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RESUMO
Este estudo piloto teve como objetivo avaliar o nível de satisfação dos consumidores
da Glia - Cultura, Aprendizagem e Saúde, uma empresa que oferece uma proposta
múltipla de atendimento e serviços. Participaram do estudo 55 usuários da empresa,
respondendo ao instrumento, em forma de questionário, contemplado em
14 questões e validado por dois especialistas. A análise e interpretação de dados
foram realizadas através dos resultados obtidos nas respostas dos questionários,
encaminhados via correio eletrônico aos usuários cadastrados na documentação da
Glia. Os resultados apontaram que a partir deles, várias considerações e
recomendações foram apresentadas destacando a necessidade de uma futura
avaliação, tendo como ponto de partida esse estudo piloto.
Palavras-chave: Avaliação. Consumidores. Cultura. Aprendizagem. Saúde.

ABSTRACT
This study pilot it had as objective to evaluate the level of satisfaction of the
consumers of the Glia-Culture, Learning and Health, a company who offers to a
proposal multiple of attendance and services. Fifty five users of the company had
participated of the study, answering to the instrument, in format of questionnaire,
contemplated in fourteen questions and validated by two specialists. The analysis
and interpretation of data was been accomplished through the results acquired in the
answers questionnaires, addressed by e-mail to the users registered in cadastre of
the Glia. From the results some observations and recommendations was been
presented detaching the necessity of one future evaluation, having as starting point
pilot study.
Keywords: Evaluation. Consumers. Culture. Learning. Health.
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1 INTRODUÇÃO
A casa de Cultura-Aprendizagem-Saúde - Glia foi criada em 2006, por quatro
profissionais com interesses mútuos: uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma
pedagoga e professora de história, e uma engenheira química, também, facilitadora
de biodanza. As sócias se reuniram e montaram um espaço para oferecer diversos
serviços para atendimento de crianças, jovens, adultos e idosos.
A palavra Glia vem do grego, e significa cola. São células que formam,
juntamente com os neurônios, a rede polivalente do sistema nervoso. A escolha
deste nome surgiu a partir de um estudo de neurociência que aponta as células
gliais, neuroglia ou simplesmente Glia, que são nove vezes mais numerosas que os
neurônios, assumem cerca de 25 funções diferentes, entre elas, proteção,
alimentação e sustentação estrutural aos neurônios. Estas células são essenciais
para as conexões nervosas (sinapses).

Figura 1: Células da Glia.
Fonte: Google (2010).

Desde o início, a proposta não era oferecer simplesmente um espaço clínico,
e sim oferecer um espaço múltiplo, acreditando que esse formato de atendimento,
ajudaria as pessoas a realizarem suas conexões de vida, seja pelas áreas da
cultura, aprendizagem ou saúde, formando assim os três núcleos que norteiam a
proposta dessa instituição.
O primeiro núcleo tem proposta cultural, e abriga a galeria de arte, os projetos
de filosofia para jovens e adultos; palestras; Café – Concerto – poesia dramatizada;
saraus de músicas e poesias; participação em projetos culturais da cidade de
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Niterói; lançamentos de livros; colônia de férias culturais para crianças, pequenas
peças teatrais voltadas para o público infantil e adulto, contação de histórias e outras
atividades afins, demonstradas a seguir (Figuras 2, 3, 4, 5 e 6).

Figura 2: Grupo “Costurando Histórias”.
Fonte: Glia (2007)

Figura 4: Sarau de música e poesia.
Fonte: Glia (2008).

Figura 3: Filosofia para jovens (Pipoca Filosófica).
Fonte: Glia (2008).

Figura 5: Exposição da Rota das Artes de Niterói.
Fonte: Glia (2009).

Figura 6: Café - Concerto Literário.
Fonte: Glia (2010).
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O segundo núcleo, o de aprendizagem, é formado por reforço escolar,
palestras e cursos livres, nas áreas de filosofia, design, astrologia, literatura e teatro.
São oferecidas também aulas de balé e jazz para o público infantil e adulto, curso de
robótica, e oficina de desenho livre e desenho animado.

Figura 7: Curso de Robótica Educacional.
Fonte: Glia (2010).

O terceiro é voltado para a área da saúde, com atendimento em Psicologia,
Psiquiatria, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Avaliação Neuropsicológiga, Nutrição,
Fisioterapia, Massoterapia e oficina de corpo e memória para o público adulto que
busca um envelhecimento saudável.

Figura 8: Oficina de Memória.
Fonte: Glia (2010).

É importante ressaltar que na casa de cultura há um regime de parceria, que
disponibiliza horários para sublocação aos profissionais liberais que atuam no setor
de atendimento clínico, ou seja, não existe nenhum vínculo empregatício com esses
profissionais responsáveis pelos atendimentos. Da mesma forma é possível a
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utilização do espaço físico para a realização de cursos oferecidos em sua
programação, nos eventos e/ ou atividades em que o sistema de pagamento ocorre
em forma de porcentagem como retorno financeiro.
Na casa há um espaço destinado a um café, que atualmente é utilizado
somente nos dias de eventos, como o café-concerto e como espaço gourmet nas
exposições de arte.

Figura 9: Espaço do Café.
Fonte: Glia (2009).

Na Glia há uma programação mensal que pode incluir um ou mais núcleos,
que conta com a participação dos profissionais da casa ou convidados.
Ao longo de três anos de existência, o espaço tem evoluído, tanto pela
incorporação de novos profissionais quanto pela ampliação dos serviços oferecidos
à comunidade. É importante frisar também que muitas das atividades inicialmente
projetadas não mais são oferecidas. Da mesma forma, alguns profissionais liberais
que sublocavam no momento da criação da Glia não pertencem mais ao seu quadro
de serviços.
Foram várias as ações planejadas e desenvolvidas, durante esses anos, para
a divulgação da empresa. Algumas surtiram resultados satisfatórios, outras não
ofereceram nenhum retorno, nem financeiro nem de reconhecimento, como
anúncios em jornal de bairro.
Entre 2006 e 2010, por uma série de motivos, a sociedade foi desfeita e
atualmente a casa vem enfrentando grandes mudanças administrativas em função
da necessidade de adaptação ao novo modelo gerencial. É preciso destacar que,
embora a última pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
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Empresas (Sebrae) demonstre que tem havido uma mudança no quadro da
sobrevivência das Pequenas Empresas (MPE), no Brasil, a realidade revela o
quanto é difícil a garantia desta sobrevida (CRIATIVIDADE..., 2005).
As dificuldades legais e comerciais, além da falta de experiência de mercado
estão entre as razões mais comuns para as altas taxas de falências de MPE no
Brasil. Segundo o Sebrae (CRIATIVIDADE..., 2005):
49,9% das empresas encerraram as atividades com até dois anos de
experiência;
56,4% com até 3 anos;
59,9% com até 4 anos.
No Brasil, a microempresa é um conceito criado pela Lei nº. 7.256
(BRASIL,1984) e, atualmente, regulado pela Lei nº. 9.841 (BRASIL,1999), que
estabelece normas também para as empresas de pequeno porte, em atendimento
ao disposto nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal, (BRASIL, 1988)
favorecendo-as

com

tratamento

diferenciado

e

simplificado

nos

campos

administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento
empresarial.
No sentido de tornar o mais claro possível o perfil da empresa Glia, será
utilizada neste trabalho a classificação do Sebrae (2005), que leva em consideração
o número de pessoas ocupadas nas empresas:
 Microempresa: na indústria, até 19 pessoas ocupadas; no comércio e
serviços, até 09 pessoas ocupadas; com receita bruta anual igual ou inferior a R$
240.000,00.
 Pequena empresa: na indústria, de 20 a 99 pessoas ocupadas; no
comércio e serviços, de 10 a 49 pessoas ocupadas;
 Média empresa: na indústria, de 100 a 499 pessoas ocupadas; no comércio
e serviços, de 50 a 99 pessoas ocupadas; com receita bruta anual superior a R$
240.000,00.
 Grande empresa: na indústria, acima de 500 pessoas ocupadas; no
comércio e serviços, acima de 100 pessoas ocupadas.
A Glia tem em seu quadro empregatício somente uma funcionária, que atua
na recepção, ocupando assim, de acordo com a classificação do Sebrae (2005) a
característica de microempresa.
Por todas as razões apresentadas até agora, é possível perceber que a Glia

16

está vivendo um momento crucial, seja para crescer, para sobreviver ou mesmo para
mudar de rumos. O grande desafio da empresa agora é saber, de fato, quem é e o
que deseja o seu usuário. Para, a partir destas respostas, poder traçar o perfil de
seu cliente, assim como o seu nível de satisfação com relação aos serviços
oferecidos para poder traçar um plano de metas que privilegie a inovação.

1.1 AVALIAÇÃO E INOVAÇÃO: NECESSIDADES PREMENTES
O capitalismo é um processo em evolução constante que demanda contínuas
formas de organização. Neste sentido, Schumpeter (1984) afirma que a
característica dinâmica do capitalismo está fundamentada basicamente num
processo contínuo de destruição criativa.
Para enfrentar os desafios de uma sociedade marcada por uma intensa
competição gerada, entre outros fatores, pela globalização, as MPEs, de acordo com
Dacorso (2000), são as empresas que mais necessitam de inovação para
alcançarem a eficiência e a produtividade exigida pela globalização a fim de se
manterem no mercado. Segundo Utterback (1994), o resultado de uma inovação
bem-sucedida pode determinar a sobrevivência de uma empresa no mercado. Assim
sendo, a inovação é, sem dúvida, a palavra-chave para o sucesso.
Dacorso (2000), citando autores como Tidd, Bessant e Pavitt, afirma que as
empresas que inovam seus processos podem garantir um maior tempo de vida. Vale
frisar que para estes autores, muitas vezes, as inovações que garantem a
sobrevivência da maioria das pequenas empresas são quase imperceptíveis.
Fica claro, portanto, que a grande solução para a fragilidade das empresas
está fundamentada na adoção de processos inovadores. A inovação é a chave para
o sucesso, pois permite aumentar os lucros, a consolidar a competitividade e, assim,
garantir a sobrevivência sustentável da empresa.
A experiência da avaliadora como gestora da Glia, a princípio em sociedade,
e nos últimos tempos de forma solitária, indica que para inovar é preciso avaliar.
Toda e qualquer inovação, seja ela de pequeno ou de grande porte é fruto, sem
dúvida, de processos avaliativos, de questões norteadoras, ou, pelo menos, de
porquês instigantes.
Para Scriven (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 35)
a avaliação consiste em “julgar o valor ou mérito de alguma coisa “e torna-se
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essencial quando ocorre um juízo de valor ao objeto analisado e que este tenha um
fim específico. Entende-se qualidade de um objeto quando ele exibe valor e mérito:
o valor está ligado às necessidades, e o mérito aos critérios e padrões
estabelecidos, ambos relacionados aos stakeholders (SCRIVEN, 1991 apud
WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Para realizar uma proposta tão abrangente de opções, como é o caso da Glia,
torna-se apropriado saber se a manutenção e permanência dos serviços oferecidos
são viáveis no contexto da proposta apresentada até o presente momento, se a
empresa é útil em sua finalidade, ética a respeito dos serviços oferecidos e precisa
no que tange às questões técnicas e metodológicas (informação verbal).1
Para tornar a diversidade dos serviços oferecidos mais eficiente e a
participação dos usuários mais eficaz, julga-se oportuno um estudo avaliativo dessa
empresa como estratégia para um planejamento na busca da qualidade e da
produtividade.

1.2 OBJETIVO, JUSTIFICATIVA DO ESTUDO E QUESTÃO DO ESTUDO
O objetivo do presente estudo é avaliar o perfil do usuário da empresa Glia:
Cultura – Aprendizagem – Saúde, e o seu nível de satisfação com relação aos
serviços oferecidos nos três núcleos da instituição.
Diante da história e contexto da empresa, citados anteriormente, torna-se
necessária uma avaliação para a identificação das necessidades e satisfação dos
usuários, com o objetivo de detectar as possíveis falhas existentes relativas aos
serviços distribuídos nos núcleos, para tentar melhorar os resultados que a Glia
deseja alcançar, tanto no aspecto financeiro como no bom atendimento,
aumentando as possibilidades de resposta face às expectativas dos usuários.
Uma avaliação, no momento em que a empresa se encontra, surge como a
oportunidade de contribuição no estabelecimento de diretrizes para melhorar a
tomada de decisões, a partir das respostas do instrumento de avaliação
encaminhado (ANEXO B) e do processo de conhecimento das necessidades e
informações acerca do nível de satisfação dos usuários mediante suas respostas
colaborativas.
1

Texto anotado durante aula da Profa. Thereza Penna Firme, no Curso de Mestrado Profissional em
Avaliação, da Fundação Cesgranrio, em 2008.
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Procura-se neste estudo avaliar também o perfil de seus usuários. Dessa
forma, busca-se um universo de informações que auxilia um julgamento de valor
para ajudar na busca da satisfação dos usuários e da qualidade dos serviços dessa
empresa.
Espera-se por meio dos resultados colhidos, uma adequação à demanda
existente pela identificação de interesses do grupo (stakeholders), uma tentativa
para detectar possíveis falhas no processo e, assim, propor tomadas de decisões às
inovações necessárias.
Com o intuito de atingir o objetivo proposto, o estudo foi norteado pela
seguinte questão: Até que ponto os serviços oferecidos pela Glia atendem as
expectativas dos usuários?

2 CENÁRIO

Figura 10: Fachada da Glia.
Fonte: Glia (2009).

A Glia foi inaugurada em 6 de outubro de 2006, em um sobrado alugado, na
zona sul da cidade de Niterói, Rio de Janeiro, onde funciona até a presente data.
Suas dependências são aproveitadas ao máximo, a partir de uma obra para a
melhoria e aproveitamento dos espaços de acordo com as atividades oferecidas.
Ao longo desses três anos, vários projetos foram desenvolvidos e também
vários profissionais fizeram parte da equipe. Essas alterações não influenciaram,
nem modificaram a proposta inicial da empresa, que é a de oferecer serviços e
atividades para o público infanto-juvenil, adulto e idoso nas áreas da cultura,
aprendizagem e saúde.
Na sua inauguração, a casa contava com os serviços de psicologia,
fonoaudiologia, psicopedagogia, arte-educação (para jovens e adultos especiais),
pilates, ioga e exposição de arte. Concomitantemente, palestras sobre diversos
assuntos e apresentações de peças de teatro e atividades voltadas para o público
infantil. Contava também, com o espaço do café atendendo o público interno e
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externo. Muitas dessas atividades ainda estão em funcionamento com os mesmos
ou com outros profissionais.
No primeiro ano, desde sua inauguração, a programação mensal era
divulgada em forma de folders (Figura7) distribuídos aos visitantes e vizinhança e,
também, por e-mails cadastrados por visitantes e usuários.
No decorrer do primeiro ano, foi percebido que a distribuição desse material
de divulgação não era eficiente, pois não alcançava um público nem uma área
significativa da cidade que justificasse tal investimento. Isso acontecia devido ao
número pequeno de folders confeccionados e à forma precária de distribuição.
O custo do material era muito alto, por sua qualidade e apresentação, tornando-se
assim inviável para a Glia.

Figuras 11 e 12: Agenda da Glia de maio.
Fonte: Glia (2007).
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No segundo ano de atividade, a empresa contratou uma assessoria de
imprensa para ajudar na divulgação dos serviços e eventos, porque até então estava
sendo utilizado apenas o cadastro eletrônico.
Várias notas e reportagens foram publicadas na mídia impressa (O Globo e
O Fluminense, 2008), enfatizando algum evento ou serviço da casa. Com esta
estratégia, a empresa tornou-se mais conhecida, o movimento aumentou, porém o
retorno dos eventos também não era garantido.
Foi constatada uma participação maior, e diante disso aumentou o interesse
pela programação por parte das pessoas que já conheciam e das que gostariam de
conhecer o espaço.
Ainda no segundo ano de funcionamento, uma das sócias afastou-se por
tempo indeterminado, por motivos particulares, saindo depois definitivamente no
final do ano corrente. Isto fez com que as outras sócias assumissem mais
responsabilidades financeiras e de trabalho. Por não estar em boa situação
financeira, a Glia precisou buscar parceria com outra empresa para agregar valores
tanto financeiros como de impacto. Assim, a Livraria Nobel sublocou um espaço e
assumiu o café, criando um ambiente de café literário, que foi de grande
importância, pois deu um valor significativo para casa. Devido à ausência no bairro
de um espaço como esse, tanto a proposta do café como a livraria foram muito bem
recebidas pela comunidade local.

Figura13: Livraria Nobel na Glia.
Fonte: Glia (2009).

Figura 14: Livraria Nobel na Glia.
Fonte: Glia (2009).

Essa parceria fez com que a Glia assumisse um lugar de referência no bairro
pelos serviços prestados.
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Por ser uma livraria franqueada, de grande porte e com a maioria das lojas
em shopping, seu proprietário não conseguiu dar a devida atenção e divulgação,
pois estava comprometido com outras unidades. Permaneceu na casa por oito
meses, mas depois preferiu se transferir para outro shopping a ficar com uma
unidade pequena em uma casa de cultura.
Com a saída da livraria, próximo de completar três anos de funcionamento, a
sociedade se desfez completamente. Permaneceu apenas uma sócia do grupo
original, e a manutenção financeira e operacional se tornou mais difícil com apenas
uma proprietária.
Já no terceiro ano, a essência da proposta original continua a mesma, sendo
que o momento é de avaliação. É necessário saber se a casa atinge a expectativa
da comunidade, se tem apresentado êxito e qualidade dos serviços para justificar a
sua existência.
Com o retorno das dificuldades administrativas e financeiras, passou-se então
a encaminhar a programação somente por e-mail; até hoje essa é a forma de
divulgação que foi encontrada para atingir um grande número de pessoas a custo
zero.
Atualmente, a nova proprietária está investindo em outras parcerias para dar
andamento ao projeto inovador que a Glia sempre apontou para a sociedade, que é
inserir em um único espaço uma diversidade de atividades e serviços, no campo da
cultura, aprendizagem e saúde.
Sabe-se da importância dos serviços prestados, porém, busca-se na proposta
construída um cunho social e educacional abrangente, seja por meio da expressão
artística, seja pela saúde ou pelas propostas de livre docência que auxiliam na
formação de pessoas e cidadãos críticos.

3 AVALIAÇÃO CENTRADA EM CONSUMIDORES
Decifra-me ou te devoro!
De acordo com Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004) a avaliação centrada
no consumidor torna-se conhecida no campo da educação no final da década de
1960 com o aparecimento de novos produtos educacionais no mercado. O
surgimento

de

tais

produtos

só

foi

possível

em

função

dos

subsídios

governamentais, através de fundos federais especialmente criados para tal fim.
Ao criar a distinção entre os conceitos de Avaliação Formativa e de Avaliação
Somativa, Scriven (1967 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004)
estabelece a diferença de papéis desempenhados pela avaliação. De acordo com o
autor, a Avaliação Formativa é destinada basicamente ao propósito de fornecer
informações às equipes de projetos e programas no intuito de auxiliar no
aprimoramento e correção das ações desenvolvidas. Já a Avaliação Somativa, por
outro lado, é destinada ao público consumidor, gestores e financiadores, servindo
para tomada de decisões quanto à continuidade ou não de certos programas e
projetos, uma vez que possibilita o julgamento de mérito do programa analisado.
Scriven (1960 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 167)
elenca os seguintes critérios como fundamentais para toda e qualquer avaliação
centrada no consumidor:

Evidências de ter alcançado importantes objetivos educacionais;
Evidência de haver alcançado importantes objetivos não
educacionais (como objetivos sociais);
Resultados do acompanhamento;
Efeitos secundários e imprevistos, como efeitos sobre o professor,
nos colegas do professor, em outros alunos, administradores, pais,
na escola, no contribuinte, e outros efeitos acidentais positivos ou
negativos;
Alcance da utilidade (isto é, para quem o produto vai ser útil);
Considerações morais (usos injustos de punição ou conteúdo
controvertido);
Custos.

Em 1974, respondendo às demandas do governo federal, Scriven (apud
WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) publicou uma lista de verificação de
produtos, expandindo seus critérios até então conhecidos. O quadro a seguir
apresenta os tópicos relacionados pelo autor.
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Necessidade
Mercado
Desempenho –
Experimentos de campo
autênticos
Desempenho –
Consumidor autêntico

Desempenho –
comparações críticas
Desempenho –
de longo prazo
Desempenho –
efeitos colaterais
Desempenho –
processo
Desempenho – modelo
causal
Desempenho –
relevância estatística
Desempenho –
relevância educacional

Custo-benefício

Ampliação da base de
apoio

Número afetado, relevância social, falta de substitutos, efeitos
multiplicativos, evidência da necessidade
Plano de disseminação, tamanho e importância de mercados
potenciais
Eficácia da versão final, com usuários, com assistência, em
ambientes típicos, dentro de um prazo típico
Testes feitos com todos os “consumidores” relevantes, como
alunos, professores, diretores, equipe do distrito educacional,
equipe e funcionários de órgãos federais, o Congresso Nacional
e contribuintes
Dados comparativos sobre concorrentes importantes, como
grupos sem tratamento, competidores atuais, competidores
projetados, competidores criados e competidores hipotéticos.
Efeitos apresentados em datas pertinentes, como uma semana,
um mês, um ano depois do uso do produto, e no decorrer de
estágios críticos.
Estudo ou pesquisa independente para detectar resultados
inesperados durante, imediatamente depois e após um longo
prazo posterior ao uso do produto.
Uso do produto para verificação das descrições do produto,
declarações causais e moralidade do uso do produto.
Eficácia do produto através de estudo experimental aleatório ou
de estudos defensáveis quase-experimentais, ex post facto ou
correlatos
Estatística da eficácia do produto para uso de técnicas de análise
apropriadas
Relevância educacional demonstrada por meio de julgamentos
independentes, pareceres de especialistas, juízos baseados em
análise dos tópicos e nas notas reais das provas, efeitos
colaterais, efeitos de longo prazo e ganhos comparativos e bom
uso educacional
Uma análise abrangente da relação custo-benefício, que deve
incluir um parecer de especialistas em custos, um estudo
independente de contos e uma comparação com os custos dos
concorrentes
Planos feitos para depois de coleta de dados e da melhoria do
programa, treinamento no local de trabalho, atualização dos
subsídios e estudo de novos usos e dados a respeito do usuário

Quadro 1: Lista de verificação.
Fonte: Adaptado de Scriven citado por Worthen, Sanders e Fistzpatrick (2004, p.167-168).

Segundo Stake (1999 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004) a
avaliação centrada no consumidor ou responsiva é um processo no qual diferentes
interessados em um programa (financiador, gerenciador, público beneficiário,
cliente) interagem assumindo papéis de sujeitos da avaliação, obtendo maior
compreensão sobre o programa, tomando melhores decisões, contribuindo, desta
forma, para a melhoria da qualidade do programa.
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Para os autores o avaliador tem um papel de destaque neste tipo de
avaliação, pois o seu preparo é determinante para uma postura responsiva, ou seja,
orientada exclusivamente para as necessidades do cliente. Esse tipo de abordagem
não tem como objetivo central o levantamento de respostas definitivas para
questões sobre o mérito e a relevância do programa, mas sim as necessidades e as
expectativas dos diferentes interessados com relação ao programa.
Décadas depois da criação da avaliação centrada no consumidor, Scriven
(1991 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, p. 168-169) reconhece seu
valor, mas destaca alguns problemas em sua utilização.

É preciso dizer uma palavrinha sobre o que parecer ser mais óbvio
de todos os modelos para um ideólogo do consumerismo, qual seja,
as avaliações de produto do Consumer Reports. Embora (esse
periódico) seja um modelo suficientemente bom para demonstrar as
falhas da maior parte das alternativas mais amplamente aceitas na
avaliação de programas, principalmente a avaliação de programas
educacionais, não se deve prensar que o autor deste texto de as
considera perfeitas. Já fiz em outra obra comentários sobre os erros
factuais e lógicos e sobre a tendência separatista do Consumer
Reports [...] Embora o Consumer Reports não seja mais tão bom
quanto antes, tendo acumulado anos no crime administrativoseparatista de se recusar a discutir suas metodologias e erros de
forma explícita e não defensiva exacerbou-se muitas vezes e,
embora agora existam outras revistas para o consumidor que fazem
um trabalho bem melhor que o de Consumer Reports em
determinados campos, o Consumer Reports ainda é um modelo
muito bom para a maioria dos tipos de avaliação de produto.

3.1 PONTOS FORTES E LIMITAÇÕES DAS AVALIAÇÕES CENTRADAS NO
CONSUMIDOR
A Avaliação Centrada nos Consumidores traz ao cenário da avaliação uma
grande contribuição ao dar voz às necessidades de atores por vezes centrais em
processos de avaliação de projetos e programas, ou seja, o usuário. Como ponto
positivo, ainda apresenta uma preocupação em relação ao custo-benefício, além de
uma lista de verificação clara e objetiva. Segundo os autores, outra grande
vantagem desse tipo de avaliação é a disponibilização das listas de verificação que
facilita a elaboração tanto de instrumentos avaliativos quanto das próprias análises
desenvolvidas a partir dos mesmos. Pode-se afirmar que um dos pontos fortes
desse modelo é a ênfase dada às necessidades do consumidor, assim como a sua
influência sobre os criadores de produto.

26

Entretanto, uma das grandes desvantagens apresentadas pelos próprios
autores é, sem dúvida, o custo, que em determinadas situações pode elevar o preço
final do produto. Normalmente o investimento é repassado para o consumidor, além
de se configurar como uma avaliação fechada, com possibilidade de desestimular o
ciclo avaliativo.
Outra fragilidade desse modelo é que, em função do risco envolvido, o uso de
padrões rigorosos de desenvolvimento e compra de produtos pode acabar com a
criatividade. Concluindo, esse modelo de avaliação não é aberto ao debate nem a
pontos de vista contrários.
Em função dos conceitos e das características apresentadas pela Avaliação
centrada em consumidores fica evidenciado o porquê da escolha desse modelo para
o estudo avaliativo da Glia. Por exemplo, indicadores como necessidade,
desempenho, custo-benefício e ampliação da base de apoio, da lista de verificação
de Scriven foram considerados para a avaliação. O maior interesse da avaliadora é,
sem dúvida, a partir das informações obtidas junto ao consumidor, tomar decisões
sobre os serviços a serem oferecidos ou não pela Glia a partir dos resultados deste
estudo.
O enigma da esfinge está preste a ser decifrado!

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
4.1 CARACTERIZAÇÃO DO ESTUDO
Muitos autores, especialmente os da área social, afirmam que o ideal é a
construção de uma metodologia que consiga agrupar aspectos de ambas as
perspectivas, como é o caso de Demo (1995, p. 231) quando diz que

Embora metodologias alternativas facilmente se unilateralizem na
qualidade política, destruindo-a em consequência, é importante
lembrar que uma não é maior, nem melhor que a outra. Ambas são
da mesma importância metodológica.

A visão quantitativa foi utilizada para mensurar as respostas dos participantes
do estudo, a partir das informações qualitativas preexistentes, levantadas pela
avaliadora nas primeiras etapas da avaliação. Nesse sentido, Malhotra (2001,
p. 155) afirma que, “a pesquisa quantitativa procura quantificar os dados e aplicar
alguma forma de análise estatística”. Na maioria das vezes, esse tipo de pesquisa
deve suceder a pesquisa qualitativa, já que esta última ajuda a contextualizar e a
entender o fenômeno.
As dimensões de análise da presente avaliação foram definidas, em princípio,
com base na revisão bibliográfica. O estudo avaliativo foi desenvolvido pela própria
proprietária da empresa em decorrência da grande necessidade de traçar o perfil do
cliente a fim de torná-la viável do ponto de vista econômico financeiro.

4.2 PARTICIPANTES DO ESTUDO
Pela análise documental da Glia foi possível levantar o número total de
visitantes e usuários cadastrados na mala direta da empresa. Esse número
comtempla um total de 1.430 endereços eletrônicos oficialmente registrados que
autorizaram o recebimento de correspondência eletrônica.
A escolha dos participantes decorreu do propósito do estudo avaliativo - que
requer o perfil e o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços e
atividades promovidas pela Glia, bem como da disponibilidade de tempo e condições
de acesso aos mesmos.
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4.3 A INSTRUMENTAÇÃO
As diferentes dimensões analíticas que integram a avaliação também foram
construídas a partir da necessidade de se conhecer tanto perfil do usuário, quanto o
que pensam os usuários atendidos sobre os serviços oferecidos pela Casa. Dessa
forma, foram construídos três categorias e 22 indicadores como está apresentado no
Quadro 2.

Categorias
O Perfil do Usuário

Divulgação

Os Serviços Oferecidos

Indicadores
Sexo
Idade
Estado Civil
Renda Familiar
Local de Residência
Tipo de Mídia:
Folheto
Internet
Jornal
Indicação de Amigos
Visita
Outros
Atendimento
Atividades Infantis
Consultas
Cursos Livres
Exposições
Horário de Funcionamento
Infraestrutura
Localização
Programação Mensal
Valores dos serviços/atividades
Quadro 2: Categorias e Indicadores.
Fonte: A autora (2010).

Essas dimensões, portanto, compõem as questões abordadas junto ao
usuário atendido pelos serviços prestados pela Glia. Além de informações relativas
às categorias, a coleta de dados permitiu levantar o perfil do usuário. A observação
cotidiana da avaliadora fundamentada pela análise documental possibilitou um olhar
qualitativo no momento das análises quantitativas desenvolvidas a partir das
respostas ao questionário elaborado para esse estudo.
Nesta etapa do estudo, foi elaborado um questionário fechado (ANEXO A),
com a finalidade de levantar tanto o perfil do usuário da Glia quanto o seu nível de
satisfação com os serviços por ela oferecidos. A validação do conteúdo foi realizada

29

por dois especialistas que sugeriram a inclusão de uma questão assim como a
reformulação de três delas.
Assim, o instrumento, em sua versão final, possui 14 questões fechadas,
sendo duas delas questões filtro que conduzem o respondente por diferentes
caminhos.
A questão 14 é uma escala de satisfação do usuário com os serviços da Glia.
Possui 11 itens e quatro níveis de satisfação, muito satisfeito, satisfeito, pouco
satisfeito e insatisfeito para o respondente assinalar.
As questões 11 e 13 possuem espaços de resposta aberta que permitem que
os respondentes expressem suas opiniões.
O instrumento foi disponibilizado no endereço eletrônico da Glia por 15 dias e
continha também uma carta dirigida aos respondentes, contemplando: 1) o propósito
do questionário; e a 2) a importância da colaboração do respondente.

4.4 APLICAÇÃO
Em princípio, o questionário seria disponibilizado para todos os usuários, por
meio de mala direta, juntamente com o lançamento da nova página eletrônica da
Glia. Entretanto, em função de entraves técnicos não foi possível utilizar a nova
página como recurso inicial. Assim, o questionário foi enviado, unicamente, por mala
direta para o participante e disponibilizado na rede viabilizando seu preenchimento
pelo usuário de forma virtual.
O programa utilizado possibilitou não só o preenchimento pelo usuário como
também o aumento na credibilidade e na velocidade de apuração dos dados
coletados, pois ficou possível o monitoramento diário das respostas recebidas em
forma de tabelas e gráficos, uma vez que as respostas são postadas diretamente no
servidor.
Em função da exiguidade do prazo para esse estudo avaliativo, o questionário
foi desenvolvido em um programa específico para formulários, e encaminhado aos
destinatários em um novo endereço eletrônico exigido pelo sistema escolhido, ou
seja, endereço diferente do que os usuários estavam acostumados a receber prazo.
qualquer comunicado ou programação da Glia.
Numa primeira etapa foram enviados 1.430 questionários, que deveriam ficar
disponibilizados na rede por 15 dias. Do total enviado, retornaram 530 como
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endereço não reconhecido, o que pode significar caixa de e-mails cheia, não
reconhecimento do novo endereço, criado especialmente para esse fim e/ou e-mails
incorretos. Todas essas hipóteses permitem uma avaliação pouco próxima da
realidade, mesmo considerando como verídicas as respostas dadas. No entanto,
dos

900

questionários

recebidos,

somente

55

foram

consideradas

como

participantes efetivos do estudo, por terem respondido o instrumento dentro do
prazo. Em função do número reduzido de respondentes, o estudo passou a ser
considerado como piloto, visto que o aprofundamento sobre o conhecimento
inicialmente levantado pelas questões avaliativas tornou-se insuficiente, já que 55
respondentes não representam uma amostra adequada com relação ao número total
de usuários.
É importante destacar que foi constatado que, dos 1430 e-mails destinados,
somente 55 responderam ao questionário, e houve um número satisfatório de emails devolvidos, o que pode significar caixa de e-mails cheia, não reconhecimento
do novo endereço, criado especialmente para esse fim e/ou e-mails incorretos.
Todas essas hipóteses permitem uma avaliação pouco próxima da realidade,
mesmo considerando como verídicas as respostas dadas.
Em função do pequeno número de respostas, esse estudo fica considerado
um estudo-piloto, visto que o aprofundamento sobre o conhecimento inicialmente
levantado pelas questões avaliativas tornou-se insuficiente.
A comparação do número de respostas é muito inferior ao número de
questionários não respondidos através de e-mails devolvidos. Isso demonstra que o
método escolhido e utilizado como única ferramenta no processo de avaliação deixa
a desejar na sequência de efetividades a serem desenvolvidas para o objetivo
esperado, isto é, o instrumento, o tempo e o meio disponível precisam apresentar
condições satisfatórias para a execução do processo de avaliação.
Torna-se importante registrar, também, que por se tratar de uma avaliação
qualitativa aplicada em um dado tempo a um determinado contexto, com
características socioeconômicas bem particulares, sua generalização não é
recomendável, pois os resultados se restringem ao objeto avaliativo.
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4.5 LIMITAÇÕES E ASPECTOS FAVORÁVEIS DO MÉTODO ADOTADO
Algumas limitações, decorrentes da aplicação do instrumento via internet
devem ser consideradas: a) possibilidade de encontrar e-mails errados que
retornam sem preenchimento; b) um número pequeno de respondentes ao invés de
sua maior representatividade; c) limitação da população-alvo compreendida por
quem responde o questionário e não quem participa efetivamente dos serviços,
para a qual se deseja fazer inferência, como por exemplo, a mãe responde o
questionário e quem participa das atividades é (o) a filho(a); d) falta de motivação,
tempo, problemas de compreensão das questões e falhas técnicas podem contribuir
para a não participação do referido estudo avaliativo.
O retorno de um número significativo de endereços eletrônicos ditos como
não reconhecidos mostra uma imprecisão no cadastro dos usuários da Glia, o que
torna imprescindível uma aquisição de um programa que possibilite uma revisão e
aprimoramento do mesmo para tornar viável sua utilização como meio de
divulgação no que concerne a propaganda e marketing.
No aspecto favorável, há que ressaltar as características versatilidade,
garantia de anonimato, uniformidade da mensuração, praticidade em responder e
enviar,

adequação

do

tempo

estimado,

custo,

concomitantemente em relação aos demais métodos.

quantidade

distribuída

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados dessa avaliação refletem os dados obtidos através do
questionário aplicado aos participantes. Vale relembrar que a avaliação foi
transformada em um estudo-piloto em função do inexpressivo número de usuários
da Glia que efetivamente responderam ao instrumento.
A primeira questão do instrumento está relacionada à identificação do sexo
dos usuários e verificou-se que dos 55 participantes, apenas 51 responderam, onde
mostra que 42 são do sexo feminino, nove do sexo masculino e quatro deixaram de
responder.
Essa presença maior das mulheres pode estar relacionada a vários fatores,
como: a frequência no acompanhamento dos filhos nas atividades/serviços infantis;
uma identificação maior pela programação mensal; o maior número de matrícula nos
cursos livres, palestras e serviços oferecidos pela casa. Portanto, esses
comportamentos reforçam a existência de um número maior de endereços de
correio eletrônico do sexo feminino no cadastro da Glia.
Outra informação apontada pelos 52 de 55 usuários que responderam a
segunda questão para a identificação do estado civil, é que 26 são casados,
14 solteiros, 10 separados ou divorciados e dois viúvos.
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Gráfico 1: Idade.
Fonte: A autora (2010).

Com relação à questão três, que representa a faixa etária, observa-se um
certo equilíbrio: de 21 a 22 respostas nas faixas de 20 a 39 anos, e de 40 a 59 anos
(Gráfico 1). Esses números refletem o perfil da programação oferecida voltada para

33

essas faixas etárias. Obtiveram-se, também, quatro respostas na faixa etária entre
13 e 19 anos, e nenhuma na faixa de até 12 anos. Entretanto, a Glia oferece quatro
atividades voltadas para o público infantil e nesse gráfico não houve nenhuma
resposta.
Através da análise documental foi possível constatar a existência de serviços
voltados para o público infantil. Em 2010 encontram-se matriculadas e/ou em
tratamento um total de 62 crianças na faixa etária até 12 anos.
A análise documental permitiu, desta forma, reconhecer uma falha na
elaboração do instrumento que não privilegiou o público infantil. Este resultado
indica que para a próxima avaliação, deverá ser elaborado um instrumento
especialmente voltado para esta clientela, com um modelo presencial de aplicação.
Com relação à faixa etária acima de 60 anos, foi possível verificar que apenas
sete pessoas responderam ao instrumento. Uma das possíveis justificativas para
este pequeno número de usuários nesta faixa é que há poucas atividades voltadas
para essa clientela, na programação geral da Glia.
Vale frisar, no entanto, que a Glia oferece pelo menos duas atividades (Corpo
e Movimento e Oficina PRÓ-MEMÓRIA) especificamente desenhadas para atender
o público considerado de terceira idade. Além disso, uma série de atividades
oferecidas em sua programação também deveria estar atendendo ao público em
geral, sem restrições de faixa etária, como o Café Concerto, os cursos livres, de
forma geral, assim como as palestras sobre temas universais.
Outro fator a ser considerado quando se trata de pessoas acima de 60 anos
é, sem dúvida, o pouco domínio da linguagem de informática. Muitas dessas
pessoas não chegaram a receber o instrumento, pois seus nomes não constam no
cadastro da Glia. A próxima avaliação demandará do avaliador uma logística
diferenciada para aplicação do instrumento com a preocupação de atender todos os
usuários .
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Gráfico 2: Renda familiar.
Fonte: A autora (2010).

No que diz respeito à renda familiar, dos 55 participantes do estudo apenas
45 responderam a este item (Gráfico 2). Tal atitude é um forte indicador da
resistência das pessoas em declararem sua renda. Dos efetivo 45 respondentes, é
possível verificar que oito pessoas estão na faixa de até cinco salários mínimos, 23
na faixa de seis a 10, 12 na de 11 a 15, e somente duas se situam na faixa acima de
16 salários mínimos.
Considerando que o Ingá, onde está situada a Glia, é um bairro da zona sul
de Niterói, de classe média alta por sua localização, altos valores imobiliários e de
IPTU, os respondentes condizem com a faixa salarial dos moradores onde a
empresa está sediada.
Esse perfil é confirmado, também, pelos resultados das questões cinco e seis
relativas ao local de moradia dos participantes. Mais uma vez dos 55 respondentes,
apenas 49 responderam: 11 pessoas informaram que não residem na cidade de
Niterói e 38 informaram que são residentes nessa cidade.
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Gráfico 3: Bairros de Niterói.
Fonte: A autora (2010).
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Com relação aos bairros de moradia dos usuários, dos 55 questionários
respondidos foi possível verificar que 11 moram no Ingá, dez em Icaraí, cinco em
Santa Rosa, quatro no Fonseca, um em Santa Rosa, um em são Francisco e 21
marcaram a opção “Outros” – Dos 21 que selecionaram essa opção, 17 não
informaram o bairro onde residem em oposição a quatro que informaram o nome.
Foi possível constatar que estes quatro participantes residem em local distante da
Glia em mais 30 km, como Pendotiba e Maria Paula.
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Gráfico 4: Divulgação.
Fonte: A autora (2010).

O Gráfico 4 corresponde à sétima questão e mostra a forma de divulgação
dos serviços e eventos, que tem sido mais eficaz no momento. Como pode ser
verificada, a indicação de amigos, é apontada por 23 dos 55 respondentes.
Os demais são as visitas com 12 respostas, os folhetos e a internet cada um com
quatro respostas, a opção “Outros” com 12 respostas e o jornal, que não foi citado.
Dentre as 12 pessoas que selecionaram a opção “Outros”, foi constatado que
apenas duas indicaram ter chegado até a Glia por telefone ou por indicação médica;
os demais não completaram a questão.
A análise das respostas dessa questão reflete a importância da propaganda
por indicação (boca a boca). Sabe-se que faz parte do comportamento humano uma
necessidade básica de compartilhar coisas boas e ruins. Assim sendo, a ação de
indicar algo a alguém tem se revelado, no caso da Glia, como uma potente
ferramenta de propaganda. Vale frisar que, além de eficiente, este tipo de
propaganda não agrega custo ao serviço oferecido.
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Gráfico 5: Atividades/Serviços.
Fonte: A autora (2010).

O Gráfico 5 apresenta a participação dos usuários nas atividades oferecidas
pela Glia. É possível perceber a concentração de respostas na alternativa “Outros”.
A análise documental, assim como a observação cotidiana da rotina da casa,
revelou que o respondente não foi capaz de identificar as atividades nas opções
apresentadas. Por exemplo, Pipoca Filosófica é um vídeo-debate. O usuário não
reconheceu a atividade como tal e citou o nome fantasia na opção outros. O mesmo
aconteceu com o balé, Café Concerto e até mesmo com o Pro longevidade, que é
caracterizado como Oficina.
As respostas a esse item revelaram também que é preciso um maior cuidado
na elaboração dos próximos instrumentos para a avaliação do nível de satisfação do
usuário da Glia.
Outra questão que chamou muita atenção foi que 51 dos 55 usuários
informaram na questão nove que 31 já participaram de alguma atividade ou serviço
da Glia e 20 responderam que nunca participaram de atividade ou serviço oferecido
pela casa.
Na décima questão, quando questionados se atualmente estão participando
em alguma atividade oferecida pela Glia, 48 dos 55 participantes da avaliação
responderam: 25 afirmaram que sim, 23 que não.
Tabela 1: Serviços e Atividades oferecidas pela Glia.
Atividades
Ballet
Curso de Literatura

Participantes
03
02

(Continuação)
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(Continuação)
Atividades
Curso de Desenho Animado
Curso de Robótica
Consulta
Palestras
Pipoca Filosófica
Pró-Longevidade
Reforço Escolar
Total

Participantes
02
03
05
04
04
01
01
25

Fonte: A autora (2010).

Na Tabela 1 estão relacionadas às atividades listadas pelos 25 usuários que
confirmaram alguma participação nos serviços oferecidos pela Glia: cinco indicaram
as consultas, quatro as palestras, quatro a pipoca filosófica, três balé, três robótica,
dois curso de literatura, dois desenho animado, um o projeto pró- longevidade e um
o reforço escolar respectivamente.
É possível perceber que os núcleos de saúde e o de aprendizagem lideram a
maioria das respostas, com a exceção da pipoca filosófica, que é indicada como
atividade cultural na proposta da Glia.
De acordo com a questão 12, que está relacionada aos motivos ou
dificuldades que levam os usuários a não participarem das atividades ou serviços da
Glia, dos 55 respondentes, a falta de tempo apontou ser o maior impeditivo para a
participação, com 30 respostas e os demais motivos foram a acessibilidade com
quatro respostas, a falta de conhecimento da Glia e de seus profissionais tiveram
quatro respostas respectivamente, dois não apreciam as atividades propostas, cinco
estão relacionados aos valores cobrados e seis optaram pela alternativa “Outros”,
apresentando como justificativas as dificuldades nos horários das atividades, com
três respostas e na distância de onde a casa está localizada, também com
três respostas.
Tabela 2: Sugestões de temas de interesses.
Temas

Participantes
Curso de Música
02
Curso de Literatura Africana/Latino Americana
02
Curso de Historia da Arte
01
Cursos/Palestras sobre Educação
03
Fonte: A autora (2010).
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A Tabela 2 relaciona as sugestões de temas, serviços e atividades solicitadas
aos respondentes, na questão 13. Somente oito respostas indicaram algumas
sugestões: curso de música (2), curso de literatura africana/latino-americana (2),
curso de história da arte (1) e palestras e cursos voltados para a área da educação
(3).
Com exceção dos cursos de literatura africana/latino-americana e de música,
várias palestras, workshops e oficinas na área de educação e curso de História da
Arte já foram realizadas ao longo desses três anos e meio de existência da Glia e no
entanto os respondentes não ficaram sabendo oou não se interessaram no momento
da divulgação.
Alguns aspectos considerados relevantes para a avaliação no que tange os
serviços oferecidos pela Glia foram avaliados por meio de uma escala de satisfação
com quatro níveis para cada indicador (muito satisfeito, satisfeito, pouco satisfeito e
insatisfeito), correspondente, respectivamente aos valores 3, 2, 1, e 0.
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Gráfico 6: Nível de satisfação dos usuários da Glia.
Legenda: 1. Atendimento; 2. Atividades Infantis; 3. Consultas; 4. Cursos livres; 5. Divulgação;
6. Exposições; 7. Horário de Funcionamento; 8. Infraestrutura; 9. Localização;
10. Programação mensal; 11. Valores dos serviços/ Atividades (R$).

No Gráfico 6, encontra-se assinalado o nível de satisfação em relação aos
diferentes indicadores referentes ao nível de satisfação dos serviços e eventos
oferecidos.
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Tabela 3: Média de satisfação dos clientes.
Indicador
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Resposta por Nível

Total de
Respostas

MS

S

PS

I

Média do
Indicador

43
12
16
16
22
21
34
35
38
28
37

35
4
10
10
12
11
19
26
22
13
13

7
7
6
6
10
10
14
8
14
14
21

1
0
0
0
0
0
1
1
2
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1

2,8
2,25
2,62
2,62
2,54
2,52
2,53
2,71
2,53
2,43
2,24

Fonte: A autora (2010).

Na Tabela 3, as médias de satisfação indicam nível satisfatório para todos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
E o enigma foi resolvido...
A partir dos resultados alcançados e apresentados no capítulo anterior foi
possível tecer algumas considerações que ajudaram a desvendar o grande enigma
da Glia.
A primeira conclusão atingida neste estudo foi a falha no cadastro de
endereços eletrônicos, veículo utilizado para comunicação e divulgação da
programação da casa. O número de retorno das mensagens encaminhadas para
esses endereços é muito grande, significando que as mensagens não estão
chegando ao seu destino. Isto é um demonstrativo de que os endereços estão
desatualizados ou registrados incorretamente. Esta constatação pelo número
reduzido de participantes nessa avaliação a transformou em estudo-piloto.
A grande descoberta deste estudo foi perceber que, apesar da possibilidade
de ousadia no momento da elaboração de questões para a coleta de dados, o
instrumento aplicado revelou-se, em alguns momentos ineficientes. Um exemplo
claro desta constatação foi a questão com relação à logística, pois as crianças até
12 anos e a maioria dos idosos, acima de 60 anos, usuários dos serviços da Glia,
não foram contempladas pela aplicação do instrumento, uma vez que grande parte
desta clientela não se utiliza do correio eletrônico ou não está cadastrada nos
arquivos da instituição. Na verdade, o instrumento só foi aplicado ao adulto
informatizado e produtivo, aquele que contemplou a ficha de identificação e forneceu
o seu endereço eletrônico.
Surpreendentemente, a Glia deixou de atingir uma clientela, historicamente
excluída – entretanto, parcela importante na esfera econômica, política e social.
Os idosos, ou seja, a clientela acima de 60 anos, por não estar tão adaptada à
linguagem informatizada, por esse motivo não teve acesso ao instrumento para
avaliação. Foram, portanto, negligenciados, mas sabe-se que nos dias atuais, boa
parte desse grupo de usuário é economicamente ativa. Participa no sustento da
família; participa de atividades culturais e apresenta grande crescimento na área de
turismo. Além disso, há também no país uma série de ações afirmativas
governamentais voltadas para essa clientela que, de certa forma, não foi atingida
pela logística desenvolvida.
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Ainda com relação à clientela infantil, que também foi negligenciada no
momento da aplicação do questionário, fica evidente que na próxima avaliação, será
preciso desenhar uma metodologia especifica para atender a faixa etária de zero a
12 anos. Será necessário criar um momento presencial e uma logística diferenciada,
já que esse é um grupo importante para a instituição, que oferece uma série de
serviços especialmente voltada para ele, que poderiam ter sido mais bem atendidos
no momento de avaliação da satisfação do cliente com relação aos serviços
prestados.
Fica desta forma, evidenciada a tendência nacional de inclusão de grupos
historicamente excluídos que poderiam ter sido mais bem atendidos no momento de
avaliação da satisfação do cliente com relação aos serviços prestados pela Glia.
Outra fragilidade, só percebida no momento da análise dos resultados, foi a
forma de veiculação do instrumento: ao ser disponibilizado na rede, a autora deveria
ter optado pela obrigatoriedade de resposta a todas as perguntas. Este
procedimento teria evitado que uma série de questões tivesse vindo sem respostas,
já que o participante só poderia passar para a pergunta seguinte, quando a anterior
tivesse sido respondida. Já se encontrou solução para este problema e, no próximo
momento avaliativo, o instrumento seguirá o protocolo da obrigatoriedade de
resposta para cada pergunta.
Com relação à divulgação, foi percebido que, embora a forma mais utilizada
pela casa seja a internet, via correio eletrônico, poucas pessoas apontaram essa
opção como forma de conhecimento da Glia e de sua programação. E, apesar da
indicação de amigos ter se mostrado a mais eficaz, não é suficiente para atingir a
relação custo-benefício, tão necessária para a Glia se manter e sobreviver e,
principalmente, não ser engolida pelo mercado, comportamento que pode levá-la ao
fracasso e, consequentemente, ao fechamento – uma grande preocupação para
qualquer empresa, principalmente no formato micro, como é o da Glia.
A partir dos resultados e das considerações já apresentadas, é possível
destacar as seguintes recomendações para a futura avaliação, tendo o estudo-piloto
como pilar e a resolução do enigma como ponto de partida. Assim, para a próxima
avaliação, recomenda-se que seja
 feito um investimento em propaganda, antes da próxima avaliação;
 refeita a página eletrônica da instituição, atendendo aos indicadores
apontados no estudo-piloto, antes da próxima avaliação;

42

 reorganizado e informatizado um novo cadastro;
 elaborado outro instrumento avaliativo, a partir dos indicadores listados no
estudo-piloto;
 desenvolvida uma logística de aplicação adequada aos diferentes públicos
atendidos pela Glia.
Como no enigma da Esfinge, é a raça humana, o grande público da Glia, para
além do gênero, da idade ou da cor da pele, é o homem o centro das atenções, o
ponto de partida e de chegada: "o homem, pois ele engatinha quando pequeno,
anda com as duas pernas quando é adulto e usa bengala na velhice”.
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ANEXO A - Instrumento de avaliação
Olá! A Glia-Cultura-Aprendizagem-Saúde quer sua opinião. Nosso objetivo é proporcionar
os melhores serviços e atender, dentro do possível, suas necessidades e expectativas.
Acreditamos que sua ajuda será de grande valor para o aprimoramento de nossa empresa.
Por isso,pedimos a gentileza que responda o questionário encaminhado, pois queremos
saber o que você tem a nos dizer. Atenciosamente, Ana Paula Gester
SEXO
Feminino.
Masculino.
ESTADO CIVIL
Solteiro(a).
Casado(a).
Separado(a) / Divorciado(a).
Viúvo(a).
IDADE
até 12 anos.
de 13 a 19 anos.
de 20 a 39 anos.
de 40 a 59 anos.
acima de 60 anos.
RENDA FAMILIAR
até 5 salários mínimos.
de 6 a 10 salários mínimos.
de 11 a 15 salários mínimos.
acima de 16 salários mínimos.
RESIDE FORA DE NITERÓI?
Sim.
Não.
RESIDE EM NITERÓI
Boa Viagem.
Fonseca.
Gragoatá
Icaraí.
Ingá.
Pendotiba.
Região Oceânica.
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Santa Rosa.
São Domingos.
São Francisco.
Outro:

VOCÊ OBTEVE INFORMAÇÕES SOBRE A GLIA POR MEIO DE:
Folheto.
Indicação de amigos.
Internet.
Jornal.
Visita.
Outro:
VOCÊ JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA ATIVIDADE E /OU SERVIÇO PROMOVIDO PELA
GLIA?
Sim.
Não.
EM CASO AFIRMATIVO, ASSINALE ABAIXO QUAIS AS ATIVIDADES QUE VOCÊ JÁ
PARTICIPOU?
Consultas.
Cursos Livres.
Eventos Infantis.
Lançamento de Livro.
Exposições.
Oficinas.
Palestras.
Vídeo-debate.
Outro:

ATUALMENTE, VOCÊ ESTÁ PARTICIPANDO DE ALGUMA ATIVIDADE E/OU SERVIÇO
NA GLIA?
Sim.
Não.
CASO TENHA RESPONDIDO SIM, INDIQUE QUAL.
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CASO TENHA RESPONDIDO NÃO, QUAIS MOTIVOS PODEM ESTAR DIFICULTANDO
SUA PARTICIPAÇÃO?
Acessibilidade.
Não conhece a Glia.
Não conhece os profissionais.
Não aprecia as atividades/serviços oferecidos.
Falta de tempo.
Valores cobrados dos serviços/atividades.
Outro:
DEIXE SUAS SUGESTÕES DE TEMAS, SERVIÇOS OU ATIVIDADES DE SUA
PREFERÊNCIA.

No quadro a seguir, estão incluídos alguns aspectos considerados relevantes para a sua
avaliação no que tange os serviços oferecidos pela Glia. Favor assinalar seu nível de
satisfação em relação aos diferentes indicadores.
Muito
satisfeito

Satisfeito

Pouco
satisfeito

Insatisfeito

Atendimento
Atividades Infantis
Consultas
Cursos livres
Divulgação
Exposições
Horário de Funcionamento
Infraestrutura
Localização
Programação mensal
Valores
dos
serviços/
Atividades (R$)
Agradecemos sua atenção!

