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Pesquisa de satisfação do cliente

O que você ganha ao usá-la?
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• Compreensão sobre as diferentes percepções de homens e mulheres sobre o tipo e
qualidade dos serviços.
• Entendimento sobre as diferentes necessidades e interesses de homens e mulheres,
em particular a demanda feminina por serviços para a produção e para os negócios.

• Subisídios para o desenho de produtos e serviços com equidade de gênero e uma
abordagem de empoderamento das mulheres.
Como funciona?
1. Homens e mulheres trabalham em grupos separados.
2. Os resultados dos grupos é compartilhado em plenária.
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Quem aplica a pesquisa?
• Prestadores de serviços públicos e privados junto à sua clientela: os operadores
da cadeia de valor

• Serviços: ATER, capacitações de apoio ao empreendedorismo, gestão financeira,
comercial, da produção, informações de mercado, P&D, bancos, etc

Metodologia
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1. Entrevistas individuais
• Mulheres e homens separadamente
2. Grupos focais de homens e mulheres
•

Facilitador + outra pessoa tomando notas

•

Buscar dados sobre as necessidades e dificuldades baseadas em gênero

•

Validação dos dados em plenária (homens e mulheres)

•

O facilitador resume os dados, valida com os usuários e identifica ações
possíveis para a melhoria da situação
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Avaliação em 4 passos
1. Identificar

Serviços fornecidos pela organização e o que é mais importante
para a clientela em geral
2. Avaliar

De acordo com o nível de satisfação da clientela

3. Analisar

Se os serviços atendem às restrições e
necessidades da clientela masculina e feminina
4. Melhorar

Os serviços para atender às necessidades e
restrições de mulheres e homens
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Passos 1 e 2
Identificar

• Liste os serviços fornecidos para as populações-alvo
• Selecione os 2 serviços mais frequentemente prestados

Avaliar

• Os serviços são avaliados utilizando os seguintes critérios e
questionários
1. Inclusão
2. Acessibilidade
3. Relevância
• Em uma escala de 0 (nada) a 5 (muito), como você avalia o
serviço?
Dê uma
pontuação

CapGestão Amazônia

Perguntasorientadoras:
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Passos 3 e 4
Analyze
Analisar

Improve
Melhorar

• Os serviços atendem às restrições e necessidades da clientela
masculina e feminina?

Pontos a
melhorar

Ações
propostas

Quando

Pessoa
responsável
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