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Resumo: O mercado funerário tem se mostrado cada vez mais competitivo recentemente, 
inovando em seu atendimento ao cliente e buscando ser mais bem visto pela sociedade, para 
tanto, este artigo científico de conclusão de curso busca criar um diagnóstico de verificação 

quanto à qualidade do atendimento fornecido pela Funerária Bom Jesus para haver então, um 
aperfeiçoamento do mesmo, porém, para isto ser possível, verificou-se a necessidade de realizar 

um estudo teórico envolvendo bibliografias inerentes à morte e como ela é vista pela sociedade, 
também como a ética, ética no ramo funerário, qualidade e qualidade do atendimento. O estudo 
teórico da qualidade em um produto ou serviço diz que para que haja uma melhoria da mesma 

a empresa precisa primeiramente saber o que seu cliente vê por qualidade, portanto na parte 
prática do trabalho, fora elaborado um questionário que abordasse os assuntos que haviam sido 

anteriormente levantados na parte teórica, para assim, serem aplicados em forma de pesquisa 
com os clientes da empresa. Através dessa pesquisa, além de conseguimos entender qual o real 
pensamento dos clientes em relação à qualidade do serviço prestados pela empresa, conseguiu-

se identificar pontos de melhoria para assim então, atingir um melhor nível de satisfação de 
seus clientes, atuais e futuros.   
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INTRODUÇÃO 

Em um mercado tão competitivo que se vive nos dias atuais, poucos deles possuem um 

público-alvo bem definido como o funerário. As taxas de mortalidade diminuíram nos últimos 

anos, forçando o segmento a aumentar suas ofertas de serviços. Mais do que apenas crescer, o 

ramo busca constante atualização na forma de atender somando com inovações dos seus 

serviços a fim de construir uma imagem mais bem vista pela sociedade. 

Nesse sentido, o objeto de estudo deste artigo de conclusão de curso remete-se a 

elaboração de um diagnóstico de verificação quanto a qualidade dos serviços, bem como o 

aperfeiçoamento do atendimento oferecido pela Funerária Bom Jesus, adotando o seguinte 
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problema: Após contratarem uma empresa de serviços funerários, a família enlutada se sente 

satisfeita com o atendimento oferecido pela Funerária Bom Jesus? 

Adotamos como objetivo, avaliar e diagnosticar o desempenho do atendimento 

oferecido pela empresa, além de realizar a análise de como é executado o atendimento ao cliente 

na empresa buscando abordar as questões éticas que envolvem esta temática. Ainda, pretende-

se demonstrar as informações necessárias no que diz respeito à qualidade, com vistas a 

adquirindo assim, um melhor grau de satisfação do cliente. 

Escolhemos esta temática, pois a mesma é considerada muitas vezes, um tabu dentro da 

nossa sociedade além de ser pouco explorada dentro do curso de Administração de empresas e 

pela afinidade com o tema, já que o mesmo está presente na rotina de um dos autores deste 

artigo, buscando também, uma resposta inerente ao real pensamento que os clientes ou possíveis 

clientes têm em relação à empresa ou ao serviço prestado. 

Quanto à metodologia envolvida, utilizou-se como base a busca de material teórico 

relacionado ao tema estudado, buscando autores com ênfase na temática da morte, ética, 

qualidade e qualidade no atendimento. Na segunda parte do trabalho, desenvolvemos uma 

pesquisa qualitativa com os clientes ativos da empresa, aplicando as temáticas envolvidas no 

levantamento teórico, porém, focada especificamente na qualidade de atendimento fornecido 

pela empresa. 

 

1 FUNDAMENTACAO TEÓRICA 

 

Morte, que não está no fim, mas no começo de tudo que está relacionado à vida, em que 

a cada segundo se morre um pouco, sem perceber o quanto já se foi quando se pensa que está 

apenas chegando, e ela, companheira temida, que ao passar dos dias se torna desconhecida, que 

por engano pensa-se que o tempo é responsável em aproximá-la, criando uma barreira de 

conforto, a fim de proteger do desconhecido.  

É assim que muitos lidam com ela, como se fosse algo que não acontece com quem está 

próximo, no que. Kovács (2003, p. 137), nos relembra que “enfrentar a morte não é uma tarefa 

só para o fim da vida, e sim para toda a existência, desde a infância”. Já para muitos, é fonte de 

inspiração para a música, para a arte e também como estudo, onde a ciência busca a tempo 

combatê-la. 



 
Segundo Ariès (2003) e Elias (2001) apud Câmara (2006), a maneira de ver a morte e o 

moribundo foi mudando ao longo do tempo. Transformou-se de um acontecimento que até 

então era social e esperado, com a participação dos entes queridos para um acontecimento frio, 

solitário e silencioso com os trâmites transferidos para a medicina e hospital. 

A morte na era medieval, segundo Ariès (2003) era vista como morte domada, pois o 

homem era advertido por meio de avisos que iria morrer, sejam por signos naturais ou até 

mesmo por algum tipo de convicção interna, morria-se por causas de doenças ou quando se 

estava lutando em guerras, já a morte súbita nem era mencionada, pois não permitia que seus 

entes tivessem uma despedida digna. 

De um modo geral, a morte era recebida de forma simples, onde o moribundo preparava 

um cerimonial, convidando para seu leito de morte seus familiares, amigos e vizinhos, onde o 

mesmo fazia um último lamento por sua vida e pedido de absolvição sacramental, onde muitas 

pinturas da época representam esse ato. Daí que surgiu o conceito de morte domada, pois os 

enlutados já estavam preparados para receber a morte, onde a dor e a tristeza não eram extintas, 

mas a morte era falada e vivenciada de forma mais aberta e humanizada. Porém mesmo com 

essa forma mais fácil de lidar com ela, os mortos eram enterrados fora das cidades, pois se havia 

temor de estar perto dos mortos. 

Apenas mais tarde com o cristianismo os corpos começaram a ser sepultados dentro de 

igrejas, pois representava proteção por se estar mais perto dos santos ao que Kovàcs (1992, p. 

33) explica: 

 

Muitas das práticas rituais tinham como objetivo separar os vivos dos mortos, facilitar 

o percurso dos mortos até os céus e evitar a contaminação por eles, tanto física, ligada 

a decomposição dos corpos, quanto psíquica, através da visita dos mortos, como 

fantasmas, espíritos, almas penadas. 

 

Com isso começaram os cultos funerários, cujo objetivo era impedir que os mortos 

voltassem para incomodar os vivos. 

Nesta época, nascer e morrer eram eventos sociais, onde a morte era um evento temeroso 

de compartilhar, pois trazia dor e sofrimento, porém conforme a sociedade foi avançando o 

morrer ficou mais isolado, deixando os serviços póstumos nas mãos da tecnologia e da ciência, 

conforme Elias (2001, p. 21), “Em comparação com o presente, a morte naquela época era, para 



 
jovens e velhos, menos oculta, mais presente, mais familiar. Isso não quer dizer que fosse mais 

pacífica”. 

Com o cristianismo, o moribundo começou a temer mais o seu pós-morte, pela crença 

de haver uma disputa entre o bem e o mal pela posse de sua alma, criando o medo de passar sua 

eternidade na condenação e castigo. Então para garantir que sua alma fosse salva e passar a 

eternidade no paraíso, a Igreja católica estabeleceu alguns ritos garantindo a absolvição dos 

pecados, como doações para Igrejas e até mesmo pessoas com necessidades, missas, 

testamentos, etc. 

    

Sob a ação da Reforma Católica, os autores espirituais lutarão contra a crença popular 

segundo a qual não era necessário esforçar-se excessivamente em viver virtuosamente 

porque uma boa morte resgatava todos os erros. Entretanto, não se deixou de 

reconhecer uma importância moral na conduta do moribundo e nas circunstâncias de 

sua morte. Foi preciso esperar pelo século XX para que esta crença enraizada fosse 

recalcada, ao menos nas sociedades industriais. (ARÍES, 2003, p. 54) 

 

Com a chegada do século XVIII, a morte começou a ganhar outro significado, sendo 

chamada de morte romântica, se tornando uma morte vivida e sentida com mais saudade, sendo 

criando novos ritos, como cultos aos túmulos e cemitérios. Os sentimentos perante a morte 

ganham maior expressão, sendo mais intensos, pois o apego ao morto fez com que as pessoas 

não aceitassem a separação do ente querido. 

Atualmente, existe uma maior preocupação com os rituais da despedida, como o velório 

e o enterro, que é atribuído a terceiros, como no caso das agências funerárias, que passaram a 

nesta atividade uma forma de comercialização. Passou-se a ter a necessidade de a morte ser 

retirada com rapidez do olhar de que ainda está com vida, falando-se cada vez menos sobre ela. 

Nesse sentido, um tema muito falado é o da ética, palavra pregada em diversas 

instituições e profissões presentes na sociedade. Porém nunca se viu também, tanta falta dela, 

não apenas como palavra, mas sim como princípio. Rabuske (1987), diz que o termo ética vem 

da palavra grega "ethos", que significa lugar de moradia, costume, caráter e mentalidade, 

porém, ela se tornou a palavra que conhecemos hoje graças a Sócrates, que realizou uma 

reflexão da mesma e buscou descobrir o que é virtude e o que aperfeiçoa o homem como 

homem. 



 
Em outras palavras, ética é, essencialmente, a educação do caráter das pessoas que 

define, como alguém irá agir em situações cotidianas de acordo com que regra à si mesmo, 

como princípios.  

Valls (1996) busca salientar que o estudo ético deve ir além da variação dos costumes, 

fazendo com que se crie uma visão universal da ética, ou seja, uma postura que busca obter a 

pretensão de universalidade, que possa explicar diversas variações de comportamento de acordo 

com variáveis culturais e históricas.  

Existe também, o princípio da ética da responsabilidade, que segundo Sung e da Silva 

(2011, p. 50), 

 

Nessa perspectiva cada grupo social determina consensualmente os padrões de 

conduta que devem ser seguidos pelos indivíduos desse grupo. Esses padrões, porém, 

não devem ser vistos como universais e imutáveis, mas sim relativos a cada situação  

determinada e sempre sujeitos a mudanças, caso a comunidade as julgue necessárias.    

 

Em outras palavras, a ética da responsabilidade busca, essencialmente, se basear não 

apenas nos princípios, mas sim nos efeitos gerados por ações tomadas. Podemos citar como 

exemplo, a cena que o Sung e da Silva (2011, p. 50) cita:  

 

Qual a diferença entre um político que desvia milhões de reais dos cofres públicos e 

uma criança que rouba um pão para se alimentar? A diferença, é que o primeiro caso  

é um crime, e o segundo, um direito de defesa à sobrevivência. Embora algumas 

pessoas ainda diriam que os dois casos se apresentam como crime, mas pensamos, 

quais as consequências dos dois atos?  

 

Tansey (1995) explica que há diversos fatores que fazem com que as organizações  

busquem uma maior promoção da ética dentro do ambiente empresarial, mas o mais comum é 

o custo dos escândalos dentro das empresas que acabam gerando perda da reputação da 

organização, desmotivando funcionários, gerando penalizações e multas, muitas vezes severas. 

Outrossim, a ética também permeia a atuação das empresas funerárias. Analisamos o 

caso da empresa funerária SCI (Service Corporation International) americana que fora 

processada por desenterrar cadáveres e jogá-los fora, para assim, poderem realizar novos 

enterros, segundo advogados, esta prática atingiu pelo menos 700 corpos. A empresa presta 

serviços funerários em 12 países em quatro continentes. (FOLHA, 2001). Acontecimentos 

como esses, além de humilhar a família do falecido e também a imagem do mesmo, fazem com 

que uma organização antes respeitada, crie um marketing negativo de si mesma. 



 
De acordo com Carvalho (2005, p.7) "As empresas funerárias, responsáveis pela 

remoção, exumação e embalsamento de cadáveres, prestam serviços a clientes que se encontram 

sob o peso de condições especiais devido à perda de entes queridos", por isso, dentro do ramo 

funerário, é de grande importância que haja princípios éticos que envolvam toda a organização, 

trazendo uma maior confiança perante a sociedade, além de representar um serviço que entregue 

uma qualidade superior a seus clientes. 

Diante deste fato, a ABREDIF (Associação Brasileira de Empresas e Diretores 

Funerários) em 1998, criou o Código de Ética e Auto-Regulamentação Funerária. Nele, são 

apresentadas regras de como as empresas do setor funerário devem de trabalhar com princípios, 

a ser: respeitabilidade, decência, honestidade e proteção à intimidade, conforme abaixo: 

 

Respeitabilidade - Toda atividade funerária deverá caracterizar-se pelo respeito à 

dignidade da pessoa humana, aos seus sentimentos, ao interesse social e ao núcleo da 

família; Decência - O Diretor Funerário preservará os bons costumes, agindo com zelo  

e discrição para que o(a) falecido(a) ou sua família não sejam expostos a situações 

constrangedoras;  Honestidade - Os serviços funerários devem ser oferecidos e 

realizados de forma a não se abusar da confiança, falta de experiência ou 

desconhecimento da família, não se beneficiando ainda da credulidade ou estado  

emocional do contratante;  Proteção à intimidade - O Diretor Funerário manterá sigilo 

profissional nos assuntos particulares de interesse daqueles que solicitarem seus 

serviços. Não prestará nem divulgará qualquer informação, imagem ou fotografia que 

tenha relação com o atendimento funerário, salvo quando autorizado pela família e 

ressalvada a sua obrigação de divulgar informações exigíveis nos termos da lei. 

(ABREDIF, 1998, p. 1).  

 

Dentro deste código há também outros artigos, que segundo a ABREDIF (1998), busca 

fazer com que o tratamento entre profissionais seja cordial, respeitoso e colaborativo, sempre 

voltado a atender as necessidades do contratante e da família do falecido. Em relação à 

comercialização, somente poderão ser oferecidos produtos que se encaixem nas normas legais  

e técnicas, e sempre em conformidade com o poder aquisitivo do contratante, ao qual será 

apresentado em todas as descrições e comparações necessárias. 

Com isso, este código permite à empresa que o utiliza, uma maior segurança, visto que 

ela estará cumprindo todos os deveres como uma empresa do ramo funerário, agregando 

qualidade ao seu atendimento, buscando valorizar sempre seus funcionários e principalmente 

aos seus clientes. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), descreve os 

processos realizados pelo setor funerário, como sendo:  

 



 
a) Remoção de Restos Mortais Humanos: medidas e procedimentos relacionados à 

remoção de restos mortais humanos, em urna funerária, bandeja ou embalagem  

específica, desde o local do óbito até o Estabelecimento Funerário, adotando-se todos 

os cuidados de biossegurança necessários para se evitar a contaminação de pessoas 

e/ou do ambiente. b) Higienização de restos mortais humanos: medidas e 

procedimentos utilizados para limpeza e anti-sepsia de restos mortais humanos, com 

o objetivo de prepará-los para procedimentos de conservação, inumação ou outra 

forma de destino; c) Tamponamento de restos mortais humanos: uso de tampões para 

vedação dos orifícios do cadáver; d) Conservação de restos mortais humanos: 

empregos de técnicas, através das quais os restos mortais humanos são submetidos a 

tratamentos químicos, com vistas a manterem-se conservados por tempo total e 

permanente ou previsto, quais sejam, o embalsamamento e a formolização ,  

respectivamente. e) Tanatopraxia: emprego de técnicas que visam à conservação de 

restos mortais humanos, reconstrução de partes do corpo e embelezamento por 

necromaquiagem; f) Ornamentação de Urnas funerárias: consistem na colocação de 

flores, véus e adornos decorativos e religiosos, conforme tradições e orientação  

religiosa; g) Necromaquiagem: consiste na execução de maquiagem de cadáveres,  

com aplicação de cosméticos específicos; h) Comércio de artigos funerários:  

exposição para venda de artigos funerários, tais como urnas funerárias (caixões),  

objetos decorativos e religiosos; i) Velório: consiste nas honras fúnebres, conform e 

tradições e orientação religiosa. Ato de velar cadáveres; j) Translado de restos mortais 

humanos: todas as medidas relacionadas ao transporte de restos mortais humanos, em 

urna funerária, 6 inclusive aquelas referentes à sua armazenagem ou guarda 

temporária até sua destinação final. (ANVISA, 2009, p. 5).  

 

Estes serviços são específicos do ramo funerário, onde nenhum outro ramo pode 

desempenhar qualquer função descrita à cima, isto porque as empresas funerárias estão de 

acordo com órgãos regulamentadores, como citado a ANVISA e também com o Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP). 

As organizações funerárias a exemplo de outras empresas, também possuem uma 

preocupação com a qualidade de seus serviços e de seu atendimento, pois se trata de um 

momento delicado, pois envolve tanto os familiares como a sociedade em que o indivíduo 

estava inserido. 

Quando falamos de rituais da despedida que se inicia com o preparo do corpo, seguido 

do velório e do enterro e, necessariamente pessoas estão envolvidas em ambas as partes do 

processo. De um lado estão os familiares que irão procurar os serviços funerários, e por outro 

lado estão as funerárias com seus agentes, lutando para se manter num mercado tão competitivo 

como no cenário atual. 

Nesse sentido, é preciso oferecer um diferencial no atendimento ao cliente, pois se pode 

ganhar novos clientes, como também manter a tradição de uma família que já vem utilizando 

os serviços ao longo do tempo. 



 
Segundo Lacerda (2005, p. 20) “qualidade é a filosofia de gestão que procura alcançar 

o pleno atendimento das necessidades e a máxima satisfação das expectativas dos clientes”.  

O conceito sobre qualidade é abrangente, entendido de forma diferente, conforme cada 

setor, ramo ou atividade econômica, ao que Crosby (1986, p. 31) afirma: "Qualidade é a 

conformidade do produto às suas especificações". Neste conceito, o autor a relaciona com algo 

tangível, em que o termo qualidade é alcançado quando o produto atende suas especificações. 

Já para Deming (1990, p. 124), "Qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do 

ponto de vista do cliente", ou seja, o autor relaciona o termo qualidade com a impressão do 

cliente, não sendo algo que está acabado ou parado. A dificuldade em conceituar a qualidade 

neste sentido refere-se às necessidades futuras do cliente com características mensuráveis, de 

maneira que o produto possa ser alterado para satisfazer as necessidades de um determinado 

cliente. 

Ao tocar no assunto sobre empresas ligadas ao ramo funerário e os serviços oferecidos  

por ela, os primeiros sentimentos que vêm à mente são dor e perda, sejam elas obtidas através 

de experiências próprias ou experiências que absorvemos através de outras pessoas próximas 

que utilizam deste serviço. O fato é que este mercado também se constitui na prestação de 

serviços, e com isso, a qualidade se constitui como um importante diferencial competitivo. 

Segundo Desatnick e Detzel (1995) apud (Sparemberger e Zamberlan, 2011, p. 114): 

 
Para que uma organização possa sobreviver e crescer no mercado global, ela precisa,  

acima de tudo, buscar a satisfação dos seus clientes prestando serviços de qualidade. 

Isso exige uma contínua reavaliação das necessidades de cada cliente e um profundo 

compromisso de mudar, quando necessário, para superar as expectativas deles. 

 

Claro que no ramo de serviços funerários, é mais difícil aplicar conceitos gerais de um 

atendimento de qualidade, em função deste momento ser singular e muitas vezes silencioso, e, 

estabelecer uma comunicação aberta com o cliente torna-se algo quase inalcançável, pois 

geralmente os mesmos se encontram em uma situação frágil, devendo este atendimento ser 

voltado a acolhê-los com atenção e cortesia e fazer com que se sintam menos pressionados. 

Neste sentido, Pilares (1989) apud (Sparemberger e Zamberlan, 2011, p. 115): 

 

Caracteriza o atendimento diferenciado como sendo o tratamento adequado  

dispensado ao cliente. É um atendimento único e amigável, procurando transmitir 

informações precisas e corretas. Está ligado aos negócios de uma empresa, de acordo  

com suas normas e regras, estabelecendo um relacionamento entre funcionário e 

organização. 



 
 

E se tratando do termo qualidade do atendimento que o ramo funerário oferece a área 

dos serviços também é significativa. Segundo Ribeiro, Silva e Marcondes (2007) é necessário 

que exista um programa que potencialize o serviço oferecido, tanto como os equipamentos e 

instalações da empresa estão diretamente ligados à qualidade dos serviços. 

No ramo dos serviços funerários, a qualidade do serviço está relacionada principalmente 

nos detalhes relacionados com o corpo do falecido, tais detalhes como posicionamento das 

mãos, que varia conforme a religião, cabelo arrumado, unhas bem-feitas, necromaquiagem 

adequada, ou seja, todos os detalhes que o corpo carrega será a variável mais importante que a 

família irá avaliar, mesmo que esta avalição fique guardada dentro de seus sentimentos. 

Conforme Eberle e Milan (2009) “A qualidade dos serviços é percebida, muitas vezes, nos 

detalhes, e o conceito de qualidade, então, deve levar em conta o processo humano, se for o 

caso, na geração do serviço”. 

O termo qualidade nos serviços está relacionado diretamente com o grau de satisfação 

que o cliente teve após contratar algum serviço, com isso a satisfação será feita através de uma 

avaliação que os usuários farão após comprarem algum produto ou contratarem algum serviço. 

No ramo estudado, os fatores emocionais e comportamentais são variáveis importantes, 

influenciando o sucesso ou fracasso do serviço prestado.  

Kotler (1998) define satisfação como sentimento de alegria ou tristeza que o cliente terá 

após comprar um produto ou serviço, esses sentimentos são resultados do que ele esperava desta 

contratação em comparação com o que recebeu da empresa contratada. 

A empresa que servirá como objeto de estudo será a Funerária Bom Jesus, situada no 

município de Nova Santa Rosa, Estado do Paraná e endereçada na Avenida Santo Cristo, 580. 

A Funerária Bom Jesus nasceu a 8 anos a partir da percepção da demanda que o 

município oferecia somando com os conhecimentos que o proprietário já possuía. Ela atende 

todo o município e os distritos de Nova Santa Rosa, bem como, seu atendimento estende-se até 

os distritos das cidades vizinhas, como por exemplo, o mercado de Novo Sarandi e Vila Nova 

ambos pertencentes à Toledo, como também o distrito de Santa Rita D’Oeste, pertencente à 

Terra Roxa. 

Esta empresa do ramo dos serviços funerários oferece serviços de higienização do corpo, 

tamponamento, conservação do corpo, tanatopraxia, ornamentação de urnas funerárias, 

necromaquiagem, comércio de artigos funerários, velório, translado do corpo, sepultamento, 



 
carneiras, túmulos em mármore, granito ou cerâmica, como também disponibiliza de um plano 

de assistência familiar, que tem por objetivo oferecer funerais de boa qualidade a todas as 

famílias, sendo elas de baixa, média ou alta renda. 

Deste modo, para buscarmos compreender a problemática deste artigo e seu entorno em 

relação a Funerária Bom Jesus, inicialmente, fora utilizado uma pesquisa bibliográfica ou 

levantamento teórico, como: livros impressos além de materiais retirados da internet, como 

artigos, livros e reportagens.  

 

2 RES ULTADOS  E DIS CUSSÕES  

 

Através de uma pesquisa realizada pelos autores deste artigo, contendo o título de 

Pesquisa de Avaliação da Qualidade Nos Serviços Funerários Ofertados Pela Funerária Bom 

Jesus, realizada na cidade de Nova Santa Rosa e seus respectivos distritos, executada entre as 

datas de 27 de setembro 2015 até 10 de outubro de 2015, com o público-alvo restringido apenas 

em pessoas que já contrataram os serviços oferecidos pela empresa estudada, num total de 20 

entrevistados. As questões do questionário foram elaboradas com base no Código de Ética da 

Associação Brasileira de Empresas e Diretores do Setor Funerário – ABREDIF, como também 

com conceitos estudados em sala referentes à qualidade, qualidade de atendimento e qualidade 

dos serviços, na íntegra a mesma possui um total de quatorze perguntas, sendo elas qualitativas 

e quantitativas. 

Elaborada com base no método qualitativa que, segundo Minayo (2001) apud Gerhardt 

(2009), "a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis". A 

mesma buscou compreender quais são os quesitos que levam a família enlutada se sentir segura 

e confortável em um momento difícil, pois mesmo passando por essa fase que a vida trás, os 

enlutados optam por uma empresa que ofereça qualidade e confiança. 

No total de vinte entrevistados houveram dez do sexo masculino e dez do sexo feminino , 

dentre eles moradores da cidade e do interior, sendo eles agricultores, aposentados, do lar e 

catador de material reciclável. As faixas etárias que cooperaram para com a pesquisa foram 5 

entrevistados com faixa de 20 aos 29 anos de idade, 4 com 30 até 39 anos de idade, 4 com 40 

até os 49 anos de idade, 6 dos 50 aos 59 anos de idade e apenas 2 com mais de 60 anos de idade.  



 
Analisando os resultados, percebe-se que grande parte dos clientes optou em escolher a 

funerária levando em consideração a qualidade no atendimento que somaram 31,91% e também 

a amizade que totalizou 23,40%, em terceiro lugar empatados ficaram a honestidade e a tradição 

familiar com 12,77%, no restante se teve opções marcadas como necessidades da contratação 

dos serviços, indicação de terceiros e preço. 

Buscando conhecer qual o grau de satisfação dos clientes, a pesquisa revelou que suas 

sensações em relação ao atendimento oferecido pela empresa são satisfatórias, dezenove dos 

vintes entrevistados se sentiram bem com o atendimento, relatando que se sentiram respeitados, 

acolhidos e que tudo correu de como fora combinado, apenas um entrevistado não soube 

responder à questão. Neste momento também foi questionado se em algum momento os 

familiares dos entrevistados se sentiram constrangidos para com a funerária, no entanto, todos 

os entrevistados responderam que não houve tal ocorrido. 

A pesquisa também abortou o atendimento durante o velório, nesta, também se 

constatou que os clientes estão satisfeitos com tal serviço, doze, representando um total de 60%, 

dos vinte entrevistados disseram que o atendimento durante o velório é ótimo e outros oito 

entrevistados (40%) classificaram como bom. 

Para a questão que abordava sobre urna (caixão) utilizada, sete entrevistados 

classificaram como sendo de ótima qualidade, doze responderam que a qualidade é boa e apenas 

um entrevistado respondeu que a qualidade da urna oferecida é de qualidade regular, porém 

neste ponto pode-se constatar que os entrevistados que classificaram a urna como ótima ou boa, 

possuem emprego que oferece maior renda para a família, o que consequentemente leva a 

escolha de uma urna com maior qualidade. 

Fora questionado aos entrevistados quanto aos pontos positivos e negativos que a 

empresa tem, e segundos suas percepções quais foram, dos vinte entrevistados, apenas três 

relataram pontos negativos, que no fim não estavam relacionados com o atendimento oferecido, 

mas sim com a ambientação, como por exemplo a falta de climatização na capela mortuária, 

falta de toldo no cemitério para proteger da chuva e do sol e por último flores artificiais com 

aparência desagradável. Os pontos positivos relatados variaram, aparecendo palavras como 

atendimento respeitável, responsável, ético, atencioso e também houveram elogios referentes a 

disposição de lanches e bebidas e houve um que relatou sobre o bom preço do serviço oferecido 

pela funerária para com seus familiares. 



 
Assim como em todos os serviços prestados, o ramo de serviços funerários também deve 

ser executado com ética, para tanto, foi questionado aos entrevistados se a empresa agiu de 

forma ética, cumprindo com tudo com que foi combinado do início até o fim do serviço, nesta, 

todos os entrevistados disseram que houve ética nas relações cliente-empresa.  

Buscou saber em quais pontos os entrevistados acham que a empresa pode melhorar, 

desde seu atendimento, formas de prestar o serviço, itens a serem melhorados e instalados, 

variedades de lanches, preço das urnas, ambiente da capela, etc., no amplo, percebeu-se que a 

maioria dos clientes, sendo eles 60%, estão satisfeitos com o que a funerária oferece e com a 

maneira os serviços são prestados, porém houve opiniões como instalação de toldo no 

cemitério, melhorar a aparência das flores oferecidas, som e ar condicionado na capela 

mortuária como também melhorar todo esse ambiente e melhorar o preço ofertado às famílias. 

Outro ponto questionado relacionado à qualidade do atendimento, o que não convém 

oferecer junto ao serviço funerário, relatou opiniões que tangem apenas o querer cada 

entrevistado. Embora dezessete entrevistados responderam basicamente que tudo o que é 

oferecido é importante, tivemos três respostas relacionadas à lanches oferecidos, estes 

responderam que o excesso de lanche é desnecessário, segundo uma das respostas a quantidade 

de lanche muitas vezes acaba por atrair pessoas que querem apenas se aproveitar da situação 

para comer e tomar algo, outras duas comentaram que oferecer salgadinhos  e refrigerantes são 

desnecessários durante o velório, com isso, comprova-se conforme citado mais à cima, onde 

Lacerda (2005) diz que a qualidade é tudo que procura alcançar atendimento das necessidades 

e o mais alto nível satisfação de cada cliente. 

No que tange todo um atendimento funerário, lanches e bebidas também estão no 

catálogo de serviços ofertados pelas empresas deste ramo, nesta questão, todos os entrevistados 

expuseram que é importante que as empresas ofereçam tais complementos, como justificativa, 

relataram que muitas vezes familiares que vem de longa distância chegam ao local cansados, 

com fome e indispostos para procurar algum estabelecimento que ofereça alimentos, e que 

também pode ocorrer de chegarem em horários que esses estabelecimentos estejam fechados. 

Porém as respostas foram diversificadas, nelas, quinze entrevistados, representando um total de 

75%, disseram que todos os lanches que a funerária oferece é indispensável, outros cinco 

entrevistados, 25%, disseram que apenas chimarrão, café e poucas bolachas salgadas e bolachas 

doces são o suficiente para a família. Neste caso o correto é pedir a cada família o que a mesma 

gostaria que fosse disponibilizado de lanches durante o velório do seu ente querido. 



 
Abordado também se a família do entrevistado possui algum plano de assistência 

familiar, não existe um conceito formal explicando o que é esse plano, basicamente como seu 

nome diz, o plano de assistência familiar se preocupa com a com o lado emocional da família, 

oferecendo comodidade na hora da dor, o plano oferece cobertura para até seis pessoas da 

mesma família, contendo urna, decoração de flores artificiais na urna, nove anúncios nas rádios, 

transporte até cem quilômetros, uma cruz, uma coroa com faixa, roupa, velas, carro funerário 

para cortejo, castiçais e uma copa com lanches. Dos vinte entrevistados, apenas duas famílias 

possuem este plano, e treze entrevistados sabem que a Funerária Bom Jesus dispõe deste plano. 

Nestes serviços, a funerária também dispõe de um ambiente físico, o qual é utilizado 

para celebração do culto ou missa fúnebre. Fora questionado quais foram as percepções dos 

entrevistados e de suas famílias em relação à capela mortuária, pois Segundo Ribeiro, Silva e 

Marcondes (2007) é necessário potencializar o serviço oferecido, pois equipamentos e 

instalações da empresa também estão diretamente ligados à qualidade dos serviços, lembrando 

que Kotler diz que a qualidade é tudo aquilo que melhore o ponto de vista do cliente em relação 

à empresa, ao produto ou ao serviço oferecido pela mesma. Essa questão foi respondida apenas 

por quem utilizou o espaço, somando um total de dez entrevistados/famílias. Fora questionado 

em relação a percepção sobre cada ambiente oferecido, sobre o espaço físico, houve respostas 

como ambiente agradável, bom e organizado, amplo e adequado, como também respostas como 

falta de ar condicionado e falta de conforto nos assentos. Sobre a cozinha, houveram respostas 

como limpa, boa, agradável, como também melhorar no geral e parece abandonada. Os 

banheiros foram classificados como bons e ótimos, porém também precisam de melhoras, como 

foi mencionado pelos entrevistados. Referente às cadeiras, houveram tanto respostas como 

confortáveis quanto desconfortáveis, ótimas e precisam ser melhoradas. Os entrevistados 

também relataram que para capela se tornar melhor, ela precisa oferecer maior conforto, som 

ambiente, ar condicionado e disponibilizar um cantinho para bebes. 

E finalizando foi pedido para que os entrevistados citassem opiniões para contribuir com 

os serviços oferecidos pela Funerária Bom Jesus, dos vinte entrevistados, dezesseis não tiveram 

ou não quiseram opinar, um respondeu melhorar no geral, um opinou em melhorar o preço e 

dois responderam em instalar toldo/barraca no cemitério em dias de chuva ou sol forte. 

 

 

 



 
CONCLUS ÃO 

 
A qualidade de atendimento é vital para todo tipo de organização que busca não apenas 

se manter no mercado sendo competitiva, mas sim, atender o seu cliente se preocupando com 

o lado humano presente no capitalismo. No setor funerário a humanização do atendimento está 

inteiramente relacionada com a qualidade fornecida para o cliente, pois o mesmo, no momento 

em que contata a empresa para solicitar o serviço está em um momento frágil e espera, que a 

sua vontade, mesmo que muitas vezes em um estado subjetivo delineie como a empresa irá agir 

no atendimento à sua família. 

Para tanto, abordamos como a morte era vista nos tempos antigos, e principalmente, 

como é vista e encarada nos tempos atuais. A ética que permeia nossa sociedade está também 

vinculada à qualidade de atendimento, pois mesmo quando o cliente não a perceba diretamente, 

se ela estiver lá, fará a diferença. 

Com a pesquisa que fora aplicada com os clientes da empresa, podemos observar que a 

maioria deles ficou satisfeito com o atendimento recebido, porém, também indicaram no que a 

empresa poderia melhorar, mesmo sendo eles, pontos mais ligados ao estado físico do ambiente 

em que o serviço é prestado. No entanto, não devem ser menosprezados, pois estão ligados  

também, a percepção do que é qualidade para os clientes. 

Como recomendação para a empresa, aconselhamos que a mesma busque atender os 

pontos colocados pelos entrevistados sendo eles o melhoramento do espaço no qual o 

atendimento ocorre, como por exemplo: instalar um equipamento para a climatização do ar, 

toldo para proteger os clientes do clima localizado no cemitério e também outros pontos 

levantados na pesquisa, caso a empresa julgar necessário. Não devendo se esquecer também, 

da importância de ter o conhecimento da real opinião dos clientes em relação ao atendimento, 

pois com essas informações extremamente úteis e que muitas vezes, demonstram um potencial 

desconhecido. Através disso tudo que se constrói um atendimento diferenciado e de qualidade 

perceptível ao cliente.    
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