
MARCA: 

SERVITIS

CATEGORIA: 

ENERGIA – ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Resultado
Testes e Estudo de Mercado



FASE 1
Identificação dos drivers de consumo | características 

específicas a avaliar
30

FASE 2 Testes de experimentação 173

FASE 3 Estudo de mercado à marca 1 197

TOTAL 1 400

01 Resumo do processo

O PRÉMIO CINCO ESTRELAS

É um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos,

os serviços e as marcas conferem aos seus utilizadores, dentro da respetiva

categoria de consumo. Utiliza a metodologia mais completa e rigorosa do

mercado, tendo como critérios de avaliação as principais variáveis que

influenciam a decisão de compra dos consumidores.

CATEGORIA DE CONSUMO

São identificadas as marcas mais relevantes para o consumidor em cada

categoria de consumo, sendo avaliados os principais players de mercado,

no máximo de 5, para além das marcas que apresentem candidatura.

Na categoria Energia – Assistência Técnica as marcas avaliadas foram:

EDP Funciona, Galp Comfort Home, Endesa OK Eletrodomésticos, Worten

Resolve e Servitis.

METODOLOGIA

Para a recolha de informação são utilizadas diferentes técnicas de testes e

estudos de mercado, adaptadas a cada categoria e implementadas por

empresas especializadas (Ipsos Apeme e Multidados).

Nas diferentes fases de testes e estudos são inquiridos consumidores-alvo

distintos e complementares:

1. Focus Group e Comité de Avaliação

. Realizados com consumidores | utilizadores da categoria.

. O Comité de Avaliação, órgão composto por um grupo de especialistas

em diferentes áreas do mercado, é responsável pela definição das

características específicas (drivers de consumo) a avaliar em cada

categoria.

Na categoria Energia – Assistência Técnica as características avaliadas

foram:

1. Facilidade e comodidade no contacto; 

2. Disponibilidade/Rapidez da intervenção;

3. Relevância/abrangência (de serviços e equipamentos 

cobertos);

4. Segurança (ao nível dos cuidados com energia, limpeza do 

local e explicação do trabalho realizado);

5. Confiança na qualidade dos técnicos e do serviço prestado.

2. Testes de Experimentação

Na categoria Energia – Assistência Técnica os testes realizados foram

Inquéritos de Satisfação a clientes das diferentes marcas.

3. Estudo de mercado à marca

Um painel de consumidores, com afinidade e representativo da

população de utilizadores-alvo da categoria, avalia as marcas em

análise.

NÚMERO DE CONSUMIDORES ENVOLVIDOS

Avaliação Servitis
Energia – Assistência Técnica



CLASSIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA:

7/10 (com concorrência na categoria)

8/10 (sem concorrência na categoria)

02 A Metodologia

Obterá o Prémio Cinco Estrelas apenas a marca que, para 

além de atingir a classificação mínima exigida, obtenha a 

classificação mais elevada na categoria. Avaliação Servitis
Energia – Assistência Técnica



03 As fases de avaliação

Focus Group 

e Comité de Avaliação
Testes 

de Experimentação

Nesta fase avalia-se:

s

p

i

SATISFAÇÃO PELA 

EXPERIMENTAÇÃO

PREÇO-QUALIDADE

INTENÇÃO DE COMPRA | 

RECOMENDAÇÃO

Estudo de Mercado 

à Marca

Nesta fase avalia-se:

c CONFIANÇA NA MARCA

i INOVAÇÃO

Avaliação Servitis
Energia – Assistência Técnica



04 Informação sobre a marca | Servitis

A Servitis é uma empresa líder na prestação de serviços de

instalação, reparação e manutenção de equipamentos a gás, termo

e eletrodomésticos, climatização, eletricidade e energias renováveis.

Criada em 2006, a Servitis assume como missão a satisfação total dos

seus clientes, através da disponibilização de um serviço de

qualidade, com segurança e conforto, garantidos pelas suas equipas

técnicas especializadas, bem como pelo leque de parceiros de

elevada confiança.

O atendimento personalizado e disponível 24h por dia e 7 dias por

semana, aliado às preocupações ambientais e sociais, são igualmente

fatores diferenciadores que têm sido reconhecidos por diferentes

entidades externas, ao longo dos últimos anos.

A Servitis destaca-se ainda pelos seguintes aspetos:

• Acompanhamento em todo o processo (visita técnica de diagnóstico; apoio na seleção do equipamento; entrega e instalação com

explicações de funcionamento; pagamento no final, após garantidas as condições de funcionamento);

• Assistência técnica de reparação de avarias de equipamentos, de forma remota, por um técnico credenciado;

• Garantia de qualidade certificada nas referências ISO, NP e OHSA e acreditada em todas as entidades relacionados com o negócio

(e.g. DGEG, Certif, INPIC).

Os principais clientes da Servitis são: concessionários de energia (EDP, Endesa, GoldEnergy, Galp); grandes superfícies e retalho (Worten,

Rádio Popular, Auchan, Leroy Merlin, Euronics, etc.); seguradoras (Fidelidade, Mapfre, Europ-assistance, Allianz, Axa, etc); clientes

institucionais (Presidência da República, PSP Norte, Simar, Câmara de Loures, etc.) e clientes finais do mercado doméstico e terciário.
Avaliação Servitis

Energia – Assistência Técnica



05 Classificação Global |  Servitis

1º CLASSIFICADO

SATISFAÇÃO

EXPERIMENTAÇÃO

PREÇO

QUALIDADE

INTENÇÃO DE 

RECOMENDAÇÃO

CONFIANÇA 

NA MARCA
INOVAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 

GLOBAL

Ponderação do critério 

na classificação final
50% 10% 10% 15% 15%

Classificação Obtida 7,77 7,94 8,04 6,90 6,55

7,50
Classificação Ponderada 3,88 0,79 0,80 1,04 0,98

Avaliação Servitis
Energia – Assistência Técnica



06 Caraterísticas avaliadas 

DISPONIBILIDADE | 

RAPIDEZ DA 

INTERVENÇÃO

SEGURANÇA E 

EFICIÊNCIA 

ENERGÉTICA

RELEVÂNCIA | 

ABRANGÊNCIA

FACILIDADE | 

COMODIDADE

CONFIANÇA NOS 

TÉCNICOS | SERVIÇO 

PRESTADO

PREÇO

QUALIDADE
RECOMENDAÇÃO

Média
8,02 7,88 7,72 7,64 7,58 7,94 8,04

SATISFAÇÃO PELA EXPERIMENTAÇÃO 

A média da recomendação da marca SERVITIS, por parte dos seus clientes, é elevada (8,04), sendo a característica

DISPONIBILIDADE | RAPIDEZ DA INTERVENÇÃO a mais valorizada.

|  Servitis

Avaliação Servitis
Energia – Assistência Técnica



Os resultados obtidos nos testes e estudo de mercado realizados no âmbito do Prémio Cinco Estrelas 2021, permitem afirmar

que a Servitis é considerada, pelos consumidores, como extraordinária, realmente Cinco Estrelas. Assim, para 2021, a Servitis

obtém o título de Marca Cinco Estrelas, na categoria “Energia – Assistência Técnica”, podendo utilizar o selo “Prémio Cinco

Estrelas 2021” em todas as suas ações de comunicação, como forma de se diferenciar no mercado.

07 Conclusão

Avaliação Servitis
Energia – Assistência Técnica

|  Servitis

Parabéns!

Valores associados ao Prémio Cinco Estrelas :

Qualidade | Excelência | Confiança | Escolha acertada


