
Dimensoes de qualidade de servicos Exemplos em industrias diferentes

Industria confiabilidade responsividade seguranca empatia tangibilidade

Hospital particular qualidade da equipe medica pronto atendimento - emergencia informacoes atendimento de todos qualidade de

indices de infeccao hospitalar exames rapidos adequadas enfermeiras(os) equipamentos

prazo adequado para resolver mobilizacao rapida do pessoal prestadas por todos instrumentos

as situacoes necessarias quando necessario colaboradores sistemas

solucoes corretas - sucesso agendamento

qualidade do quarto

Fornecedores de nao faltar luz nunca reparos imediatos quando aviso previo sobre atendimento cortes qualidade da rede 

energia eletrica indices de falhas por regiao necessarios quando vai faltar luz dos funcionarios eletrica e dos 

informacoes mensais equipamentos em uso

adequadas e 

detalhadas

Limpeza de dimensionar bem o servico visitar o cliente para saber demonstrar profundo respeito deixar o local 

empresas analisar bem todo o local sobre a satisfacao com o conhecimento pelo local de perfumado

cumprir o agendado servico (prestado usualmente tecnico sobre trabalho - nao alterar fitas e marcas onde 

limpar todos os locais como fora do expediente) limpeza nada do que eh ja limpou

combinado cuidado com os encontrado qualidade dos 

resolver situacoes especiais equipamentos do equipamentos

contrato claro com tudo o que cliente

oferece e o que demanda do 

cliente

Transporte aereo operar dentro do horario opcoes de atendimento: local; informacoes atendimento cortes qualidade do aviao

nao atrasar embarques internet; aeroporto; agencias; precisas de voos e de todos os distancia assentos

indices de acidentes dentro ou telefone; e-mail horarios colaboradores em qualidade assentos

abaixo da media geral esquema especial quando gestao de crise especial os de qualidade comida

sem "overbookoing" usual passageiro nao recebe a mala competente atendimento   qualidade banheiro

lounge especial para clientes diversao a bordo

VIP no aeroporto



Dimensoes de qualidade de servicos Exemplos em industrias diferentes

Industria confiabilidade responsividade seguranca empatia tangibilidade

Roupas em loja de encontrar o que procura; atencao impar e personalizada opinioes honestas e tratar pelo nome; local elegante

moda (grife) moda atualizada; cores; nao esperar para ser atendida profissionais; envia cartao no café[ agua; biscoitos

tamanhos; ajuste rapido nao empurram as aniversario poltronas e sofas

valorizam o meu tempo; pecas p/a cliente modos elegantes cabines confortaveis

respeitam o meu tempo atendentes com postura ambiente perfumado

aceitam trocas sem problemas muito treinamento de bem com a vida musica embiente

e conhecimento telefones; e-mail

objetivo de moda

Roupas em loja do variedade; tamanhos; cores algum funcionario para dar placas indicativas funcionarios corteses circulacao de pessoas

Bras qualidade razoavel (nao alguma orientaco na secao sinalizacao algum brinde por adequado

descartavel pelo menos) caixas em numero adequado volume comprado sacolas com 

auto-atendimento diversos

sacolas e cestas para colocar tamanhos

os produtos dentro que vou banheiro limpo

comprar

preco baixo ou muito baixo






