado 

na hora da escolha do tipo de marketing a ser usado. 

Andrade (2010) relaciona alguns tipos de marketing, tais como: direto, de rede, de 

relacionamento, viral, de emboscada, de guerrilha, eletrônico, ambiental, societal e cultural. 

De acordo com o autor Andrade 

 

Direto [...] é o marketing centrado no diálogo (interativo) que se utiliza de 

banco de dados para interagir e conquistar o potencial cliente e/ou para a 

preservação dos clientes já conquistados. 
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De rede [...] é uma alteração significativa nos papéis comerciais 

desenvolvidos. Assim o consumidor passa a patrocinador de outro consumidor que, 

por sua vez, passará a função de patrocinador dos consumidores que estão na 

seqüência. Nessa teia, [...] é grande a influência das chamadas redes sociais. 

De relacionamento [...] este tem por base a premissa de que os clientes 

importantes precisam receber atenção contínua. 

Marketing viral [...] trata-se da prática de passar uma mensagem de forma 

que ela contamine o receptor e leve este a passá-la adiante. Nesse processo, o 

receptor transforma-se em emissor sucessivamente (ANDRADE, 2010, pp. 58-63). 

 

Observando os diferentes tipos de marketing é possível que a empresa escolha qual 

seja o mais adequado a se aplicar, tendo em vista seus diferenciais. 

Concernente ao marketing de emboscada, Andrade (2010, p. 61) salienta que: 

 

 [...] é aquela em o profissional de marketing se apropria de uma situação 

para colocar em relevo sua marca, sem autorização prévia para isso. Já o marketing 

de guerrilha, caracteriza-se pelos aspectos estratégicos inusitados, de alto impacto, 

baixo custo, e de mídia espontânea para divulgar produtos ou serviços. 

 

Na Figura 3 podem-se analisar os fatores que influenciam a estratégia de marketing na 

empresa. 

 

                                                  Figura 3: Fatores que influenciam a estratégia de marketing da empresa. 

                                                  Fonte: Kotler; Keller (2006, p. 24). 

      

 

Como mostra a figura 3 o ambiente oferece as alternativas para que a empresa crie 

seu marketing. Primeiro ela precisará ter as informações necessárias para depois desenvolver 

o planejamento, e em seguida sua efetuação, que seguirá com um sistema de controle. 
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Jerome McCarthy (apud Kotler e Keller 2006, p. 27) foi o primeiro a abordar o 

marketing de forma sistêmica, representado pelos famosos quatro “Ps”, que significam: 

produto, preço, praça e promoção. 

O produto compõe a imagem da empresa como objeto de troca, com finalidade de 

atender os clientes com eficácia e eficiência. A marca do produto ou serviço deve simbolizar 

o valor, a qualidade e todos os benefícios que o consumidor espera ao levá-lo para casa. 

Sobre preço Doin e Silas (2007, p. 86) assinalam que “é a quantia em dinheiro ou 

recursos permutado por produtos ou serviços. A estimativa de preços envolve a estrutura de 

custos, a política de preços, a forma de pagamento, as condições e os descontos”. 

Ainda em relação a esta questão é pertinente relevar que: 

 

     A percepção do cliente quanto ao preço se enquadra em duas 

dimensões: uma mais racional, em que a escolha está condicionada a um orçamento, 

e outra em que ele está disposto a pagar mais pelo que estiver recebendo em troca. 

Se uma relação custo-benefício lhe for favorável, situação em que sempre consta o 

aspecto psicológico do preço, isto é, se obtiver prestigio e status ou entender que o 

produto caro significa produto com mais qualidade e durabilidade, ele optará por 

essa compra (DOIN; SILAS, 2007, p. 86). 

 

Não é raro um consumidor duvidar da qualidade de um produto ou serviço ao 

compará-los a outros do mesmo gênero e perceber uma diferença relevante no preço.  

O gestor de marketing passa por um grande desafio. As decisões devem, mais do que 

nunca, ser muito bem pensadas e elaboradas de maneira que o preço do produto não seja mais 

visto como fator determinante na compra. 

Cassarro (1995) define a palavra decisão da seguinte forma: 

 

 Uma decisão nada mais é do que uma escolha entre alternativas, 

obedecendo a critérios previamente estabelecidos. Estas alternativas poderão ser os 

objetivos, os programas ou políticas- em uma atividade de planejamento- ou os 

recursos, estrutura e procedimentos- em uma atividade organizacional 

(CASSARRO, 1995, p. 45). 

 

Tendo em vista este conceito, pode-se afirmar que somente conseguirá trabalhar com 

eficiência o gestor que tiver ciência de todas as etapas que o marketing exige para que seu 

resultado seja positivo. Decidir sobre algo sem antes ter conhecimento do que o mercado está 

precisando é agir com inexperiência e certamente não trará bons resultados. 

A imagem da empresa também conta muito com o marketing que ela está 

desenvolvendo. A imagem do profissional é intensificada pela sua credibilidade no mercado.  

Para Las Casas (2001, p. 37),  
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  Uma crise de imagem pode destruir, em pouco tempo, a reputação que, 

para ser construída, levou anos. Um acidente operacional, uma mercadoria com o 

prazo de validade vencido, uma embalagem que não apresenta a quantidade correta 

que o produto contém, um pequeno desliza pode destruir este capital tão precioso: a 

reputação da empresa no mercado. 

 

Diante deste conceito é imprescindível que a empresa haja de acordo com o que ela 

pode ser e oferecer. Deve-se sempre agir de maneira correta para que não exista a 

possibilidade de perder a credibilidade com o mercado. A propaganda enganosa, que muitas 

empresas acabam utilizando para chamar mais a atenção, traz somente resultados negativos 

como o afastamento dos clientes. 

A partir dessas ideias pode-se entender que empresa e o cliente devem ter uma 

relação harmônica, conhecer um ao outro como são realmente é a forma mais correta de se 

engrandecer um relacionamento duradouro. O próximo subcapitulo ajudará a entender essa 

relação empresa/cliente. 

 

2.2 O MARKETING E O CLIENTE 

O estabelecimento de uma clientela fiel e satisfeita é um dos desafios que as 

empresas enfrentam. Para alcançar esse objetivo é preciso não apenas satisfazer o cliente, mas 

também convencê-lo de que o preço pago pelo produto ou serviço prestado é justo. 

Harrington (1993, p. 53), diz que podem existir clientes dentro da organização 

(clientes internos), fora da organização (clientes externos), ou simultaneamente, nas duas 

situações. Um único processo pode ter até cinco tipos diferentes de clientes: 

 

a) Clientes primários: eles são os clientes que recebem diretamente as 

saídas do processo; 

b) Clientes secundários: é uma organização fora dos limites do processo, 

que recebe saídas do processo, saídas que não são necessárias para a missão do 

processo de estudo. Freqüentemente, essas saídas também são usadas para disparar 

outros processos empresariais; 

c) Clientes indiretos: são clientes de dentro da organização, que não 

recebem diretamente a saída do processo, mas são afetados se o processo gerar 

saídas erradas ou atrasadas; 

d) Clientes externos: são clientes de fora da empresa, que recebem o 

produto ou serviço final; 

e) Consumidores: frequentemente estes são os clientes externos 

indiretos. Algumas vezes as empresas vendem diretamente ao consumidor. Nesses 

casos, o cliente externo e o consumidor são a mesma pessoa ou organização. 
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O marketing também ajuda a empresa na geração de valor para seus clientes. 

Conhecer todos os tipos de clientes é fundamental para uma ação mais eficiente. Não somente 

aquele que compra na empresa, é preciso conhecer os outros tipos de clientes. 

Kotler (2000, p. 131) explica que “os clientes de hoje são muito difíceis de agradar. 

São mais inteligentes, mais conscientes em relação aos preços, mais exigentes, perdoam 

menos e são abordados por mais concorrentes com ofertas iguais ou melhores”. 

 Nos dias de hoje, com o mercado cada vez mais competitivo e consumidores cada 

vez mais conscientes da abundância de opções, as empresas que pretendem vencer a 

concorrência precisam mostrar valor para seus clientes, demonstrar á eles que são tratados 

com superioridade em relação à concorrência. 

Kotler e Keller (2012, p. 133) explicam que: 

 

   [...] o valor percebido pelo cliente é um fundamento útil que se aplica 

em muitas situações e proporciona aos gestores ensinamentos importantes. Ele 

sugere que o vendedor deve avaliar o benefício e o custo total para o cliente em 

relação à oferta da concorrência para saber como sua oferta é vista pelo comprador. 

Também sugere que o vendedor que estiver em desvantagem em relação ao valor 

entregue tem duas alternativas: tentar aumentar o benefício total para o cliente ou 

reduzir o custo total para esse mesmo cliente. 

 

A empresa precisa pensar mais no cliente e na forma como divulgará os seus 

produtos e serviços para que sempre exista uma conciliação entre o público que a empresa 

espera atingir e os produtos que ela dispõe para este público. 

A Figura 4 mostra que em vez de enfatizar a fabricação e a venda, as empresas se 

vêem como parte de uma sequência de criação e entrega de valor. 

 

 

Figura 4: Duas maneiras de ver o processo de entrega de valor. 

Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 35). 
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A organização deve avaliar todas as suas alternativas na hora de vender seu produto 

ou prestar um serviço, quanto mais favorável ao consumidor for à venda mais chances a 

empresa tem de realizar o negócio e ainda fidelizar este cliente. 

Sobre como o cliente percebe o valor (benefício) do produto ou serviço que está 

adquirindo Kotler e Keller (2012, p. 131) comentam que: 

 

  [...] é a diferença entre a avaliação que o cliente potencial faz de todos os 

benefícios e custos relativos a um produto e as alternativas percebidas. Já o 

benefício total para o cliente é o valor monetário de um conjunto de benefícios 

econômicos, funcionais e psicológicos que os clientes esperam de determinado 

produto em função de produto, pessoal e imagem. O custo total para o cliente é o 

conjunto de custos que os consumidores esperam ter, para avaliar, obter, utilizar e 

descartar um produto incluindo os custos monetários, de tempo, de energia física e 

psicológica.  

 

O cliente fará comparações entre uma empresa e outra desde o preço, as condições de 

pagamento, o serviço prestado, como foi atendido, quais as vantagens e desvantagens de cada 

uma, e claro, optará por aquela que lhe for mais conveniente. 

Kotler e Keller (2012, p. 132) explicam também que as empresas podem descobrir o 

valor que o cliente atribui para seu produto/serviço através da análise de valor para o 

cliente, com ela descobrem seus pontos fortes e fracos em relação aos concorrentes. As etapas 

dessa análise são: 

 

1. Identificar os principais atributos e benefícios valorizados pelos 

clientes. Os clientes são questionados sobre os atributos, benefícios e níveis de 

desempenho que buscam ao escolher um produto e fornecedores. Atributos e 

benefícios devem ser definidos de forma ampla para abranger todos os fatores que 

compõem as decisões dos clientes. 

2. Avaliar a importância quantitativa dos diferentes atributos e 

benefícios. Os clientes são solicitados a classificar a importância de diferentes 

atributos e benefícios. Se suas avaliações divergem muito, o profissional de 

marketing de vê agregá-las em diferentes segmentos. 

3. Avaliar o desempenho da empresa e dos concorrentes nos 

diferentes valores para os clientes em relação a sua importância. Os clientes 

descrevem onde enxergam o desempenho da empresa e dos concorrentes em cada 

atributo e benefício. 

4. Examinar como os clientes em um segmento específico avaliam o 

desempenho de uma empresa em relação a um grande concorrente específico 

sobre um atributo individual ou uma base de benefício. Se a oferta da empresa 

ultrapassa a do concorrente em todos os tributos e benefícios importantes, a empresa 

pode cobrar um preço mais elevado ( e, desse modo, conseguir lucros maiores) ou 

pode cobrar o mesmo preço e obter maior participação de mercado. 

5. Monitorar os valores para o cliente ao longo do tempo. A empresa 

deve refazer periodicamente seus estudos sobre os valores para o cliente e a 

classificação dos concorrentes á medida que a economia, a tecnologia e os recursos 

se modificarem (Kotler e Keller, 2012, p. 132) (destacado pelo autor). 
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Com essa análise em mãos a empresa pode examinar seus defeitos e qualidades e 

mudar no que for preciso para agradar seu público consumidor. 

Quanto mais completo for o atendimento que a empresa tiver a oferecer mais 

oportunidades ela terá de conquistar o consumidor, que nos dias de hoje busca mais do que 

uma simples venda bem feita. 

 Kotler fala que “os clientes de hoje dão preferência aos fornecedores que além de 

vender, conseguem entregar produtos e/ou serviços nos locais mais diversos que venham a 

existir” (KOTLER, 1998, p. 57). 

Quando a empresa atende a todos os quesitos de um atendimento ideal, pode-se dizer 

que ela satisfaz o consumidor. Kotler e Keller (2012, p. 134) definem satisfação como “um 

sentimento de prazer ou decepção que resulta da comparação entre o desempenho (ou 

resultado) percebido de um produto e as expectativas do comprador”. 

Considerando-se o aspecto potencialmente adverso de ter um cliente insatisfeito, 

Keller e Kotler (2012, p. 137) explicam que “é fundamental que os profissionais de marketing 

saibam como lidar adequadamente com as experiências negativas.” Além disso, os seguintes 

procedimentos podem ajudar a recuperar a boa vontade do cliente: 

 

1. Disponibilizar um serviço de discagem direta gratuita que funcione sete 

dias por semana, 24 horas por dia (por telefone, fax ou e-mail) para receber e atender 

a reclamações de clientes. 

2. Obter contato com o reclamante o mais rápido possível. Quanto mais a 

empresa demora para responder, mais a insatisfação pode crescer e levar a um boca 

a boca negativo. 

3. Assumir a responsabilidade pela decepção do cliente; não culpar o 

cliente. 

4. Escolher pessoas sociáveis para o atendimento. 

5. Resolver a reclamação de forma rápida e satisfatória para o cliente. 

Para alguns reclamantes, a compensação financeira interessa menos do que um sinal 

de que a empresa se importa com eles. 

    

Nos dias de hoje os clientes nem sempre vão até a empresa para fazer uma 

reclamação, eles expressão seu descontentamento pelas redes sociais, pelas conversas com 

outras pessoas, divulgando informações negativas da empresa e isso repercute numa imagem 

desfavorável da empresa perante a opinião pública. 

Jesus (2009) comenta que as empresas tentam diariamente vender mais, conquistar 

novos mercados, oferecer, melhores serviços e atendimento, mas se nestas mesmas empresas 

o cliente tivesse em primeiro lugar, com certeza todos os objetivos citados seriam alcançados 

mais rapidamente. 
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Para Assad (2009) a cultura da importância do consumidor para a empresa e na 

empresa não pode ficar apenas no discurso. É preciso ir além. Não pode ser imposta também. 

É preciso entrar no DNA da empresa e dos funcionários. 

Baseado nesses critérios observa-se a real importância de valorizar o cliente. Como 

comenta Morita (2013), no texto “A importância de todos os clientes” na página da web 

Clientes SA. 

    É preciso encantar os clientes, e esse encantamento é construído com a 

excelência no atendimento, também chamado de momento da verdade, na qual 

consumidor e empresa encontram-se frente a frente. Comenta também que um 

atendente mal humorado, mal informado ou mal contratado pode arrasar a imagem 

da empresa e por esta razão as empresas que buscam excelência devem saber 

contratar, capacitar, motivar e recompensar seus funcionários (MORITA, 2013). 
         

Tendo em vista esses fatores, a empresa que pretende agradar seus clientes, deve em 

primeiro lugar ser agradável. Estar equipada com funcionários capazes de fazer um 

atendimento satisfatório e confiável. Dessa forma irá obter um pensamento positivo do 

consumidor sobre ela. 

Para verificar como a empresa está sendo vista pelo cliente pode ser realizada uma 

pesquisa de satisfação. Que como comenta Iwakura (2013) trás resultados muito satisfatórios. 

 

   Aqueles que realizam a pesquisa de satisfação só têm a ganhar. Através 

dessa ferramenta, o empresário identifica suas falhas e várias oportunidades de 

melhoria. Descobre seus pontos fortes e diferenciais competitivos. Na realidade, 

obtém uma consultoria gratuita de seus próprios clientes. Enxerga sua empresa sob a 

ótica de seus consumidores (IWAKURA, 2013). 

 

Sabendo da opinião do cliente, poderão ser realizadas mudanças, fazendo com que o 

mesmo se sinta bem quando freqüentar novamente a empresa. Essa sensação de bem estar 

originará uma percepção positiva que poderá ser transmitida pelo próprio cliente.  

No próximo subcapítulo o assunto percepção será tratado de maneira a conhecer 

como ela se forma na mente do consumidor. 

       

2.3 PERCEPÇÃO DO CLIENTE 

O modo como as pessoas interpretam cada situação vai interferir na maneira como 

agem na sociedade como um todo, cada indivíduo compreende tal situação de uma forma 

distinta. 
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Aguiar diz que “a percepção é básica para a compreensão do comportamento porque 

é por meio do processo perceptivo que as pessoas constituem sua realidade, È com base no 

que é percebido que elas raciocinam, tomam decisões, agem” (AGUIAR, 2005, p. 329). 

Para Kotler e Keller (2012, p. 174) percepção é o processo pelo qual alguém 

seleciona, organiza e interpreta as informações recebidas para criar uma imagem significativa 

do mundo. 

Ou seja, o modo como os seres humanos interpretam as situações que ocorrem 

diariamente. Algumas vão gerar uma percepção positiva sobre o ocorrido e outras uma 

negativa, variando de uma pessoa para outra. 

“Na percepção, a memória é o processo mental de armazenamento das experiências 

passadas identificáveis. Este mundo individual de coisas identificáveis está à disposição de 

cada pessoa, quando a ele desejar recorrer”(AGUIAR, 2005, p. 313). 

Ao gerar a percepção o indivíduo irá comparar o ocorrido com alguma experiência 

passada, que também poderá ser positiva ou negativa e irá contribuir para a compreensão da 

nova situação que está ocorrendo.  

“A percepção de objetos, pessoas e eventos no presente é contaminada pela 

experiência passada. O indivíduo, portanto, projeta seu mundo interior naquilo que está 

percebendo” (AGUIAR, 2005, p. 314). 

Cada pessoa traz consigo uma experiência passada, seja ela agradável ou não, sempre 

ficará registrada na mente e assim quando ocorrerem situações semelhantes à pessoa irá 

compará-las e formar sua própria compreensão da situação. 

A Figura 5 mostra a formação da percepção e sua influência no comportamento. 

 

 Figura 5: Influência da percepção no comportamento. 

           Fonte: Aguiar (2005, p. 324). 
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              Analisando a Figura 5 pode-se entender que ao receber as informações a pessoa irá 

selecioná-las, interpretá-las, complementá-las com alguma memória semelhante e assim 

formar sua percepção diante o ocorrido e, então, se comportar de acordo. 

Kotler e Keller comentam também que ela “depende tanto de estímulos físicos, 

quanto da relação desses estímulos com o ambiente e das condições internas individuais” 

(KOTLER e KELLER, 2012, p. 174). 

A maneira como cada pessoa interpreta as ocorrências do dia a dia vai depender tanto 

do ambiente ao seu redor como das sensações internas de cada um. 

Aguiar (2005) menciona que 

 

Os estudos do processo perceptivo têm mostrado que a percepção de um 

evento ocorre geralmente mediante diferentes órgãos sensoriais ao mesmo tempo. A 

depender do objeto percebido, haverá a preponderância de um ou outro órgão 

sensorial no processo perceptivo. Mas dificilmente a percepção de um evento 

envolverá um órgão sensorial isolado (AGUIAR, 2005, p. 312). 

 

Pode-se compreender que é necessário todos os sentidos trabalharem juntos para que 

se possa formar uma percepção mais completa do ocorrido. 

No entanto, a capacidade do cérebro humano de processar estímulos é 

limitada e, em interação com o meio externo, o indivíduo tem contato com um 

número maior do que poderá processar. Por isso, existe uma defasagem ente o 

número de estímulos que atinge o ser humano e o número de estímulos que seu 

cérebro transforma em informação. Essa defasagem caracteriza o fenômeno da 

limitação da atenção (AGUIAR, 2005, p. 313). 

 

O limite de atenção varia de pessoa para pessoa, cada ser contem seu estado 

emocional e dará maior ou menor atenção a situação dependendo do momento em que ela 

ocorre. 

“Muitas vezes, as situações estão claras para os outros e permanecem obscuras para o 

indivíduo emocionalmente envolvido, porque ele não se permite percebê-las” (AGUIAR, 

2005, p. 319). 

Na mesma situação, pessoas diferentes percebem objetos e situações de forma 

diferentes, essa compreensão vai depender do estado emocional em cada indivíduo se 

encontra.  

Honorato (2004, p. 132) também tem a convicção de que “a percepção de um 

produto ou serviço resulta da interação de dois fatores: estimulantes e individuais”, conforme 

mostra o Quadro 01. 
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Fatores                           Descrição 

Estimulantes Características do objeto físico, como cor, tamanho, peso. 

Individuais Características do indivíduo, incluindo não apenas o processo sensorial, mas também as 

experiências com itens similares, bem como as expectativas e as motivações básicas. 

         Quadro 1: Fatores integrantes da percepção 

         Fonte: Honorato (2004 p. 133). 

 

O quadro de Honorato (2004) divide estes dois fatores determinantes da percepção e 

descreve quais elementos interferem para que cada um aconteça. Os fatores estimulantes são 

notados na característica física do produto e os fatores individuais têm a ver com o indivíduo 

que o observa. 

Os consumidores nunca estão longe de anúncios, embalagens de produtos, 

comerciais de rádio e televisão e outdoors, todos clamando por sua atenção. Kotler e Keller 

(2006) cometam que: 

 
Muitas vezes os consumidores não poupam esforços para experimentar 

sensações incomuns. Cada ser humano lida com um bombardeio de sensações, 

prestando atenção em alguns estímulos e eliminando outros. As mensagens 

escolhidas para prestar atenção com freqüência acabam sendo diferentes das 

pretendidas por seus patrocinadores, na medida em que cada um coloca sua “visão” 

nas coisas ao extrair significados que são coerentes com suas próprias experiências, 

concepções e desejos únicos. As sensações são absorvidas pelo consumidor e 

utilizadas para interpretar o mundo ao redor (KOTLER; KELLER, 2006, p. 178). 

         

Em concordância com a ideia a cima pode-se dizer que cada consumidor vai dar uma 

atenção e significado diferente para cada situação, por mais que a empresa deseja transmitir 

um determinado significado para sua propaganda cada pessoa irá interpretar de uma maneira 

diferente. 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 174) “as pessoas podem ter diferentes percepções 

do mesmo objeto por causa de três processos: atenção seletiva, distorção seletiva e retenção 

seletiva”. 

Os autores mencionam que: 

 

Atenção seletiva é a alocação de uma capacidade de processamento a 

algum estímulo. A atenção voluntária é algo intencional; a atenção involuntária é 

atraída por alguém ou alguma coisa. Estima-se que as pessoas são expostas em 

média a mais de 1500 propagandas ou comunicações de marca por dia. Como não é 

possível prestar atenção em todos esses estímulos, a sua marca é filtrada no processo 

chamado atenção seletiva (KOTLER; KELLER, 2012, p. 174). 
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Tendo em vista este critério o profissional de marketing tem de se esforçar na busca 

pela atenção dos consumidores, e mesmo assim entender que seu anuncio ou propaganda não 

terá a atenção de todos os que o vêem. 

Keller e Kotler (2012, p. 174) elencam algumas conclusões a respeito de situações 

em que o estímulo será percebido: 

 

1. É mais provável que as pessoas notem estímulos que se relacionem 

com uma necessidade atual. Uma pessoa que esteja motivada a comprar um 

computador prestará atenção em propagandas de computador; provavelmente não 

prestará atenção em anúncios de DVD. 

2. É mais provável que as pessoas notem estímulos que consideram 

previsíveis. A pessoa provavelmente vai prestar mais atenção em computadores do 

que em rádios em uma loja de computadores, uma vez que não se espera que esse 

tipo de loja venda rádios. 

3. È mais provável que as pessoas notem estímulos cujos desvios sejam 

maiores em relação a um estímulo normal. Provavelmente prestarão mais atenção 

em uma propaganda que ofereça um desconto de US$ 1oo sobre o preço de um 

computador do que em outra que ofereça um desconto de US$ 5.   

         

Baseado nisso se a empresa conhecer o que seu cliente procura ela poderá ofertar o 

produto desejado com mais ênfase, fazendo que ele se destaque do produto da concorrência.  

 “Mesmo os estímulos que chamam a atenção nem sempre atuam da forma como os 

emissores da mensagem esperam. Uma distorção seletiva é a tendência que se tem de 

transformar a informação em significados pessoais e interpretá-la de modo que ela se adapte 

aos próprios prejulgamentos” (KOTLER e KELLER, 2012, p. 175). 

Como pode ser visto mesmo percebendo o estímulo o consumidor ainda poderá 

interpretá-lo de um modo contrário ao que o profissional do marketing espera. 

Kotler (2012, p. 175) diz que “os consumidores vão distorcer informações para que 

se ajustem a crenças e expectativas prévias sobre determinada marca ou produto”. 

Tendo em mente estes conceitos é possível afirmar que as marcas mais conhecidas 

no mercado serão beneficiadas pela distorção seletiva, pois questionando o consumidor sobre 

determinado produto, ele terá em mente o produto da marca mais conhecida porque associou 

os dois. 

              Sobre a retenção seletiva os autores comunicam que: 

 [...] as pessoas se esquecem de muitas informações às quais são expostas, 

mas tendem a reter aquelas que confirmam suas crenças e atitudes. Pó causa da 

retenção seletiva, as pessoas são propensas a lembrar dos pontos positivos 

mencionados a respeito de um produto de que gostam e a esquecer dos pontos 

positivos expostos a respeito de produtos concorrentes (KOTLER; KELLER, 2012 

p. 175). 
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Ou seja, o consumidor, já carrega consigo uma ideia formada sobre tal produto ou 

serviço que lhe vem sido oferecido, mas só conquistará lugar em sua mente aquele que já há 

algum tempo o faz pensar de tal forma positiva a seu respeito. A percepção que o cliente 

expressa do produto ou serviço irá compreender a imagem que a empresa esta passando a seus 

consumidores. 

 Desenvolver uma boa imagem ou boa reputação é uma forma de investir no futuro. 

A imagem pode ser considerada o principal ativo de uma empresa. No entanto, não é fácil 

construir uma imagem favorável, sendo necessários muitos cuidados e esforços até que a 

empresa desfrute de uma boa reputação. 

Como dizem Keegan e Green (2003) à imagem de uma empresa refere-se à forma de 

como ela é percebida por seus clientes, fornecedores e outros grupos interessados. Reflete, 

portanto, a credibilidade e o respeito de que a empresa goza no mercado. 

Kunsch (2003), ao citar Riel (1995), afirma que: 

 

[...] imagem é um conjunto de significados pelos quais se chega a 

conhecer um objeto e por meio do qual as pessoas o descrevem, recordam e 

selecionam. Mas, acrescenta que imagem também é o resultado da interação de 

crenças, idéias, sentimentos e impressões constituídas pelas pessoas sobre 

determinado objeto (RIEL apud KUNSCH, 2003, p. 39). 

 

As empresas que possuem uma boa imagem no mercado tendem a aumentar seu 

número de clientes mais rápido e a ser mais lucrativas. Os consumidores tendem a evitar 

relacionamento com empresas de má reputação. 

Sendo assim, uma imagem bem cuidada trará inúmeros benéficos para a empresa, 

certamente atrairá cada vez mais clientes porque quando é lembrada com aspectos positivos 

no mercado essa imagem se propaga. Uma empresa bem vista gera confiança nos 

consumidores. 
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3 PROCEDIMENTOS METOLÓGICOS 

Neste capítulo estão explicados os procedimentos metodológicos adotados na 

realização deste trabalho. Segundo Minayo (2002) metodologia são os caminhos que o 

pesquisador adotará para desenvolver determinado trabalho. 

Para Mazzott e Gewandsznajder (2002, p. 3). 

 

Uma metodologia pode ser definida como um conjunto de regras para se 

tentar solucionar um problema, e que no método científico as regras são gerais, 

passíveis de erros e necessitam da imaginação e intuição do pesquisado 

(MAZZOTT e GEWANDSZNAJDER, 2002, p. 3). 
 

Os processos metodológicos são importantes e essenciais, pois, são através deles que 

os procedimentos utilizados na coleta, análise e desenvolvimento dos dados serão 

demonstrados. 

O trabalho teve início com um estudo bibliográfico a partir de autores como Andrade 

(2010), Cassaro (1995), Honorato (2004), Kotler e Keller (2012), Malhotra (2004), em suas 

variadas obras para gerar um melhor entendimento e conceituação do tema. 

 

3.1  CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Esta pesquisa teve como meta identificar qual a percepção do cliente em relação à 

Clínica da Visão e verificar qual fator é determinante para gerar essa percepção. Para tanto foi 

desenvolvida uma pesquisa de natureza teórica-empírica, onde foram coletados dados 

primários junto aos clientes da Clínica da Visão. 

Por natureza teórica-empirica, Cervio e Bervian conceituam que 

  

   [...] o homem simples conhece o fato e sua ordem aparente, tem 

explicações concernentes à razão de ser das coisas e dos homens e tudo isso obtido 

das experiências feitas ao acaso, sem método, e de investigações pessoais feitas do 

saber dos outros e das tradições da coletividade (1983, p. 8). 

 

A abordagem do estudo é quantitativa. De acordo com Roesch (2005, p. 8) este tipo 

de pesquisa tem por finalidade “obter informações sobre determinada população de forma 

objetiva; desta forma, os resultados encontrados são observáveis e mensuráveis”. 

Quanto aos fins à pesquisa consiste no método Exploratório, que como o nome já diz 

 

   [...] permite uma maior familiaridade entre o pesquisador e o tema 

pesquisado, visto que este ainda é pouco conhecido, pouco explorado. Nesse 

sentido, caso o problema proposto não apresente aspectos que permitam a 

visualização dos procedimentos a serem adotados, será necessário que o pesquisador 
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inicie um processo de sondagem com vistas a aprimorar idéias, descobrir intuições e, 

posteriormente, construir hipóteses. Pode-se afirmar que este tipo de pesquisa 

assume a forma de estudo de caso, pois está sempre em consonância com outras 

fontes que darão base ao assunto abordado (DUARTE, 2013).  

 

Um levantamento foi realizado através da interrogação direta aos clientes da Clínica 

da Visão cujo comportamento se deseja conhecer. Para tanto foram solicitadas informações a 

um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, mediante 

análise quantitativa, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. 

 

3.2  SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A amostra tem característica aleatória. Para Marconi e Lakatos, “a escolha de um 

indivíduo, entre uma população, é ao acaso (aleatória), quando cada membro da população 

tem a mesma probabilidade de ser escolhido”. (Mann apud Marconi; Lakatos, 1970, p. 110). 

Ou seja, cada cliente tem a mesma chance de responder ao questionário. 

O questionário (VER Apêndice A) foi aplicado a todos os que visitaram a clínica dos 

dias 18 de agosto a 18 de setembro de 2014, assim foi possível administrar o tempo entre 

aplicação e análise dos dados da pesquisa. Foram obtidas 93 respostas, sendo que 3 

questionários foram desconsiderados pelo motivo que o respondente se equivocou assinalando 

mais de uma palavra. Neste período estima-se que passaram pela Clínica em torno de 120 

pessoas. 

O pesquisador não teve acesso aos resultados individuais de cada cliente, isso significa 

uma observação não-participante. Depois de respondidos foram depositados em uma caixa de 

coleta sem que o entrevistado precisasse se identificar. 

 

3.3  INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Os dados desta pesquisa foram reunidos através de um questionário de duas partes. 

Na primeira parte, foi identificado o perfil da população entrevistada quanto ao sexo e idade. 

Já a segunda parte é formada por questões de múltipla escolha. Foi observado que o tempo de 

espera dos pacientes respondentes é pequeno e por isso optou-se por não aplicar perguntas 

qualitativas em virtude de que, possivelmente, muitas não seriam respondidas. 

As questões aplicadas foram elaboradas pelo pesquisador com auxílio do professor 

orientador. Tais indagações tiveram como finalidade diagnosticar a percepção que o 

estabelecimento – Clínica da Visão – gera ao cliente. 
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3.4 ANÁLISE E INTREPRETAÇÃO DOS DADOS 

A partir das informações coletadas foi realizada a análise dos resultados. Gil (2010, 

p. 140) descreve que “nessa etapa procede-se à descrição detalhada e analítica dos 

significados e ideias dos sujeitos relativos ao tema”. 

Os dados do questionário foram transcritos diretamente para o computador. Os 

resultados dos dados foram tabulados com o auxílio do Microsoft Office Excel e esboçados 

em gráficos seguidos de explicações sobre cada uma das questões aplicadas para compreensão 

e interpretação dos resultados. 

A organização das respostas serviu para melhor análise dos dados e para que o 

problema proposto fique acessível e interpretável. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A Clínica da Visão oferece seus serviços há dez anos no centro da cidade de 

Tapejara, prestando a seus clientes atendimento optometrico especializado. Segundo o 

Sindicato Nacional dos Optometristas (SNO), Optometria significa: 

     

[...] a ciência que estuda o sistema visual, habilitando profissionais 

independentes na área da saúde, atuando na prevenção de problemas oculares e 

sistêmicos, sendo ainda uma especialista na determinação de defeitos refrativos e 

disfunções visuais, especificando as ações e medidas corretoras adequadas sem a 

utilização de drogas ou intervenções cirúrgicas, (opto: visão, metria: medida) (WCO 

- World Coincil Optometry apud Sindicato Nacional dos Optomestristras). 

 

A clínica pertence ao Dr. Vinício Mezzomo, formado pela Universidade Luterana do 

Brasil (ULBRA), RBO: 0033/A. O atendimento é realizado com o auxílio de uma secretária 

que agenda as consultas e recepciona os clientes. 

O atendimento é realizado de segunda a sexta e no sábado pela parte da manhã, com 

agendamento antecipado das consultas. Uma vez ao mês é prestado atendimento no posto de 

saúde das cidades de Ciríaco e David Canabarro. E, a cada quinze dias, o optometrista atende 

também na cidade de Ibiraiaras. 

Hoje em dia a Clínica conta com mais de 6 mil clientes
1
 que pertencem a Tapejara e 

região. Ibiaçá, Sananduva, Vila Lângaro, Santa Cecília do Sul, Charrua e Água Santa são as 

cidades em que os clientes mais se concentram. Na cidade de Ibiraiaras contabilizou-se 85 

clientes. 

O cadastro dos clientes é feito na hora da consulta, contendo nome, endereço, 

telefone e informações sobre os exames que forem realizados no paciente. 

A Clínica não é conveniada com nenhum tipo de plano de auxílio saúde, mas é dado 

um desconto na consulta para o cliente que possuir convênio com IPE, Tapcard ou Unimed. 

Para os pacientes que trabalham nas fábricas de Tapejara também é concedido desconto. 

A Clínica da Visão não utiliza de nenhum tipo marketing, com isso pode estar 

perdendo lugar no mercado. O estudo também irá revelar se este fator está sendo percebido 

pelo seu público consumidor. 

                                                           
1
 A Clínica mantém o cadastro dos clientes em um arquivo do Word.  Cada cliente está em um arquivo 

identificado pelo nome. Sendo assim, o total de clientes informados trata-se do total de arquivos registrados, 

porém, não é possível destacar àqueles que são clientes regulares da Clínica, apenas é possível identificar um 

número total de pacientes que já usufruíram dos serviços prestados pela Clínica. 
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Se tratando de saúde é uma área na qual as pessoas pesquisam muito hoje em dia, 

buscando saber das capacidades e qualidades que o profissional tem para lhe oferecer, assim, 

poderão ou não depositar confiança na empresa, afinal, saúde não se compra. 

 

4.1 LOCALIZAÇÃO E LAYOUT DA CLÍNICA 

A Clínica da Visão está situada na Rua do Comércio, no centro de Tapejara. 

  

 
       Figura 6: Fachada da Clínica da Visão. 

            Fonte: a autora (2014). 

 

A fachada pode ser vista na Figura 6. O cliente vai até a clínica no dia marcado e 

aguarda alguns minutos até ser atendido. Enquanto isso é feito sua ficha (que contém nome, 

telefone e endereço) e é cobrada a consulta. 
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           Figura 7: Sala de espera. 

           Fonte: a autora (2014). 

 

O cliente passa para a sala de consulta, onde o optometrista faz algumas perguntas e após são 

realizados os exames necessários para realizar o diagnóstico. Conforme Figura 7. 

 
            Figura 8: Atendimento ao cliente. 

            Fonte: a autora (2014). 
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Na hora da consulta o cliente passa por cada um dos aparelhos para que ao fim se possa 

identificar qual a sua carência refrativa. 

 

            Figura 9: Local onde os exames são realizados. 

            Fonte: a autora (2014). 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 A partir das informações coletadas junto aos clientes da Clínica da Visão, foi feita a 

apresentação e análise dos resultados de forma quantitativa e qualitativa buscando identificar 

qual a percepção mais relevante entre os questionados e dar possíveis sugestões de melhoras 

para as percepções que se mostraram de forma negativa para a Clínica. 

 Os resultados da pesquisa foram expostos por meio de gráficos que facilitam a 

compreensão e interpretação das informações. 

O primeiro aspecto foi quanto ao perfil dos questionados. Como mostra o Gráfico 1 

55,55% são mulheres e 44,45% são homens. Os números sinalizam que existem diferenças 

não muito significativas em relação ao gênero dos clientes. 

 

Gráfico 1: Gênero dos respondentes 

Fonte: A autora (2014). 

 

Em relação a idade, destacou-se a população de 51 a 55 anos. Segundo o 

optometrista, depois dos cinquenta anos a miopia se manifesta em grande parte da população, 

o que pode ser uma explicação para a procura maior por consultas nesta idade. 
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Gráfico 2: Idade dos respondentes 

Fonte: A autora (2014). 

 

No Gráfico 3 foi averiguado qual a cidade de origem dos questionados. 

 

Gráfico 3: Cidade de origem dos respondentes 

Fonte: A autora (2014). 

 

Como se pode perceber a maior parte dos clientes, ou seja, 40% que responderam o 

questionário residem em Tapejara, Ibiaçá, Santa Cecília e Vila Lângaro também contribuíram 

com parte das respostas. 

O Gráfico 4 mostra quais palavras os clientes associam à Clínica da Visão. 
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Gráfico 4: Palavras mais associadas à Clínica da Visão pelos respondentes 

Fonte: A autora (2014). 

 

Honestidade foi a opção mais escolhida entre os clientes quando pensam na Clínica. 

Competência e comprometimento também foram as mais associadas. Esta questão teve um 

efeito muito relevante, pois mostra que o estabelecimento é visto por seus clientes de maneira 

sincera e digna. 

O Gráfico 5 mostra como o serviço prestado pela Clínica é visto por seus clientes. 

 

Gráfico 5: Palavras mais associadas ao serviço prestado pela Clínica da Visão pelos respondentes 

Fonte: A autora (2014). 
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A maioria dos questionados considera o serviço como sendo competente, outro fator 

positivo para a Clínica. Competência é uma palavra formada pelo conjunto de habilidade, 

atitude e conhecimento sobre determinado assunto. 

O profissional que atua na recepção é visto pela maior parte dos clientes que 

responderam o questionário como uma pessoa gentil, como aponta o Gráfico 6. 

 

 

 

Gráfico 6: Palavras mais associadas ao recepcionista da Clínica da Visão pelos respondentes 

Fonte: A autora (2014). 

 

Outras palavras que também se destacaram como resposta foram responsável e 

atencioso.  

O profissional que atua no atendimento optometrico da Clínica foi apontado pela 

maioria de seus pacientes como um profissional responsável. 



40 

 

 

 

Gráfico 7: Palavras mais associadas ao optometrista  da Clínica da Visão pelos respondentes 

Fonte: A autora (2014). 

 

O Gráfico 7 mostra que, segundo os questionados, o profissional também é 

considerado uma pessoa confiável por seus pacientes.  

No Gráfico 8 se pode ver como os preços cobrados pelos serviços prestados na Clínica 

são vistos pelos consumidores. 

 

Gráfico 8: Palavras mais associadas aos preços  da Clínica da Visão pelos respondentes 

Fonte: A autora (2014). 

 

 Acessível foi a resposta que mais constou nos questionários para essa pergunta, 

mostrando que os preços são de fácil acesso para a população, ou seja, que não possui 



41 

 

 

exagero. Também foi considerado justo e menor que o da concorrência, pelos clientes. No 

Gráfico 9 está esboçado o sentimento que a Clínica da Visão gera nos seus clientes. 

 

Gráfico 9: Palavras mais associadas ao sentimento que os respondentes têm pela da Clínica da  Visão 

Fonte: A autora (2014). 

 

Confiança é o sentimento que mais desperta nos clientes, mais de 50% assinalou esta 

palavra. Bem estar e serenidade também foram as duas que mais representaram o sentimento 

dos clientes em relação a Clínica. 

Por fim o Gráfico 10 mostrando quais são os motivos mais relevantes ao recomendar 

a Clínica da Visão.  

 

Gráfico 10: Motivos mais relevantes ao recomendar a Clínica da Visão 

Fonte: A autora (2014). 
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O preço é o fator mais visto como motivo de recomendação, o profissional também 

foi considerado e o comprometimento que a Clínica passa aos seus pacientes também foi visto 

como fator na indicação a outras pessoas. 

Deve-se destacar que as palavras negativas não apareceram como resposta, algo 

muito significativo que mostra que a Clínica da Visão em todos esses anos de atendimento 

construiu uma imagem positiva perante seus clientes. 

Associando os resultados obtidos com o conteúdo teórico pode se compreender o real 

sentido da relação que deve existir entre a empresa e o cliente. A Clínica da Visão não pratica 

nenhum tipo de marketing para expor seu nome no mercado, mas sempre procurou atender 

aos seus clientes de maneira afetuosa, buscando criar vínculos e desta forma, como revelou a 

pesquisa da percepção dos pacientes, é lembrada por muitos pelo seu atendimento honesto e 

responsável. 

O optometrista, responsável pela Clínica, considerou a pesquisa de grande valia, 

além de contribuir para este trabalho de conclusão de curso também pode revelar o modo com 

que o público enxerga o estabelecimento, algo antes desconhecido. Saber que sua empresa é 

bem vista pelas pessoas é algo que traz enorme gratidão para o gestor, pois assim ele pode 

confirmar com certeza que sua caminhada não foi em vão, que todos os anos de atendimento e 

empenho com sua profissão lhe trouxeram a recompensa, o reconhecimento. 

Foi dada a sugestão de que o proprietário instale ar-condicionado e um bebedouro 

para que os pacientes que estão esperando sintam se mais a vontade.  

Se toda empresa realizasse uma pesquisa com seus clientes ao menos uma vez, 

poderia entender o quanto significativo é esta simples ação. Poder se ajustar ao que seu 

público espera encontrar é um passo muito grande para conquistá-los. É preciso mostrar ao 

cliente que a empresa esta disposta a mudar quantas vezes for necessário para que ele se sinta 

bem para retornar. 

O quadro abaixo mostra em todas as questões qual a palavra foi predominante em 

cada resposta. 

Pergunta Resposta Predominante 

Das palavras abaixo, qual delas você 

associaria a Clínica da Visão? 

Honestidade 

Das palavras abaixo, qual delas você 

associaria ao serviço prestado pela Clínica da 

Visão? 

Competente 
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Das palavras abaixo, qual delas você 

associaria ao profissional que atua na 

recepção da Clínica da Visão? 

Gentil 

Das palavras abaixo, qual delas você 

associaria ao profissional que atua no 

atendimento optometrico da Clínica da 

Visão? 

Responsável 

Das palavras abaixo, qual delas você 

associaria aos preços cobrados pelos serviços 

na Clínica da Visão? 

Acessível 

Que palavra melhor representa seu 

sentimento em relação à Clínica da Visão? 

Confiança 

Dos motivos abaixo, qual você associaria 

como mais relevante ao recomendar a Clínica 

da Visão a um conhecido? 

Preço 

Quadro 2: Respostas Predominantes. 

Fonte: a autora (2014). 

 

Para que a empresa não seja lembrada somente pelo seu preço acessível, podem ser 

desenvolvidas estratégias de marketing que fortaleçam a imagem da empresa perante os 

outros fatores positivos que ela possui. 

Analisando a teoria com a prática, comprova-se que todo conhecimento e 

aprimoramento que forem dedicados para dispor de um melhor atendimento serão 

recompensados com a consideração dos clientes pela empresa e com isso ela poderá 

conquistar a fidelização que nos dias de hoje é tão difícil de ser conseguida, com tantas 

opções disponíveis no mercado. 
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6 CONCLUSÃO 

Levando-se em conta o que foi observado durante o trabalho, conclui-se que toda e 

qualquer empresa precisa ter conhecimento do que seus clientes pensam a seu respeito, para 

que assim possa se ajustar aos desejos e necessidades dos mesmos. Isso é conseguido através 

de entrevistas, questionamentos e pode mudar totalmente a imagem que a empresa apresenta 

ao mercado. 

Desenvolver uma boa imagem é uma forma de investir no futuro. No entanto, não é 

fácil construir uma imagem favorável, sendo necessários muitos cuidados e esforços até que a 

empresa desfrute de uma boa reputação. 

As empresas que possuem uma boa imagem no mercado tendem a aumentar seu 

número de clientes mais rápido e a ser mais lucrativas. Os consumidores tendem a evitar 

relacionamento com empresas de má reputação. Uma imagem bem cuidada trará inúmeros 

benefícios para a empresa, atraindo cada vez mais clientes porque quando é lembrada com 

aspectos positivos no mercado essa imagem se propaga. Uma empresa bem vista gera 

confiança nos consumidores. 

A concorrência só pode ser superada quando a empresa está determinada a 

conquistar seus clientes e busca alternativas para realizar essa conquista. Quando o 

consumidor sentir-se bem, acolhido pela empresa, a percepção que irá gerar dela certamente 

será positiva e este cliente irá passar está idéia a diante. 

Uma imagem bem construída requer esforço de todos os que fazem parte da empresa, 

exigirá conhecimento e habilidade em lidar com pessoas. 

Sendo assim, podem se considerar atingidos os objetivos deste trabalho que 

constituíam em conhecer o cliente, se aproximar dele, identificar a sua percepção e procurar 

obter melhora nos aspectos que aparecessem como negativos. Pode se conhecer e analisar os 

sentimentos dos clientes em relação a empresa em questão, algo que trouxe satisfação e 

estímulo para continuar atendendo de forma receptiva e eficaz para que cada vez mais se 

conquiste novos clientes. 
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APÊNDICE 

 

Caro respondente,  

Esse questionário faz parte do Trabalho de Conclusão do Curso de Administração da 

acadêmica da FAT – Faculdade Anglicana de Tapejara, Gabriela Dalzotto Rodrigues. 

Respondendo você estará contribuindo com o estudo que tem como objetivo identificar 

percepção dos pacientes da Clínica da Visão em relação aos serviços prestados. 

 

1. PERFIL 

A) Gênero: (   ) Feminino (   )  Masculino              (   ) Outro 

B) Idade: 

(   ) De 15 a 20 anos (   )  De 21 a 25 anos (   ) De 26 a 30 anos (   ) De 31 a 35 anos    (   ) De 

36 a 40 anos   (   ) De 41 a 45 anos (   ) De 46 a 50 anos (   ) De 51 a 55 anos (   ) De 56 a 

60 anos    (   ) De 61 a 65 anos   (   ) Acima de 66 anos 

C) Cidade de Origem: 

(   ) Tapejara (   ) Ibiaçá  (   ) Vila Lângaro (   ) Santa Cecília (   ) Água Santa  (   ) Charrua (   ) 

Sananduva  (   ) Coxilha   (   ) Passo Fundo (   ) Getúlio Vargas (   ) Outra. Qual? 

__________________________________________  

 

2. Das palavras abaixo, qual delas você associaria à Clínica da Visão?  

(   ) Competência (   ) Dedicação  (   ) Honestidade (   ) Comprometimento 

 (   ) Confiança 

(   ) Inexperiência (   ) Indiferença  (   ) Falsidade  (   ) Problema  

 (   ) Negligência 

(   ) Outra. Qual? ___________________                                                      

 

3. Das palavras abaixo, qual delas você associaria ao serviço prestado pela Clínica da Visão? 

(   ) Qualificado  (   ) Eficiente  (   ) Atencioso  (   ) Competente (   ) 

Ágil 

(   ) Lento  (   ) Despreparado (   ) Incompetente (   ) Desleixado  (   ) 

Desatento 

(   ) Outra. Qual? ___________________                                                      

 

4. Das palavras abaixo, qual delas você associaria ao profissional que atua na recepção da 

Clínica da Visão? 

(   ) Competente (   ) Gentil  (   ) Atencioso  (   ) Responsável (   ) 

Cuidadoso 

(   ) Mal Humorado (   ) Incompetente (   ) Desagradável (   ) Indelicado  (   ) 

Desatento 

(   ) Outra. Qual? ___________________                                                      

 

5. Das palavras abaixo, qual delas você associaria ao profissional que atua no atendimento 

optometrico da Clínica da Visão? 

(   ) Aplicado (   ) Caprichoso (   ) Eficiente  (   ) Responsável (   ) Confiável 

(   ) Desatento (   ) Desleixado (   ) Incompetente (   ) Descuidado  (   ) Desqualificado 

(   ) Outra. Qual? ___________________                                                      
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6. Das palavras abaixo, qual delas você associaria aos preços cobrados pelos serviços na Clínica 

da Visão? 

(   ) Acessível (   ) Justo  (   ) Elevado (   ) Baixo  (   ) Oneroso (caro) 

(   ) Maior que o da concorrência (   ) Menor que o da concorrência (   ) Outra. Qual? 

___________________                                                      

 

7. Que palavra melhor representa seu sentimento em relação à Clínica da Visão? 

(   ) Confiança (   ) Segurança (   ) Estabilidade (   ) Bem-estar (   ) Serenidade (   ) Facilidade 

(   ) Frieza (   ) Decepção (   ) Incompetência (   ) Desorganização (   ) Outra. Qual? 

___________________                                                      

 

8. Dos motivos abaixo, qual você associaria como mais relevante ao recomendar a Clínica da 

Visão a um conhecido? 

(   ) Preço   (   ) Profissional   (   ) Comprometimento   (   ) Serviço Prestado   (   ) Atendimento 

(   ) Outra. Qual? ___________________                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


