
  

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
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Questionário
- Secções quantitativas

SECÇÃO 1: Para cada um dos seguintes atributos, por favor indique a sua percepção sobre o funcionamento da Angulo Sólido, numa escala de 

1 a 7, em que 1 significa baixo desempenho e 7 elevado desempenho. 

1.1 - Os colaboradores da Angulo Sólido mostram-se disponiveis sempre que necessário

1.2 - As pessoas da Angulo Sólido são credíveis, verdadeiras e honestas

1.3 - Os colaboradores da Angulo Sólido respondem atempadamente às perguntas e aos pedidos

1.4 - A equipa da Angulo Sólido é competente  

1.5 - Os materiais de comunicação utilizados (site, catálogos, brochuras, facturas) são esclarecedores e apelativos

1.6 - A Angulo Sólido utiliza tecnologia recente (hardware e software)

1.7 - Os serviços são prestados como prometido

SECÇÃO 2: O seguinte conjunto de afirmações relaciona-se com a sua percepção da qualidade global da Angulo Sólido e dos serviços 

prestados. Por favor escolha o número entre 1 e 7 que melhor reflecte o seu nível de concordância (assinalar com uma circunferência.)

2.1- O seu nível geral de satisfação com os serviços prestados pela Angulo Sólido é:

Bastante Insatisfeito (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bastante Satisfeito

2.2 - O seu nível geral de satisfação com a Angulo Sólido é:

Bastante Insatisfeito (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Bastante Satisfeito

2.3 - A qualidade dos serviços da Angulo Sólido é:

Muito Má (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) Muito Boa



  

Ficha técnica

Este estudo foi realizado entre os dias 8 de Maio e 5 de Setembro de 2008.

Na sua génese estiveram os seguintes objectivos:

 - conhecer os resultados de um conjunto de indicadores essenciais à monitorização da qualidade dos serviços 
da Angulo Sólido;

-  conhecer os níveis de satisfação dos clientes da Angulo Sólido;

- identificar oportunidades de melhoria; 

- recolher feedback no sentido de ajustar a oferta à evolução das necessidades do mercado.

Metodologia utilizada:
 
O universo do estudo foi a base de clientes da Angulo Sólido tendo sido conduzido junto de uma amostra 
representativa (65%) dos clientes da empresa. 

A informação foi recolhida com o apoio de um questionário de aplicação directa, que incluía perguntas de tipo 
abertas; fechadas; e escalas de atitude.

Os dados quantitativos foram tratados com o recurso ao Open Office 2.4. 


