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RESUMO 

Este trabalho trata da percep<;ao dos clientes em rela<;ao a qualidade dos servi<;os em 
restaurante avaliando aspectos da sua satisfa<;ao e da qualidade dos servi<;os prestados Foi 
desenvolvido na cidade de Maringa, analisando a atividades do restaurante china master e o 
mix de servi<;os oferecidos a seus consumidores. 0 objetivo geral do estudo de avaliar a 
percep<;ao clos clientes com rela<;ao a qualiclacle clos servi<;os prestados pelo restaurante China 
Master. utilizanclo-se urn estuclo de carater clescritivo, corn o levantamento de clados primarios 
par rneio de questionarios aplicaclos atraves de entrevistas pessoais a urn a amostra de I 00 
consumidores. Concluiu-se que os esfor<;os gerais cia ernpresa estavam bern direcionaclos e 
atinginclo seus objetivos, mas urna parte signiftcativa das expectativas de seus clientes nao 
estavarn senclo preenchiclas sirnplesmente por a empresa desconhecer tais cleftciencias. 0 que 
foi arnplamente solucionaclo atraves dos resultados do presente trabalho. 

VI 



t. INTRODU(:AO 

1.1. TEMA 

Com o advento da segunda onda (industrial) quando enU\o as sociedadcs ja nao mais 

eram puramente agricolas, as empresas de entiio tinham uma visao voltada para a prodw;ao, 

pois com a escassa capacidade prodw;ao e consequente grande demanda onde um born 

produto praticamente se vendia por si, prescindindo de urn esfon;o de venda, entao o foco era 

produzir em uma escala crescente que possibilitasse a redu<;ao de custos apoiada em 

fabricac;ao seriada e padronizada. 

Mais tarde quando a produ<;ao em massa esta a pleno vapor, com excedentes de 

produc;ao, surge a necessidade de desomr os estoques e um natural interesse por um maior 

enfoque nas vendas. Sao as sales oriellfed onde os fabricantes passam a enfatizar mais as 

forc;as eficazes de venda e propaganda para encontrar compradores para seus produtos, era 

preciso vender tudo a todos a qualquer custo. Enquanto ainda estao orientas para as vendas 

estas empresas costumam subordinar seus departamentos de marketing as vendas e embora 

estes tenham comec;ado a surgir na propria era das vendas tendo sido entao considerado uma 

parte delas hoje se admite que sua abrangencia e muito maior e deve pcrmear toda empresa. 

Ao contrario de uma administra<;ao centrada na produ<;ao ande o foco e no produto uma 

organiza<;ao voltada para o mercado requer urn esfor<;o continuo e integrado de todas as areas 

da organizac;ao, ac;oes isoladas de cada departamento deixam de fazer sentido. 

Quando entao o mercado ja nao absorve mais o grande excedente de produtos e o 

esforc;o de vendas ja nao e mais suficiente para colocar esses mesmos produtos no mercado 
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comec;a a preocupac;ao com o cliente surgindo entao a era do Marketing. 0 conceito de 

marketing e uma tilosofia contempodinea que v1sa o crescimento dinamico de uma 

organizac;ao. Para a American Association Marketing ( 1985) marketinK e o proc.:esso de 

planejamenlo e execlf(,:[io da conceJ)(,:t/o, prer,·o, promoc,:tio e distrilmir,·tio de ideias hens 

servh,:os organizar,x)es e eventos para criar lrocas que venham a sati.~fazer ohjetii'Os 

individuais e organizacionais. 

Enfim depois da segunda metade do seculo XX o cliente e o rei o loco agora e o 

consumidor e preciso descobrir nele uma necessidade e satisfaze-la e para tanto se deve 

conhecer esse consumidor seu comportamento, suas tendencias, vontades, preferencias. E 

nesse ponto que a pesquisa de opiniao, uma das disciplinas do marketing, nos e de grande 

valia ainda que, mesmo hoje, alguns administradores prefiram conduzir suas empresas 

baseados apenas nos numeros contabeis, estes, que mesmo sendo muito importantes nao sao 

mais do que urn sintoma de uma situa<;:ao que em teoria ja estaria sendo revelada por outras 

informac;oes tao importantes quanto os ja mencionados, mas muitas vezes ignorados ou 

desconhecidos por estes administradores. Entre esses numeros informac;oes, o ntrmero de 

consumidores satisfeitos insatisfeitos do ultimo periodo ou o numero de reclama<;:oes 

recebidas e resolvidas com sucesso pela empresa, numero de pedidos executados com sucesso 

ou mesmo o numero de sugestoes que seu cliente tern a propor e etc. 

Sao esses numeros e as respectivas a<;:oes propostas com base na sua analise e que 

podem dar a empresa uma vantagem competitiva pois que apoiando a tomada de dccisao em 

numeros obtidos em pesquisas que refletem a situac;ao real e atual da empresa e possivel 

melhor orientar a empresa para seu mercado consumidor. 

Portanto, neste estudo de caso, procuraremos avaliar, atraves de uma Pcsquisa 

Qualitativa de Marketing, a percep<;ao dos clientes com rela<;:ao a qualidade dos serv1<;:os 

prestados pelo restaurante China Master. 



Assim como se costuma dizer que 'a informayao e a materia-prima do marketing·, 

estamos buscando conhecer melhor os clientes dessa empresa no que diz respeito aos produtos 

e serviyos oferecidos por esta empresa, para que, com as informayoes fi1turamcntc em maos, 

possamos definir as ay5es necessarias e adequadas para seu desenvolvimento e sucesso. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a percep<;:ao dos clientes com relayao a qualidade dos serviyos prestados pclo 

restaurante China Master. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

a) Analisar, na literatura, quais os pontos importantes a serem considerados pelos clientes na 

avaliavao da qualidade. 

b) ldentificar a percepyao dos clientes com relayao ao atendimento prestado, produto/serviyo 

adquirido, localizayao e instalav5es frequentadas e preyo praticado. 

c) ldentificar o perfil de clientes que utilizam os servi<;:os da empresa. 

l .3 JUSTIFICATIV AS 

Como crescente aumento da oferta atraves de novos ph~\'ers, a constante melhoria nos 

padroes dos serviyos oferecidos e ainda urn consumidor cada vez mais exigente as empresas 

tern uma necessidade cada vez maior de conhecer melhor seu consumidor para melhor poder 

atende-lo em suas verdadeiras expectativas. 
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De acordo com Kotler (1998, p. 37), " ... a chave para atingir os objetivos da 

organiza~ao consiste em determinar as necessidades e os desejos dos consurnidores-alvo e 

satisfaze-los mais eficaz e eficientemente do que os concorrentes". 

A opiniao do consumidor e de extrema imporHincia na tomada de decisoes da empresa. 

E 0 cliente quem determina 0 que uma empresa e. Pois e 0 cliente, e somente ele, quem, por 

estar desejoso e disposto a pagar por um bern ou servi~o, transforma recursos econtllnicos em 

riqueza, coisas em hens. De acordo com Drucker, ( 1998) Nao e primordial importancia o que 

uma empresa pensa e produz -- principalmente nao para a empresa e para o seu bom exito. 0 

que e decisivo e 0 que 0 cliente pensa que esta comprando, 0 que ele considera 'valor'-- isto e 

o que determina o que uma empresa e, o que ela produz e se ela prosperan1 

Com o conhecimento do consumidor a empresa tem maiores possibilidades de 

satisfaze-lo, e a satisfa<;:ao e urn dos principais instrumentos de diferencia<;:ao de uma empresa 

e sua concorrencia. Se urn consumidor esta satisfeito, as chances de continuar sendo um 

cliente sao grandes, e isto e uma das principais fontes para a conquista do lucro. Como 

ressalta Reicheld (1996), e muito mais vantajoso para a empresa procurar satisfazer seus 

clientes e mante-los do que estar procurando conquistar novos clientes, numa conjuntura onde 

a concorrencia esta cada vez maior e onde o cliente cada dia se torna mais exigentes 

Desse modo, considerando que " ... a informa<;:ao e a materia-prima da tomada de 

decisoes" (HOOLEY; SAUNDERS; PIERCY, 2001, p. 114), e que decisoes efetivas de 

marketing baseiam-se em informa<;:5es s6lidas, justifica-se o presente trabalho. Entender os 

clientes e fundamental para 0 desenvolvimento de a~oes que, de forma efetiva, levam a 

empresa a obter vantagem competitiva 

Para que a sua empresa seja bem-sucedida. \ occ prccisa 'ender aqui lo que o cl icnte 
quer eomprar: para saber o que elc quer. Yocc precisa saber quais s;io as suas 
\'Ontades necessidades. atitudes e tendcncias de compra. Portanto. c preciso que 
voce execute uma abordagem sistem<ltica para entrar em contato com os scus 



clientes. de rorma tal que esse conhecimento resulte mnna ,·antagcm compctitiYa no 
mercado. (ALBRECHT: BRADFORD. 1992. p. I) 

1.4 METODOLOGIA 

A pesqUJsa foi realizada seguindo um roteiro estabelecido por Mattar ( 1994 ), 

obedecendo a seguintc ordem: (I) identifica~ao do problema, buscando saber para que vai scr 

feita a pesquisa, (2) planejamento da pesquisa, que metodos usar, formas de coleta de dados, 

como captar, tabular, analisar e interpretar para chegar aos resultados, (1) e a execw;ao, ir a 

campo, recolher as informav5es, processa-las e tabula-las, (4) a analise - interpretar, emitir 

relat6rios e publicar as conclusoes. 

Tendo o problema e objetivos definidos anteriormente, mtcta-se portanto o 

planejamento da pesquisa em si. 

0 objetivo buscado caracteriza a pesquisa como descritiva por se tratar de um estudo 

de caso com um problema conhecido e com profunda conhecimento sobre o meio, tendo 

como objetivo entender qual o grau de satisfa~ao dos clientes com rela~ao a empresa, aos 

produtos e ao atendimento. 

As pesquisas descritivas " ... tern como objetivo primordial a descric;ao das 

caracteristicas de determinada populavao ou fenomeno ou o estabelecimento de relac;oes entre 

variaveis" (GlL, 1999, p. 44). A pretensao de um estudo descritivo e descrever de forma exata 

os fatos e fenomenos de determinada realidade, e para que tenha certo grau de validade 

cientifica exige do pesquisador: 

... mna precisa dclimita~;lo de tccnicas. mCtodos. modclos e teorias que orientar;1o a 
coleta e interprela~;lo dos dados. A popula~;lo e a amoslra de,·cm ser claramente 
dclimitadas. e da mesma maneira. os objetivos do estudo. os tennos e as Yari;\,·eis. 
as hip6teses. as questoes de pesquisa etc. ( TRIVINOS. 197. p. 112) 



A coleta dos dados primarios ocorreu logo ap6s o termino do serv1c;:o, atraves de 

entrevista pessoal individualizada do tipo nao disfarc;:ada e devidamente estruturada por meio 

de questionario, ou alguns dias ap6s atraves de questionario enviado por e-mail, mas sempre 

em horario comercial. (Anexo 1 ). Foram abordados alguns dos clientes que compraram 

produtos/servic;:os no estabelecimento. 

0 questionario utilizado foi feito de perguntas estruturadas, possuindo alternativas de 

multipla escolha, com uma alternativa correta e somente em urn caso com possibilidade de 

varias alternativas e urn caso com questao aberta. Esse tipo de instrumento foi utilizado por 

ser considerado o mais adequado para o objetivo a que se propos alcanc;:ar. 

A entrevista estruturada " ... consiste em fazer uma serie de perguntas a lll11 informante, 

seguindo urn roteiro pre-estabelecido" (ANDRADE, 1993, p. 118). Este tipo de entrevista foi 

escolhido em razao de sua praticidade e por ser o instrumento mais adequado, face aos 

objetivos do estudo. Gil ( 1999, p. 121) cit a como principais vantagens das entrevistas 

estruturadas: " ... a sua rapidez eo fato de nao exigirem exaustiva proporc;:ao dos pesquisados, o 

que implica custos relativamente baixos. Outra vantagem e possibilitar a analise estatistica 

dos dados, ja que as respostas sao padronizadas". 

Foram realizados pre-testes para verificar o entendimento, assimilac;:ao e facilidade de 

preenchimento dos questionarios elaborado. A partir do primeiro questionario que foi 

direcionado a cinco pessoas, foram realizadas algumas alterac;:oes, incluindo faixa etaria e 

questionamento sobre o prec;:o aplicado. 

Quanto a amostragem utilizada, esta foi escolhida por julgamento, tendo sido 

pesquisados homens e/ou mulheres acima de 18 anos no mes de abril de 2004, que tenham 

adquirido produto/servic;:o no estabelecimento em estudo, por considerar que estes elementos 

amostrais poderiam mais apropriadamente responder as questoes da pcsquisa. 
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1.5 ESTRUTURA DA MONOGRAF1A 

0 presente trabalho esta estruturado em cinco capitulos, conforme representado na 

figura 1. 

FIGURA 1- ESQUEMA GERAL DO DESENVOLVIMENTO DA MONOGRAFIA 

Capitulo 1 
Introdu~ao .. 
Capitulo 2 
Fundamenta~ao Teorica 

I 
Capitulo 3 
Pesquisa /Resultados 

I 
Capitulo 4 
Conclusiio c Recomenda~oes 

I 
Capitulo 5 
Rcfcrcncias c Ancxos 

Tema 
... Justificativa .. 

Objetivos geral e especifico 
Metodologia 
Estrutura da monografia 
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2. FUNDAMENTA(:AO TE()RICA 

2.1 SATISFAC,::AO DO CONSUMIDOR 

Satisfac;ao e o sentimento de prazer ou de desapontamento resultante da comparac;ao 

do desempenho esperado pelo produto ( ou resultado) em relac;ao as expectativas da pessoa A 

satisfac;ao e func;ao do desempenho percebido e das expectativas. Se o desempenho ficar 

Ionge das cxpectativas, o consumidor cstara satisfcito c se cxccdc-las cstara altamcntc 

satisfeito ou encantado. Kotler ( 1998). 

Segundo Miranda (200 1) a satisfac;ao do consumidor, como urn elemento do estudo de 

seu comportamento desenvolve-se a partir do trabalho de Cardozo ( 1965) e, desde entiio, 

muitos trabalhos tern pesquisado e o tema, tendo como pioneiros Howard & Shet ( 19()9), Day 

( 1977), Hunt ( 1977), e Oliver ( 1981 ). 

Oliver (1996), define a satisfac;ao do consumidor como uma resposta a realizac;ao deste 

consumidor, a avaliac;ao deste de que uma caracteristica do produto ou servic;o, ou ele pr6prio, 

proporcionou ou proporciona urn nivel satisfat6tio de realizac;ao no consumo, incluindo niveis de 

sub ou sobre-realizac;ao. Para ele " ... a satisfac;ao e uma reac;ao completa do consumidor ao ato de 

consumir. E urn julgamento de que os attibutos do produto ou scrvic;o proporcionam, ou estao 

proporcionado um nivel de experiencia completa de consumo, que pode ser agradavel ou nao" (p. 

13). Para Johnson (1994, p. 4), "A satisfac;ao do consumidor e uma avaliac;ao feita pelo 

consumidor a partir de sua ampla experiencia com urn produto ou servic;o ate o momento". 

Para Oliver ( 1981 ), a satisfac;ao e uma avaliac;ao traduzida de modo que o produto ou 

experiencia de consumo seja pelo menos tao boa quanto se esperava que fosse. Tambem 

Mowen (1995, p 511 ), diz que a satisfac;ao do consumidor pode ser definida como " ... a 
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atitude geral sobre urn produto ou servic;o posterior a sua aquisic;ao e uso. E o julgamento de 

avaliac;ao p6s-compra resultante de uma compra especifica". 

Portanto de acordo com esses autores, a satisfac;ao e esperada como resultado do 

processo, onde o consumidor tem certas expectativas com relac;ao ao desempenho do 

produto/servic;o. 

Johnson, Anderson & Farnell ( 1995), apontam pelo menos dois conccitos sobre a 

satisfac;ao do consumidor: satisfac;ao especifica de uma transac;ao e satisfac;ao cumulativa. 

A satisfac;ao especifica e a avaliac;ao de uma situac;ao especifica de compra ou 

consumo: ja a satisfac;ao cumulativa e a completa avaliac;iio feita sobre uma total experiencia 

de compra ou consumo. Para esses autores a satisfac;ao e uma avaliac;ao global do consumidor 

em relac;ao a sua experiencia de consumo ate o momenta presente, servindo como fator de 

comparac;iio entre empresas e setores economicos, ja que afeta diretamente o grau de lcaldade 

do consumidor e consequentemente a rentabilidade do neg6cio. 

"Em resumo, enquanto a visao de transac;ao especifica da satisfac;ao proporciona uma 

compreensao valiosa a respeito de produtos e servic;os, num periodo de curto prazo, a 

satisfac;ao cumulativa e urn indicador fundamental de mercado ou empresa especifica" 

(JOHNSON; ANDERSON: FORNELL, 1995, p. 699) 

Assim satisfac;ao do cliente e uma permanente avaliac;ao do desempenho da empresa 

em realmente proporcionar os beneficios que o cliente esta procurando. 

Sob outro enfoque Zeithaml ( 1990), ressalta na literatura dois tipos de definic;ao que 

diferem em termos de enfase em relac;ao a satisfac;ao do consumidor, vendo-a como resultado 

ou como processo. Sob o aspecto de resultado, a satisfac;iio do consumidor e um estado-final 

ou resposta emocional, resultante de um ato de compra ou de consumo. Sob o aspecto de 

processo, a satisfac;ao do consumidor e urn estado de espirito ou avaliac;ao rclativa a uma 

experiencia de compra ou de consumo. 
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" ... a satisfa<;ilo pode ser mclhor entendida como uma :walia<;ilo da surpresa inerente 
a aquisi<;ilo de um produto e/ou a expcricnci:J de consumo. Em esscncia. c o 
sumario do estado psicol6gico resultante quando a emo<;:1o que em·oh·e 
cxpectativas desconfinnadas. c cncaixada com os scntimentos prcyios do 
consumidor sobre a cxpericncia de conswno· (OLIVER. 19R I. p. 27) 

Ele ainda ressalta que a satisfa~ao declina na atitude geral do consumidor no que se 

refere a compra de produtos e servi~os, portanto sendo de dura~ao finita 

A partir da revisao da literatura sobre o comporiamento do consumidor, Evrard (I 993) 

conclui que o conceito mais aceito de satisfa<;ao pode ser descrito englobando tres aspectos 

principais: (I) a satisfa~ao e uma avalia<;ao (julgamento), portanto tern uma natureza 

psicol6gica que inclui componcntes afctivos c cognitivos, (2) cfetuada a posteriori, pois 

provem de uma experiencia de consumo, (3) relativa a determinada transa~ao, portanto ela e 

especifica , resultando de urn processo comparativo entre a experiencia de consumo, a partir 

do desempenho do produto ou servi<;o, e o referencial inicialmente proposto, anterior a 

compra. Portanto, estas tres propriedades constituem a base do conceito de satisfa<;ao. 

2.2 IMPORT ANCIA 

Segundo Miranda (2001) uma variavel central do conceito de marketing e a satisfa<;ao 

do consumidor. Este conceito postula que " ... a chave para atingir as metas organizacionais 

consiste em ser mais eficaz do que os concorrentes para integrar as atividadcs de marketing, 

satisfazendo, assim, as necessidades e desejos dos mercados-alvos" (Kotler, 1998, p. 37). A 

satisfa~ao eo resultado principal da atividade de marketing e serve para ligar os processos de 

compra e do consumo do produto com os fenomenos p6s-compra, como mudan~a de atitude 

com rela~ao ao produto e inten~ao de recompra da mercadoria. (Churchil~ Suprenant, 1982) 
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Tres ideias basicas estao incluidas na defini<;:ao do conceito de marketing segundo 

McCarthy & Perreault ( 1997): a satisfa<;:ao do consumidor, o esfor<;:o total da empresa, e o 

lucro, sendo a satisfa<;:ao do consumidor o fator orientador de todos os demais. 

Entao, segundo Miranda (2001, p. 19): 

... quando a organizac;:iio dirige seus esforc;:os na satisfac;:iio do cliente. cia est<\ 
operacionalizando a base do conceito de marketing. manifcstado na criac;:;io de uma 
vantagem compel it i\·a superior e no potencia I sucesso dentro do mercado. 
integrando todos os seus setores. e respondendo de forma claret. precisa e objetiYa 
;Is necessidades dos consumidores. Em conseqlicncia. obtcm resultados que lhe 
permitem a sobrevivcncia. 

Em Miranda (2001, p 19) temos que " ... a satisfa<;:ao do consumidor e importante para a 

fideliza<;:ao do cliente" e ainda que quanto mais satisfeito estiver o cliente, maior a 

probabilidade de ser fie!. Ja Levitt ( 1990) sustenta que ela e o unico meio de conseguir e 

manter clientes, sendo, portanto, urn objetivo primordial para as organiza<;:oes. Clientes ticis 

sao mais rentaveis e estudos de Reichheld ( 1996), mostram que sao varios os efeitos 

economicos sobre a vida da empresa advindos da lealdade do cliente, e esse aumento do lucro, 

que pode variar de 25% a 125%, seria decorrente, entre outros aspectos, de diminui<;:ao de 

custos de aquisi<;:ao, aumento de gastos do cliente pela familiariza<;:ao com a empresa, 

economia de custos operacionais pela aprendizagem do cliente recomenda<;:ao da empresa a 

outros clientes, menor sensibilidade a pre<;:os. 

2.3 A FUNC::AO DO MARKETING NO PROCESSO 

Uma postura orientada para o marketing enfatiza a importancia de desenvolver e 

comercializar produtos e servi<;:os de acordo com o que os clientes esperam e precisam. Esse 

conceito de marketing afirma que as organiza<;:oes devem satisfazer as necessidades e desejos dos 
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clientes como meio de alcanc;;ar seus pr6prios objetivos, como lucros. (CHURCHILL; PETER, 

2000) 

De acordo com (KOTLER, 1972) primeiramente, o marketing foi concebido como urn ramo 

de aplicac;;oes economicas, para estudar os canais de distribuic;;ao dos produtos. Depois, tornou-se 

uma disciplina de gestao dedicada a incrementar as vendas. Finalmente, passou a ser considerado 

como ciencia aplicada ao estudo do comportamento do cliente, a fim de entender o processo de 

compra e venda, envolvido no marketing de produtos e servic;;os 

Consequentemente seu foco tambem mudou ao Iongo dos anos. Para Lu & Kuei 

( 1995), inicialmente o foco estava sobre a produc;;ao e o produto. Esta fase caracteriza-se por 

que a demanda excedia a oferta e praticamente todo produto fabricado era vendido. Com o 

aumento da eficiencia da produc;;ao, a oferta dos produtos excedeu a demanda. 0 foco agora 

estava concentrado nas vendas e na promoc;;ao (ainda hoje aplicado no mercado) !\ enfasc do 

marketing estava no curta prazo focalizado no processo de venda em si mesmo. 

Mas a necessidade de atender as exigencias do cliente, torna imprescindivel a 

necessidade de concentrar os esforc;;os na gestao do tradicional mix de marketing (produto, 

prec;;o, promoc;;ao e distribuic;;ao). 0 ponto de vista de curto prazo, (tatico) foi substituido por 

uma orientac;;ao (estrategica) de Iongo prazo. A lucratividade esta na satisfac;;ao do cliente a 

Iongo prazo e os novas conceitos sabre mercado-alvo, segmentac;;ao do mercado, posic;;ao do 

produto no mercado e diferenciac;;ao do produto. (WEBSTER, 1988). 

Oessa forma, o marketing deve fazer essencialmente mais do que atrair clientes para 

produtos e servic;;os, buscar no exercicio de outras tarefas, a integrac;;ao do marketing lsto envolve, 

alem da tradicional orientac;;ao para troca e vendas, considerar-se os clientes pattc integral do 

desenvolvimento, fabricac;ao e entrega dos produtos com atributos do seu interesse. (NAUMANN; 

SHANNON, 1992). 
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Quatro pi lares fundamentam o marketing Kottler ( 1998 ): mercado-alvo, necessidades 

dos consumidores, marketing integrado e rentabilidade. 

- l~lrfa.\'e no Mercado A /11o -- Nenhuma empresa conseguiria operar em todos os mcrcados ou 

satisfazer a todas as necessidades dos clientes. 0 resultado e melhor quando elas definem 

cuidadosamente seu(s) mercado(s) e preparam um programa de marketing sob medida. 

- Necessidades dos Consumidores - determinada empresa ao definir seu mercado alvo nao 

pode falhar em conhecer plenamente as necessidades dos seus consumidores Muito embora 

entender tais necessidades nem sempre e uma tarefa simples. Alguns desses consumidores 

tern necessidades que mesmo eles nao estao plenamente conscientes de sua existencia ou 

podem expressa-las. 

-Marketing lntegrado- 0 marketing integrado ocorre em dois niveis. Primeiro, as varias func;6es 

de marketing - forc;a de vendas, propaganda, administrac;ao de produto, pesquisa de marketing e 

assim por diante - devem operar juntas. Para fomentar equipes interdepartamentais de trabalho, a 

empresa adota tanto o marketing interno quanto o marketing externo. Marketing inlc>rno e a tarefa 

bem-sucedida de contratar, treinar e motivar funcionarios habeis que desejam atender bem aos 

consumidores. Marketing extemo e marketing dirigido as pessoas externas a organizac;ao. De fa to, o 

marketing interno deve vir antes o marketing externo 

- Rentahilidade - onde o objetivo do conceito de Marketing e ajudar a empresa a atingir 

suas metas; qualquer tipo de organizac;ao necessita sobreviver: a privada atraves do 

lucro e a publica pela obtenc;ao de fundos suficientes - isto e, gerar excedentes para o 

empresario e/ou para manter o sistema empresarial. 
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2.4 0 SERVI<;O AO CONSUMIDOR 

Para definirmos o que SeJa servu;:o ao cliente, convem definirmos servt~o e 

posteriormente cliente. 

2.4.1 A defini9ao de servi9o 

Segundo Geram (1993, p. 304) servi~o " ... eo trabalho desempenhado por alguem". 

Lovelock; Lauren (200 I) dizem que e dificil definir servi~os devido a sua divcrsidadc. 

E dificil compreender o modo pelo qual os servi~os sao criados e entregues aos clientes, 

porque muitos insumos e produtos sao intangiveis. Para a maioria das pessoas nao ha 

dificuldade em diferenciar o setor industrial ou agricola, mas a defini~ao de servi~o pode 

confundi-las. Duas defini~oes que capturam a essencia dos servi~os sao as seguintcs 

Servi<;:o e um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. Embora o processo 

possa estar ligado a urn produto fisico, o desempenho e essencialmente intangivel e 

normalmente nao resulta em propriedade de nenhum dos fatores de produ~ao. 

Servic;os sao atividades economicas que criam valor e fornecem beneficios para clientes 

em tempos e lugares especificos, como decorrencia da realiza~ao de uma mudan~a· 

desejada no - ou em nome do - destinatario do servic;o 

Em geral para a area de marketing, servi<;:o e o conjunto do que o cliente espera alem 

do produto ou do servi<;:o de base, em fun<;:ao do prec;o, da imagem, e da reputac;ao prescntc, 

Horovitz (1993). Sua produ<;:ao pode ou nao estar vinculada a urn produto fisico 

Um servi<;o c definido como mna forma de proporcionar tantas satisfa<;oes quantas 
forem possiveis pcla posse do bem ou do servi<;o adquirido (. ) Um sen·i<;o c. 
sobretudo uma forma de amp liar tnn produto vendi do. (. .. ) o servi<;o poclc ser 11111 

fator-chave de sucesso OlL ao conlr;\rio. um fator critico de fracasso cstratcgico. 
Cobra: Rangel (I <J<J2. p. 8) 
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0 reconhecimento do papel estrategico dos servi<;:os vem trazendo complexidade de 

diferencia<;:ao entre defini<;:oes de produtos, servi<;:os e bens Um exemplo simples pode ser 

dado: 

Em geral. entende-se por servic;:o tudo que um restaurante de\'e f;l/.er para agradar o 
fregucs - incluindo a comida. o atendimento etc. Por outro lado. a literatura 
especializada refere-se comumente a 'bens e ser\'ic;:os· como constituintes do 
chamado 'produto ·. Nesse caso. o 'bem · seria a refcic;:;1o: ·o sen·ic;:o · corresponderia 
ao atendimento etc.: e o 'produto ·. ao somatorio desses do is fat ores. associ ados a 
outros que lcvam ( . ) a ponto de desejar retornar ao restaurantc. (L()I30S. J<)')\_ p. 
21) 

Uma das particularidades dos servi<;:os segundo Berry & Parasuraman ( 1992, p. 20) e 

que seu consume depende de experiencia direta ou de comunica<;:ao informal. 

... dominados pclas qualidades da expericncia. atributos que. significati\·;nnente. s6 
podem scr avaliados depois da compra e durante o consumo - produc;:;1o. Nos 
sen·ic;:os. tanto o Marketing p6s-venda pcla orquestrac;:;1o de uma expericncia 
satisfat6ria para os clientcs durante a produc;:iio. quanto ;Is comunicac;:oes boca-a
boca (que substitucm ou suplcmentam a expcricncia direta) tcm importantcs efeitos 
na conquista da lealdade dos clientes. 

Ha quatro caracteristicas muito importantes associadas a serv1yos: intangibilidade, 

inseparabilidade, heterogeneidade (variabilidade) e perecibilidade, que serao descritas a 

segUir. 

- lntangihilidade- os servi<;:os sao atos ou desempenhos que pela sua natureza intangivel, nao 

podem ser identificados pelos sentidos nem testados antes da compra, o que dificulta a 

avalia<;:ao da sua qualidade por parte dos consumidores. Para reduzir a incerteza, os 

compradores procuram por sinais de qualidade de servi<;:o. Eles tiram conclusoes sobre a 

qualidade a partir de tudo que puderem observar do Iugar, das pessoas, do equipamento. 

Segundo Gianesi e Correa (1994, p. 32), " ... pela dificuldade de avaliar os resultados e pela 

impossibilidade de avalia<;:ao do servi<;:o antes da compra, os clientes percebem mais riscos na 

compra de servi<;:os do que de produtos, baseando-se fortemente em referencias de terceiros e 
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na reputac;ao da empresa prestadora de servic;o". Por isso a empresa prectsa saber o que o 

mercado considera importante para oferecer as indicac;oes necessarias. A intangibilidade do 

servic;o torna-se diftcil no momenta de recuperar clientes de mais experiencias, tornando 

clever da empresa ser muito criativa. 

- lnseparahilidade- os servic;os sao produzidos e consumidos simultaneamente pelo que o 

consumidor necessita estar presente durante a produc;ao da maioria dos servic;os. 0 servic;o e 

comprado pelo consumidor como urn todo, o que, como, quem, onde ocorrem o servic;o. A 

percepc;ao do cliente sera pelo pacote completo, todas as variaveis envolvidas no servic;o. Os 

consumidores muitas vezes participam com uma certa medida na produc;ao de muitos 

servic;os. Gianesi e Correa, destacam que, por essa caracteristica 

... nas organi1.ayoes. a mfio-de-obra c freqiientemente o recurso determinante da 
eficacia da organi1.~t<;fio. 0 alto contato entre o cliente os funcion;\rios tem dois 
tipos de conseqlicncias: por 11111 lado. permite maior nexibilidade para o 
atendimento das expectativas de clientes cspecificos: por outro. lorna dificil a tarefa 
de monitoramento dos resultados de cada funcion{trio. exceto atravcs de 
reclamayoes de clientes. 0 funcionario prestador de servi<;os deve muitas \'C/.es 
adequar o servi<;o as necessidades especi ficas de cada cliente. exercendo. por 
conseqiiencia. alto grau de julgamento pessoal. Esta caracteristica tem implica<;<lo 
na gestfio dos recursos humanos. ( 1994. p. 14) 

- Heterogeneidade (mriahi/idade) os servic;os nao podem ser uniformizados ja que estes sao 

altamente variaveis, principalmente por serem feitos por seres humanos A qualidade e a 

essencia de urn servic;o podem variar de produtor para produtor, de cliente para cliente, e a 

cada dia. 

- Perecihilidade os serv1c;os nao podem ser armazenados para serem usados numa data 

posterior, o que constitui um problema, sobretudo quando a procura sofre oscilac;oes. Sua 

produc;ao eo consumo sao simultaneos. Essa simultaneidade afeta na administrac;ao e controlc 

da qualidade do servic;o, " ... pois elimina a oportunidade de intervenc;ao do controle de 

qualidade enquanto inspec;ao final" (GIANESI; CORREA, 1994, p. 34 ). Estes mesmos 
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autores sugerem que outras formas devem ser encontradas para garantir a qualidadc dos 

resultados das opera<;:oes de servi<;:os e apontam para tanto, o controle e a garantia da 

qualidade dos processos. 

Para Kotler e Andreansen ( 1996) estas caracteristicas requcrem, por parte das 

organizavoes, alguns cuidados especificos: 

- Dada intangibilidade, torna-se necessario acrescentar evidencias fisicas aos servH;os de 

forma a reduzir a incerteza sentida pelo consumidor. 

- Dada inseparabilidade, e necessario que a organiza<;:ao, na sua totalidade, comprecnda que 

todo o encontro com o cliente e "urn momento de verdade"; que e qualquer ocasiao em que o 

cliente entra em contacto com algum aspecto da organiza<;:ao e tem a oportunidade de formar 

uma impressao. 

- Dada heterogeneidade, e imprescindivel: (a) desenvolver urn programa de f(mlla<;ao que 

permita qualificar e treinar os funcionarios que lidam diretamente com os clientes; (b) 

padronizar o processo de presta<;:ao de servi<;:os ou ate mesmo automatizar alguns sectores; (c) 

desenvolver sistemas de sugestoes, reclama<;:oes que permitam conhecer/acompanhar a 

satisfa<;:ao dos clientes; 

- Dada perecibilidade, torna-se fundamental implementar estrategias que possibilitem 

contrabalan<;:ar a procura e a oferta dos servi<;:os 

2.4.2 A defini9ao de cliente 

Para Lobos (1991, p. 18) " ... o cliente e a pessoa que recebe os produtos rcsultantes de 

urn processo no intuito de satisfazer suas necessidades e de cuja aceita<;:ao dcpende a 

sobrevivencia de quem os fornece". 
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Marques ( 1999), afirma que de um modo geral as definiv5es de qualidade acabam 

passando, necessariamente, pela palavra 'cliente'. 

Juran ( 1993, p. 18), a firma que 0 
11 

... cliente e qualquer um que rcccbe Oll C afetado pelo 

produto ou processo". Neste senti do, abrange ate inocentes espectadores Podc-se dizer pelo 

exposto, que clientes sao pessoas que estao envolvidas com o produto; podem scr 

reconhecidas em grupos, definidos como equipes processadoras. Uma equipe processadora 

pode ser qualquer unidade da organizavao: a empresa, uma divisao, urn departamento, uma 

tripulavao, urn individuo. Existe quando ha urn processo prescrito que se deve executar 

Juran ( 1993) afirma ainda; que as pessoas que fornecem entrada para tal processo sao 

chamadas de fornecedores e aquelas que recebem a saida gcralmentc sao chamadas de 

clientes; as que executam os processos sao as vezes chamadas de processadores. Os clientes 

podem ser externos ou internos. Clientes externos sao afetados pelo produto, mas nan 

integram a empresa produtora; incluem clientes que compram o produto, 6rgaos 

governamentais de regulamentavao e ptiblicos. Clientes internos sao afetados pelo produto e 

sao integrantes da empresa produtora; sao funcionarios ou organizayoes que fazem parte da 

empresa. Funcionarios sao chamados clientes, mesmo nao sendo este o sentido habitual dos 

dicionarios; nao sao fregueses. 

Churchill; Peter (2000) se refere a clientes como consumidores: pessoas que compram 

bens e serviyos para seu proprio uso ou para presentear outras pessoas. Ou autores afirmam 

que existe dois tipos de clientes que participam de trocas comerciais. Primeiro os 

compradores organizacionais, que compram bens e servivos para empresas, 6rgaos 

governamentais e outras instituiv5es, como hospitais e escolas Os compradores 

organizacionais com pram produtos para o funcionamento de suas pr6prias cmpresas (como 

suprimentos de escrit6rio, maquinas, redes de computador) ou para vender a outras 

organizayoes ou consumidores. Em segundo Iugar, ha os consumidores, que compram hens e 
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servt~os para o sun pr6prio ou para prcscntcar outras pessoas. Os consumidorcs inclucm 

individuos e familias que fazem compras para satisfazer suas necessidades e desejos, resolver 

seus problemas ou melhorar sua vida. 

Kotler ( 1991, p. 224), argumenta que consumidores sao n .. todos os individuos e 

familias que compram ou adquirem produtos e servi<;os para consumo pessoal" Comprador e 

'a pessoa que faz a compra'. Em institui<;oes sao pessoas com autoridade formal para 

escolher o fornecedor e podem ajudar a delinear especifica<;oes de produto. Podem ou nao 

usar o produto; quem de fato o fan:l sao usw1rios- integrantes " .. da organiza<;ao que usarao o 

produto ou servi<;o. Em muitos casos os usuarios iniciam a proposta de compra e ajudam a 

definir as especifica<;oes do produto". (KOTLER, 1991, p. 247) 

Fitzsimmons (2000), desenvolveu uma tipologia agora famosa, na qual os 

compradores de bern de consumo sao classificados em quatro grupos: 

1. 0 cliente poupador: este cliente quer maximizar o valor obtido pelo seu gasto de tempo, 

esfor<;o e dinheiro; 

2. 0 cliente etico: este cliente sente uma obriga<;ao moral de apoiar empresas socialmente 

responsaveis. 

3. 0 cliente personalizado: este cliente quer gratifica<;ao interpessoal, como reconhecimento e 

conversa<;ao, em sua experiencia de servi<;o. 

4. 0 cliente conveniente: este cliente nao tern interesse em ir buscar o servi<;o; conveniencia e 

o segredo para atrai-lo. Clientes convenientes freqlientemente se dispoem a pagar mais por 

servi<;os personalizados ou sem transtornos; por exemplo, supermercados com entrega em 

domicilio podem encantar estes consumidores. 

Em uma outra forma de analise, Hooley; Saunders; Piercy, argumentam que as 

informac;oes sobre clicntes podem ser agrupadas em informac;oes atuais e futuras Para clcs 
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... as qucstCics criticas rclativas aos clicntcs atuais s;1o: quem constitui os mcrcados
alvo principais: o que lhcs proporciona valor: como podcm scr Icvados a sc 
aproximarcm: c como podcm scr mclhor scrvidos. Para o futuro. contudo. tambcm 
prccisamos saber: como os clicntcs mudarao: quais os novos clicntcs a conquistar: c 
como conquist;!-Ios. (200 I. p. I 14) 

Dentro dessa perspectiva, uma maneira util para ahordar e entender a dcfini~ao de 

cliente e concernente ao que faz com que um consumidor prefira uma determinada empresa e 

nao outra, e impor1ante portanto, saber como ele age nesse momento. 

Segundo Kotler ( 1998) existem ate cinco papeis diferentes que uma pessoa pode 

representar numa decisao de compra: 

• Iniciador: e a pessoa que em pnmerro Iugar sugcnu ou pensou na ideia de comprar o 

produto especifico. 

• Influenciador: e uma pessoa que, explicita ou implicitamente, exerce alguma intluencia 

sobre a decisao final. 

• Decisor: e uma pessoa que em ultima analise, decide parcial ou totalmente a compra: se 

comprar, o que comprar, como comprar, quando comprar e onde comprar. 

• Comprador: e a pessoa que efetivamente faz a compra. 

• Usuario: e a pessoa que consome ou usa o produto ou servi~o. 

0 entendimento de quem efetivamente se envolve na decisao de compra e fundamental 

para que se possa desenvolver estrategias que consideram todas as pessoas que tem 

possibilidade de exercer um impacto sobre a decisao de compra e consumo, pois cada uma 

delas pode estar buscando beneficios diferentes no processo de compra e consumo. 

2.4.3 Qualidade no desempenho do serviyo ao cliente 

Diversas pesquisas indicam que urn excelente desempenho em terrnos de niveis de 

servic;:o ao cliente parece adicionar valor para todos os memhros da cadeia de suprimento. 
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Manter a orientavao de criar valor para o cliente e importante nas decisoes de canais, assim 

como em outras areas da estrategia de marketing. (Churchil; Peter, 2000) 

Chiarini ( 1998), demonstrou em estudos efetuados, que um programa de servic;o ao 

cliente bern desempenhado, baseado nas necessidades dos clientcs, pode resultar em aumcnto 

de vendas e, por conseguinte de market share. 0 contn'trio tambem e valido: um programa de 

servic;o ao cliente fraco, que nao leva em considerac;ao as necessidades dos clientes, pode 

gerar perda de vendas e consequentemente de market share. Sendo assim, a importancia do 

born desempenho de servic;o, gera uma interac;ao, entre os prestadores de servic;o e os 

compradores, de Iongo prazo. 

Chiarini ( 1998) mostram que o serv1c;o ao cliente tem Llln impacto positivo e 

significativo na satisfac;ao do consumidor, nas atitudes cognitivas e nas intcnc;oes de 

recompra. Para elaborar uma boa estrategia de servic;o ao cliente torna-se necessaria 

identificar e priorizar todas as atividades importantes para atingir os objetivos operacionais da 

empresa. 

Christopher ( 1999) afirma que, tornou-se uma verdade no meio comercial a ideia de 

que o servic;o ao cliente e um fator fundamental para a conquista e a retenc;ao do mesmo. Ele 

afirma ainda, que o cliente de hoje, em quase todos os mercados, esta exigindo niveis de 

desempenho mais elevados dos fornecedores, sobretudo no que diz respeito a entrega. Em 

muitas organizac;oes, o enfoque voltado a reduc;ao do estoque, fez com que a qualidade do 

servic;o de entrega dos fornecedores fosse examinada de perto. No outro extrema do canal de 

marketing, os consumidores tornaram-se igualmente exigentes quanto ao servic;o. 

Bowersox ( 1996) aponta para o fato de que qualquer nivel de servic;o pode ser 

alcan~ado caso a empresa esteja disposta a pagar seu prec;o. Com as tecnologias existentes 

atualmente, o fator limitante e economico e nao tecnologico Para que a empresa seja hem 

sucedida na determinac;ao do nivel de servic;o que pretende oferecer, e cxatamente importante 
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que esta entenda quais sao as expectativas dos clientes com rela<;ao ao nivel de servi<;o de fato 

oferecido. A empresa deve oferecer um nivel de servi<;o basico definido ern termos de 

disponibilidade, performance operacional e confiabilidade para todos os clientes. 

Chiarini ( 1998) afirma que a disponibilidade esta relacionada com a capacidade de ter 

o produto em estoque quando acontece a demanda. Pode-se apresentar um alto nivel de 

disponibilidade de varias maneiras. 0 modo mais comum consiste em estocar os produtos em 

antecipa<;ao aos pedidos dos clientes. Urn plano de estoques e normalmente baseado em 

previsoes de demanda e pode incorporar estrategias de estoque diferenciadas para itens 

especificos em fun<;ao do volume de venda, da importancia de urn dcterminado item na linha 

de produtos como urn todo, da rentabilidade e do valor da mercadoria. 

Ainda segundo Bowersox ( 1996), a performance operacional, esta relacionada com o 

tempo gasto entre a efetiva<;ao do pedido eo recebimento do produto, ou seja, a perfiJrmance 

operacional e o compromisso com o prazo de execu<;ao esperado e a sua varia<;ao aceitavcl, e 

pode ser avaliada em termos de: velocidade, consistencia, tlexibilidade e erros/rernedia<;ao de 

falhas. 

A velocidade pode ser definida como o tempo decorrido entre o rnorncnto em que um 

pedido e colocado ate a chegada da remessa. E irnportante perceber que este tempo decorrido 

deve ser analisado sabre o ponto de vista do cliente. Ernbora a velocidade do servi<;o seja 

essencial, grande parte dos executivos estao mais preocupados com a consistencia de cntrega, 

ou seja, a capacidade de entregar algo. A consistencia de entrega refere-se a capacidade da 

empresa de executar a entrega dentro do prazo esperado durante varios ciclos de pedido A 

falta de consistencia traduz-se diretamente na necessidade do cliente de manter altos niveis de 

estoques de seguran<;a para proteger-se contra possiveis atrasos na entrega. 
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A flexibilidade operacional refcrc-sc a capacidade da cmpresa de lidar com 

solicitac;oes nao-rotineiras em termos de servic;o ao cliente. Bowersox ( 1996) a pont a algumas 

situac;oes comuns que nonnalmente exigem operac;oes flexiveis, quais scjam 

• modificac;oes em acordos do composto basico de servic;os, como mudanc;as ocasionais 

nos destinos de entrega; 

• apoio exclusivo para programas de marketing e vendas; 

• introduc;ao de novos produtos; 

• retirada de urn produto; 

• falhas eventuais no suprimento; 

• customizac;ao dos niveis de servic;o para, mercados ou cientes especificos; 

Antes que os clientes comprem urn servic;o, e1es possuem uma expectativa sobre a 

qualidade do servic;o, com base em necessidades individuais, experiencias passadas, 

recomendac;oes de terceiros e propaganda de urn fornecedor de servic;os. Ap6s comprarem e 

consumirem o servic;o, os clientes comparam sua qualidade esperada corn aquilo que 

realmente receberam. Os desempenhos de servic;o que surpreendem e encantam os clientes 

por ficarem acima dos seus niveis de servic;o desejado serao vistos como de qualidade 

superior. Se a entrega do servic;o cair dentro de sua zona de toledincia, acharao que ele e 

adequado. Mas se a qualidade real cai abaixo do nivel de servic;o adequado esperado pelos 

clientes, ocorre uma discrepancia - ou lacuna na qualidade - entre o desempenho do 

fornecedor de servic;o e as expectativas do cliente. Lovelock; Wright (200 1 ). 

Berry; Parasuraman (1992), ressaltam que a necessidade da conquista e rnanutenc;ao da 

satisfac;ao do cliente sao importantes para o desenvolvimento de qualquer neg6cio, e a 

empresa deve empenhar-se na criac;ao de clientes verdadeiros, que sao: " .os clientes que 

esHio contentes por haver selecionado a empresa que percebe que eles estao recebendo valor e 
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sentindo-se valorizados, que provavelmente comprarao outros serv1~os da empresa e que 

dificilmente a deixarao por urn concorrente" (BERRY; PARASURAMAN, 1992, p. I 58) 

Ainda segundo Miranda (200 I) existem muitas investiga~oes evidenciando a 

satisfa~ao do consumidor como condi~ao imprescindivel para fideliza~ao e a importancia 

dessa manuten~ao para a lucratividade da empresa, sendo o sucesso das organiza<,:oes 

resultante dessa satisfa<,:ao, uma vez que por meio deJa se influencia diretamente a lcaldadc a 

marca, a repeti<,:ao de compras, a comunica~ao boca-a-boca, a lucratividadc e a participa~ao 

de mercado. Assim " ... a satisfa~ao do cliente e central no processo de acesso ao desempenho 

passado e de predi~ao do sucesso financeiro, havendo urgente necessidade de transcender 

velhas maneiras de, eficientemente, adquirir e reter clientes" (FORNELL, 1994, p. 5) 

2.4.4 A percep~ao do consumidor 

Segundo Ferreira, ( 1977, p. 361) o significado para palavra percep~ao e " ... ato ou 

efeito ou faculdade de perceber". 

Para Kotler ( 1998) percep<,:ao e o processo pelo qual uma pessoa seleciona, organiza e 

interpreta as informa~oes para criar um quadro significativo do munclo. Ela nao depcnde 

apenas do estimulo fisico, mas tambem da rela~ao do estimulo com o meio ambiente e das 

condi<,:oes interiores do individuo. 

A percep~ao e unica, ou seja, cada pessoa tem a sua, a depender do 'ponto de vista' de 

cada urn. A percep~ao que o cliente tenha a respeito de uma empresa ou de um servi~o 

recebido, pode ser positiva ou negativa. Para Bernardes ( 1993 ), percep<,:ao e o meio at raves do 

qual os estimulos afetam as necessidades latcntes. 

Quais sao essas reais necessidades do consumidor e como despertar? 

Quem e 0 publico aJvo, quais SaO OS nichos de mercado? 
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Estes sao questionamentos fundamentais para saber qual e a nttia do mcrcado 

enquanto empresario (detentor do mercado) e quem sao os seus prospects. Neste aspecto, e 

preciso fazer do local, produto, marca, dos beneficios, algo capaz de despertar no individuo a 

necessidade de comprar. Nesse momento o marketing e fundamental, por ser este o 

respons{lVel pelo planejamento e execuc;:ao do processo que envolvcni a troca( compra), 

visando gerar a satisfac;:ao, tanto da organizac;:ao, como do cliente. 

Sendo a percepc;:ao, a forma de captarmos os fatos e adquirirmos os conhecimentos 

com o auxilio dos sentidos: fica caracterizado a importancia de usarmos os canals de 

comunicac;:ao (com uma linguagem eficiente) e sermos capazes de reconhecermos as 

diferenc;:as marcantes em relac;:ao a concorrencia, seja atraves do prec;:o, promoc;:ao, localizac;:ao, 

facilidade de pagamento, atendimento, etc. Reforc;:a essa tese Enes ( 1983 ), quando atinna sera 

percepc;:ao a sensac;:ao de estimulos externos para o organismo do individuo - o ativo ou 

processo de compreender o mundo em que ele existe. 

Percepc;:ao pode ser definida como processo de dar significado a um estimulo. Segundo 

Berelson e Steiner ( 1964:88), trata-se de urn processo complexo atraves do qual as pessoas 

selecionam, organizam e interpretam estimulos sensoriais em uma visao coerente e 

significativa do mundo. A resposta do consumidor a urn determinado produto ou servic;:o, 

dependera em grande parte, de suas percepc;:oes com rclac;:ao ao pacote de servic;:o ao cliente 

que sao comunicados ao consumidor na forma de estimulos sensoriais que sao percehidos 

pelos consumidores como seus reais atributos. 

Peters ( 1985) expressa bern a importancia da percepc;:ao do consumidor na avaliac;:ao 

do servic;o: 0 consumidor percebe o servic;o em sua maneira unica, especiaL emocional, 

irracional e totalmente humana. 0 consumidor pensa que a realidade esta baseada na 

diferenc;a entre sua expectativa e sua percepc;ao quanto a cada um dos atributos do servic;o 

oferecido 
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A avaliac;ao do ciclo do pedido de um determinado fornecedor, geralrnente, envolvc a 

comparac;ao entre a performance percebida para este fornecedor, neste atributo a um nivel de 

comparac;ao percebido. Varios pesquisadorcs na area de marketing de scrvic;os indicam que a 

avaliac;ao da qualidade do servic;o tipicamente envolve este tipo de comparac;ao 

Urn ponto interessante apresentado por Zeithaml ( 1990) esta na constatac;ao de que as 

expectativas dos clientes sabre urn determinado servic;o estao em niveis diferentes: nivel 

desejado e o nivel adequado. Desta forma, o nivel de servic;o desejado retlete um misto do 

servic;o que o cliente acredita que 'pode ser' com o que 'deveria ser', enquanto o nivel de 

servic;o adequado reflete o que o cliente acha aceitavel. 

0 ponto critico no desenvolvimento e ajuste de politicas de servic;o ao cliente esta, no 

monitoramento e entendimento das expectativas dos clientes. Para isto e de fundamental 

importancia, entender os gaps existentes entre percepc;oes dos consumidores e dos gerentes 

com relac;ao aos servic;os oferecidos. 

Segundo analise feita a partir de diversas pesquisas publicadas, OS gaps de percep<;:ao 

podem ter origem no desenvolvimento da estrategia de servic;o. A identifica<;:ao equivocada 

das prioridades dos clientes, por parte do fornecedor, provavelmente acarreta insatisfa\ao do 

cliente. Uma analise correta dos atributos de servic;os que impactam positivamente no 

desempenho do sistema Iogistico, oferece a empresa a oportunidade de segmenta<;:ao dos 

clientes. Dentre os atributos de servic;os apontados como mais importantes, os que aparecem 

com maior freqi.h~ncia sao: disponibilidade de produto, tempo de ciclo do pedido, consistencia 

do prazo de entrega, freqi.iencia das entregas, propor<;:ao do pedido atendido, informa<;:ao de 

apoio, suporte tecnico, qualidade da documentac;ao, apoio na entrega fisica e merchandise. 

Outro gap de percepc;ao encontrado em pesquisas anteriores relaciona-se a analises de 

discrepancias de percepc;ao entre o que os fornecedores acreditam estar desempenhando e a 
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avaliac;:ao feita pelos clientes. Os resultados dcssas pesquisas indicam que os fornecedores via 

de regra, acreditam estar desempcnhando mclhor do que a avaliayao fcita pclos clicntcs. 

Segundo Almeida (1995) em cada 'momento da verdade', que o cliente vivencia numa 

empresa, a percepc;:ao pode variar entre, fortemente posit iva ( encantamento) ou extrema mente 

negativa ( profunda decepyao ). 0 autor afirma que a satisfac;:ao do cliente pode ser analisada 

atraves da relac;:ao entre o que ele viu (percebeu) e o que ele csperava vcr 

(expectativa).Analisando essa relac;:ao, o autor tirou algumas conclusoes: 

quanto maior for a expectativa (vi sao previa do nivel de servic;:o ), maior tambem sera a 

possibilidade de o cliente se frustar, portanto, de ticar insatisfeito; 

quanto maior a percepc;:ao (percepc;:ao positiva) do cliente, mator tambcm sera a 

possibilidade de o cliente ficar satisfeito. 

A qualidade de servic;:o esta relacionada a habilidade de se minimizar as discrepancias 

entre as expectativas e percepc;:oes de clientes e seus fornecedores. Em geral, as metodologias 

de avaliac;:ao da qualidade de servic;:o apresentadas na literatura baseiam-se em um processo no 

qual o consumidor compara o servic;:o percebido com o servic;:o esperado. (Fleury; Lavalle, 

2000). 

lsto pode ser explicado pelo fato das empresas fundamentarcm seu processo de 

avaliayao em informac;:oes internas a organizac;:ao. Por exemplo, um fornecedor pode estar 

avaliando o percentual de pedidos atendidos em relac;:ao aos itens de produtos confirmados. 

No entanto, a satisfac;:ao do cliente esta mais relacionada as suas necessidades originais; isto e, 

ao total dos itens de produtos requisitados antes da falta verificada pelo fornecedor por 

ocasiao da recepc;:ao do pedido. Os clientes, no Brasil, estao muito menos satisfeito do que as 

empresas imaginam. 

As expectativas dos clientes com relac;:ao ao servic;:o realmcnte sao, em muitos casos, 

diferentes do nivel de servic;:o oferecido. Chiarini ( 1998) sugerem que a empresa deve 
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procurar aumentar as expectativas dos clientes, caso estas estejam abaixo dos niveis de 

servivo oferecidos, de forma a manter os atuais e conqui:>tar alguns novos clientes. Um 

problema potencialmente ma1or ocorre quando as expectativas esh'io acima dos niveis de 

servlyO nas areas que sao percebidas como importantes para os consumidores. Caso seja 

muito caro ou muito dificil aperfeivoar-se nestas areas, a melhor estrategia seria desviar a 

atenvao dos clientes para outras areas em que a empresa se sobressai. ;\ Iongo prazo, a melhor 

estrategia consiste no esforvo da empresa, para que nao haja gap entre o nivel de servivo 

esperado e o fato ofcrecido. 

0 grande interesse na mensurayao sistematica dos niveis de qualidade em servivos por 

parte das organizavoes orientadas para o mercado faz parte de uma estrategia cada vez mais 

utilizada na busca de padroes elevados de qualidade em serviyos. Nesse particular e 

necessaria entao, analisar como o cliente percebe qualidade em um determinado servivo e, 

para tanto o trabalho desenvolvido por Berry e Parasumaran ( 1992) e bastante esclareccdor. 

Para os autores, existem cinco dimensoes gerais que sao determinantes nas avaliavoes 

de qualidade do serviyo, que sao: 

• confiabilidade: a capacidade de prestar o serv1yo prometido de modo confiavel e com 

precisao; 

• tangiveis: a aparencia fisica de instalayoes, equipamentos, pessoal e materiais de 

comunicavao; 

• sensibilidade: a disposivao para ajudar o cliente e proporcionar com presteza um serviyo; 

• seguranva: o conhecimento e a cortesia de empregados e sua habilidade em transmitir 

confianva e confiabilidade; 

• a atenvao eo carinho individualizados proporcionados aos clientes. 
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Gianesi; Correa considerando que os atributos propostos por esses autores sao bastante 

abrangentes " ... para ajudar os responsaveis pel a gestao das operac;oes de servic;os a tomar 

decisoes que tornem o servic;o (resultado e processo) mais competitivo aos olhos dos 

consumidores" ( 1994, p. 90), definem um novo conjunto de criterios, que, segundo cles, 

combinam visoes de diferentes autores e observac;5es empiricas de seus trabalhos de 

consultoria. Tais criterios sao; 

• tangiveis: refere-se a qualidade e/ou aparencia de qualquer evidencia fisica do servic;o ou 

do sistema de operac;oes, ou seja, bens facilitadores, equipamentos, instalac;5cs, pessoal 

ou, ainda, outros consumidores; 

• consistencia: significa conformidade com experiencia anterior, ausencia de variabilidade 

no resultado ou no processo; 

• competencia: refere-se a habilidade e ao conhecimento do fornecedor para executar o 

servic;o, relacionando-se as necessidades 'tecnicas' dos consumidorcs; 

• velocidade de atendimento: tempo que o cliente tem que despender para receber o servic;o. 

E a prontidao da empresa e de seus funciomirios em prestar o servic;o. E um criterio 

importante para a maioria dos consumidores de servic;o; 

• atendimento/atmosfera: refere-se a quao agradavel e a experiencia que o cliente tern 

durante o processo de prestac;ao do servic;o; 

• flexibilidade: significa ser capaz de mudar e adaptar rapidamente a operac;ao devido a 

mudanc;as nas necessidades dos clientes, no processo ou no suprimento de recursos; 

• credibilidade/seguranc;a: refere-se a formac;ao de uma baixa percepc;ao de risco no cliente 

e a habilidade de transmitir confianc;a; 

• acesso: facilidade que o cliente tem em entrar em contato com o fornecedor do servic;o, 

envolvendo: Jocalizac;ao da empresa, sinalizac;ao, estacionamentos, horarios de 

atendimento, linhas telef6nicas, entrega em domicilio; 
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• custo; quanta o consumidor ira pagar 

Enfim, a percep~ao do cliente quanta ao servic;o prestado e influenciada pelo proprio 

servic;o e todos os aspectos que o circundam, definidos nos criterios anteriormente 

mencionados, e que formam a percepc;ao do cliente enquanto acontecc o proccsso de 

prestac;ao de servi~os. 
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3. PESQUISA E RESULTADOS 

Foram pesquisados 100 clientes atraves do instrumento de pesquisa anteriormente 

citado como anexo 1, e as respostas dos clientes em cada urn dos pontos pesquisados, serao 

analisadas a seguir. 

3.1 PRODUTO 

No quesito qualidade do produto obtivemos uma posi¢o favonivel na avalia~ao da 

maioria dos consumidores, pois 28% dos consumidores classificaram como excelente 62% 

muito born 9% born e apenas 1% classificou como ruim. 

GRMICO 1 -A V ALIACAO DO PRODUTO PELOS ENTREVISTADOS 

9% 1% 

62o/o 

Fonte: Dados primarios, 2005 
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•Muito born 

oBom 

oRuim 

Quando se fala em qualidade de produto e imprescindivel que se obtenha os melhores 

niveis na avalia~ do consumidor. Essa aprov~o e premissa para que se possa trabalhar 
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adequadamente as outras variaveis, o que s0 faz sentido, sobre tudo nesse segmento, quando 

ja temos urn produto de alta qualidade. Por tanto os indices obtidos nessa pesquisa Ionge de 

colocar a empresa em posi~ao confortavel, no que diz respeito a qualidade do produto, deve 

coloca-la em alerta permanente de aten~ao maxima a primeira e mais simples ex:pectativa do 

cliente: consumir urn produto de boa qualidade. 

3.2 ATENDIMENTO 

No que se refere a qualidade do atendimento observamos que pode ser melhorado, 

pois os indices mostraram que 9% consideram excelente, 31% muito born 46% born e 14% 

consideram o servi~o de atendimento ruim. 

GRAF'ICO 2 - A V ALIA(:AO DO ATENDIMENTO PELOS ENTREVISTAOOS 

14o/o 9o/o 

Fonte: Dados primarios, 2005 
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Assim como no item anterior produto, quando se trata de qualidade no atendimento, nesse 

segmento, nao se pode admitir nada menos do que urn atendimento muito born e preciso investir 
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em treinamento e qualifica~o do pessoal de frente. Quando se dispOem a ter essa experiencia de 

consumo ja esta entre as expectativas primarias do consumidor ser atendido como truiximo de 

aten~o e deferencia. Esse elemento e descrito por Berry e Parasumaran (1992) como 

sensibilidade a disposi~o para ajudar o cliente e proporcionar com presteza um servi~. 

Os resultados da pesquisa mostram que alem de serem poucos os que consideraram 

excelente o servi~ apenas 9% existe uma grande parcela de descontentes entre ruim e born e isso 

e de extrema relevancia ate mesmo para a sobrevivencia da empresa atendendo esse mercado. 

3.3 PRE<;O 

Foi avaliada a rea9ao do cliente ao pre9o praticado e 18% consideraram muito alto 

28% alto, 52% adequado, 2% baixo. 

GRAF'ICO 3 - A V ALIA<;AO DO PRE<;O PELOS ENTREVISTADOS 

2% 18% 

52% 

Fonte: Dados primarios, 2005 
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Ainda que seja composto e dependa de outras muitas variaveis e oportuno que se 

descubra qual e a impressao do cliente sobre o pr~o praticado, porque mesmo estando dentro 

da realidade do mercado tendo em vista os concorrentes e as necessidades da empresa a 

sensibilidade ao pr~o e fator determinante de compra na maioria dos casos. Sendo 

considerado pela maioria adequado no caso em questao ainda permite a empresa certa 

margem para baixo e para cima de acordo com a oportunidade. 0 que nao seria possivel se ja 

estivesse trabalhando nos limites entre o aceitavel pelo consumidor e suas necessidades 

operacionais. 

3.4 TEMPO DE ESPERA 

Quanto ao tempo de espera 22% dos consumidores responderam muito rapido 36% 

rapido, 25% demorado e 17% muito demorado. 

GAAFICO 4 -A V ALIACAO DO TEMPO DE ESPERA PELOS ENTREVIST ADOS 

25% 

Fonte: Dados primarios, 2005 
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Outro fator decisivo para sobrevivencia da empresa nesse particular segmento focado 

no conceito de fast food. Se temos que 58% dos consumidores que estao classificando o 

servi~o entre nipido e muito nipido ainda teremos 32% de clientes insatisfeitos nesse quesito 

que devido ao proprio posicionamento de restaurante (Fast Food) e facilmente percebido 

(tangivel) por urn cliente que espera ser atendido rapidamente. 

Segundo Gianesi e Correa (1994) velocidade de atendimento: tempo que o cliente tern 

que despender para receber o servi~o. E a prontidao da empresa e de seus funcioruirios em 

prestar o servi~o. E urn criterio importante para a maioria dos consumidores de servi~o. 

3.5 NlJMERO DE OP<;OES DO CARDAPIO 

Quanto ao numero de ONOeS do cardapio 26% dos consumidores responderam 

excelente 47% responderam muito born 15% responderam borne 12% responderam ruim. 

GRAFICO 5 - A VALIA<;AO PELOS ENTREVIST ADOS QUANTO AO NlJMERo DE 

OPCOES DO CARDAPIO 
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Fonte: Dados prirnarios, 2005 
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3.6 INSTALA<;OES 

Quanto as instala~Oes fisicas 61% dos consurnidores responderam excelente 27% 

rnuito born 8% born e 4% achararn ruim. 

GRAFICO 6 - AVALIA<;AO DOS ENTREVISTADOS QUANTO As INSTALA<;OES 

FISICAS 

8% 

Fonte: Dados prirnarios, 2005 
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Definido por Berry e Parasumaran como urn dos aspectos tangiveis: a aparencia fisica 

de instala~oes, equipamentos, pessoal e materiais de comuni~ 

3.7 FREQ(JENCIA 

Quanto ao numero de vezes que frequenta o restaurante 22% disseram que frequentam 

mais de uma vez na semana, 24% uma vez por semana, 34% uma vez por mes 15% menos de 

uma vez por mes e 5% era a primeira vez. 
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GRAF'ICO 7 - A V ALIA<;AO DOS ENTREVIST ADOS QUANTO A SUA FREQUENCIA 

NO RESTAURANTE 
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Fonte: Dados primarios, 2005 
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Constatou-se urn born nivel de fidelidade dos clientes o que pode indicar que a 

empresa esta no carninho certo para atender as expectativas de seus clientes, ap6s as repetidas 

experiencias de consumo grande parte dos clientes voltou a cornprar. 

3.8 TIPO DE MiDIA 

Entre os tipos de rnidia foi apurado que a TV com 65% de preferencia do publico alvo 

deve ser a altemativa escolhida para comunicar-se com melhor eficiencia, considerando 

previamente a oportunidade os custos frente aos resultados esperados. 
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GRAFICO 8 - AVALIA<;AO QUANTO AO TIPO DE MIDIA PREFERIDO PELOS 

ENTREVIST ADOS 

Fonte: Dados primarios, 2005 
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A decisao sobre quais canais utilizar para comunicar adequadamente sua mensagem e 

tomada obviamente com base em outros fatores que nao a opiniao ou preferencia do 

consumidor. Nesse caso especifico como os indices sao muito expressivos para o meio TV 

pode-se pensar em urn planejamento de longo prazo onde os investimentos em comunicayao 

fossem transferidos de outros canais normalmente utilizados (radio, jomal, Out-door) para 

uma campanha concentrada no meio TV. 

3.9 PRATO PREFERIDO X NlJMERO DE CLIENTES 

Esta questao se refere a preferencia do consumidor aos produtos e seu objetivo e 

descobrir os pratos mais pedidos, para mais tarde saber melhor quais pratos utilizar em uma 

futura promo9ao. 
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GRMICO 9- A V ALIA<;AO DA PREFERENCIA DO ENTREVIST ADO 
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Fonte: Dados primarios, 2005 

Na ultima questao (questao aberta) foi registrado urn n1.lmero expressivo de sugest5es 

que serao posteriormente utilizadas de acordo com sua viabilidade e oportunidade. 
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4. CONCLUSUES E RECOMENDA(:6r~S 

Depois de concluida a pesquisa e de posse de novas informav5es foi possivel uma 

analise mais acertada sobre a situavao atual da empresa hem como sugerir algumas correv5es 

e mudanc;as. 

Quanto ao produto foi possivel concluir que sob a 6tica do cliente e ma1s do que 

satisfat6rio salvo alguns casos isolados atende as expectativas dos clientes. 

Na questao do atendimento foi constatado que e preciso um maior esfon;:o no sentido 

de melhorar a qualidade no servi<;:o. Para tanto foi indicado um maior investimento em 

treinamento do pessoal que tern contato direto com o cliente. Tambem foi sugerida uma maior 

autonomia para o pessoal da frente para que possam resolver com mais agilidade eventuais 

problemas de troca, substitui<;:ao de produtos, reembolso financeiro, cortesias em casos em 

que o servivo nao tenha atingido urn nivel de satisfa<;:ao esperado. 

Nao foram sugeridas altera<;:5es na precificavao ja que em sua ma10na os clientes 

julgaram adequada a politica de pre<;:os praticada. 

Mesmo com boa porcentagem das opini5es entre rapido e muito nipido e relevante o 

numero de insatisfeitos com esse serviyo, ja que o restaurante se posiciona como umfastfood 

e isso o que sugere uma aten<;:ao especial ao item velocidade de entrega do produto/servivo. 

Assim foi necessaria uma modifica<;:ao operacional na expedivao do produto da cozinha e a 

contratac;ao de urn numero maior de entregadores. 

Quanto ao numero de opv5es oferecidas no cardapio nao serao necessarias agora 

significativas modificac;oes ja que a grande maioria considera adequada a oferta. 
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Grandes mudan9as na estrutura fisica nao sedio necessarias Ja que atende as 

expectativas dos freqi.ientadores. 

No quesito freqi.iencia pode ser constatado o baixo numero de novos clientcs, o que 

sugeriu urn maior esfor9o no sentido de aumentar a base de clientes com um incremento na 

propaganda e a indicayao do veiculo utilizado pode-se obter atraves da quesU'io 08 do 

instrumento de pesquisa onde a maioria dos entrevistados sugere a TV como veiculo 

preferido. 

Na questao I 0 foram Registradas inurn eras sugestoes dos consumidores que scrao 

realizadas de acordo sua necessidade, oportunidade e viabilidade. 

A proposi9ao inicial deste trabalho, de avaliar a percep9ao dos clientes com relayao a 

qualidade dos servi9os prestados pelo restaurante China Master, foi alcan9ada por meio do 

levantamento de dados que tornou possivel o conhecimento dos pontos basicos sobre os quais 

esta assentada a percep9ao do cliente da empresa. De posse dessa informa96es foi possivel 

corrigir o posicionamento da empresa direcionando mais esfor9os para as deficiencias 

evidenciadas por esse instrumento. 
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5.2 ANEXO 



ANEXO 1 

Instrumento de pesquisa 

01 -Como voce avalia a qualidade do Produto 

( ) Excelente 

( ) Muito Born 

( ) Born 

( ) Ruim 

02- Como voce avalia a qualidade de nosso atendimento 

( ) Excelente 

( ) Muito Born 

( ) Bom 

( ) Ruim 

03 - Quanto ao prec;o praticado como voce avalia 

( ) Muito alto 

( ) Alto 

( ) Born 

( ) Baixo 

04- Quanto ao tempo de espera como voce classificaria 

( ) Muito n'lpido 

( ) Rapido Muito Born 



( ) demorado 

( ) Muito demorado 

05- Quanto ao numero de opyoes do cardapio 

( ) Excelente 

( ) Muito Born 

( ) Born 

( ) Ruim 

06- Quanto as instalayoes fisicas como voce classificaria nosso restaurante 

( ) Excelente 

( ) Muito Born 

( ) Born 

( ) Ruim 

07- Com que freqi.iencia voce vern ao restaurante china Master 

( ) Mais de uma vez por semana 

( ) Uma vez por semana 

( ) Uma vez por mes 

( ) menos de uma vez por mes 

( ) Primeira vez 

08 - Que tipo de midia voce acha mais atrativa 

( ) TV 

( ) Radio 



( ) Jornal 

( ) Out-door 

( ) Internet 

09 - Entre estas op~oes numere de I a 7 por ordem de sua preferencia 

( ) Yakisoba 

( ) Yakimeshi 

( ) Frango Xadrez 

( ) Macarrao Imperial 

( ) Carne com verduras 

( ) Rolinho Primavera 

( ) Gioza 

( ) Salada China Master 

10- Que sugestoes voce gostaria de sugerir para que possamos melhorar ainda mais? 


