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RESUMO

Devido ao momento atual da economia brasileira e a melhora da distribuição de renda

nacional, para uma organização do setor de serviços se destacar em meio a seus

concorrentes, é preciso que a mesma apresente alguma vantagem competitiva. Dentre essas

vantagens., uma das mais buscadas é a qualidade, seja por estabelecimentos prestadores de

serviços ou pelas diversas organizações preocupadas em aumentar a venda de seus

produtos. Dado este motivo, o presente trabalho acadêmico foi desenvolvido utilizando a

coleta de informações entre os consumidores de uma tradicional localidade da cidade de

Barra Mansa, onde é possível encontrar uma concentração de bares e restaurantes. O foco

da pesquisa é verificar se a qualidade dos serviços prestados no local é satisfatória,

confrontando as expectativas com as percepções dos clientes., bem como observar se a

qualidade dos serviços exerce influência na conquista e fidelização desses mesmos.

Palavras-chave: Qualidade em Serviços, Marketing, (:omportamento do (:onsumidor
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Due to the remarkable increase in the economy and the wider distribution of national

income, a services sector organization who wishes to be distinguishable among its

competitors, needs some kind of competitive advantage. Alongside those advantages, one

of the most sought is quality, considered by service providers as much as by other

organizations which are looking for a high on their product sales. This academic work was

made with the collection of information amongst clients of a traditional well-known area on

the city of Barra Mansa / Rio de Janeiro, where a considerable amount of pubs and

restaurants are settled around the same square. This research focuses on verifying the

satisfaction with the quality of services in that area, whether as observing if this quality

influences on conquering and loyalty of the previously referred cl ients.

Key words: Service Quality, Marketing, Consumer Behaviour
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Atualmente, com o crescente aumento da concorrência, do dinamismo e da grande

gama de informações recebidas pelos consumidores, é necessário ter vantagens

competitivas para se destacar em meio a um mercado mutável e exigente.

Uma dessas vantagens competitivas mais almejadas pelos gerentes e mais

observadas pelos consumidores é a qualidade, seja dos processos da organização, da relação

entre clientes internos, ou diretamente do produto/serviço apresentado ao consumidor final.

Este último, que notavelmente tem aumentado suas exigências no que diz respeito à

qualidade da prestação de serviços, torna necessário que as organizações acompanhem o

ritmo de mudanças deste ambiente e reformulem constantemente suas operações a fim de se

destacar em meio a outras concorrentes, caso tenham o objetivo de ser reconhecido pelo

público como uma boa opção, o que possibilitaria posteriormente a oportunidade de

conquistar e fidelizar seus clientes.

O presente estudo telTI como finalidade verificar a qualidade do serviço prestado

pelos bares de uma tradicional região da cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, utilizando-

se da ferramenta de pesquisa para avaliação da qualidade enl serviços conhecida como

SERVQUAL -- que divide a qualidade em cinco dimensões: tangibilidade, presteza,

segurança, empatia e confiabilidade - e como o consumidor é afetado, principalmente em

sua percepção em relação ao nível do atendimento de suas expectativas sobre o

produto/serviço oferecido pela mesma.

Este trabalho de conclusão de curso conta inicialmente com uma revisão teórica,

tratando de temas como Marketing, Comportamento do Consumidor, Qualidade e Serviços,

a fim de se formar uma base para a realização da pesquisa sobre o tema proposto.

Posteriormente, uma análise dos resultados obtidos através dessa pesquisa é apresentada e

discutida. Por fim, as conclusões, limitações de pesquisa e proposição para novos estudos

tomam parte deste trabalho.
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1.1 Problema de pesquisa

Conforme o reconhecin1ento da qualidade como um dos principais fatores relativos

à vantagem competitiva, este trabalho de conclusão de curso visa verificar na área de

serviços, mais especificamente no setor de bares e restaurantes de uma tradicional região de

Barra Mansa / RJ, qual o nível da qualidade do serviço praticado e se essa qualidade está de

acordo com as expectativas dos clientes.

De acordo com o descrito, o problema de pesquisa pode ser apresentado da seguinte

maneira: A qualidade dos serviços percebida pelos clientes está de acordo com suas

expectativas?

Buscou-se observar ainda entre os consumidores, qual a sua percepção de valor

sobre os serviços prestados pela organização. Esta verificação tem como propósito

verificar, a partir da diferença entre o atendimento esperado e o atendimento percebido,

quais os pontos mais relevantes e necessários para se obter uma boa avaliação por parte dos

clientes e identificar assim os eventuais pontos de melhoria por parte das organizações.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

A presente pesquisa tem como objetivo geral verificar, através da coleta de dados e

observação, se o nível da qualidade do serviço prestado em uma determinada região de

bares e restaurantes da cidade de Barra Mansa, está dentro das expectativas dos

consumidores, bem como se essa variação é satisfatória e determinante em relação à

conquista de seus freqüentadores.

2.2 Objetivos específicos

- Verificar qual a percepção dos clientes sobre a qualidade do serviço prestado x

serviço esperado, de forma geral;

- Investigar a relevância da qualidade do serviço, considerando fatores como: empatia,

segurança, presteza, confiabilidade e tangibilidade;

- Analisar, dos itens avaliados, aqueles que têm a melhor percepção e a maior

expectativa, por parte dos consumidores;

- Identificar eventuais pontos de melhoria na prestação do serviço;
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,
3. REFERENCIAL 'I'EORICO

3.1 Fundamentos do Marl{eting

As definições sobre o conceito de marketing têm evoluído com o tempo. A

definição clássica, da Associação Americana de Marketing (American Marketing

Association, no original em inglês) definiu marketing, em 1960, como o desempenho das

atividades de negócios que dirigem o fluxo de bens e serviços do produtor ao consumidor

ou usuário (LAS CASAS, 2006, p. 14).

Em 1978, Robert Haas (apud COBRA, 2007, p. 27) definiu marketing da seguinte
,

maneira: "E o processo de descoberta e interpretação das necessidades e desejos do

consumidor para as especificações de produto e serviço, criar a demanda para esses

produtos e serviços e continuar a expandir essa demanda".

Outra definição de marketing é dada por por Kotler como "o processo social e

gerencial através do qual indivíduos e grupos obtém aquilo de que necessitam e que

desejam, criando e trocando produtos e valores com outros" (KOTLER, 1998).

Pode-se notar então, que o marketing tem como essência descobrir e atender da

melhor forma as necessidades dos consumidores, assim como entender como tais

consumidores se comportam em relação ao que é oferecido e quais as possibilidades de

consumo futuras, através de diversas ferramentas e técnicas de pesquisa.

3.1.1 Composto de Marketing

Kotler (apud COBRA, 2007, p. 27) define marketing como o processo de

planejamento e execução, desde a concepção do produto / serviço, seu preço, a promoção e

distribuição de idéias., bens e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos de

pessoas e de organizações.

O conjunto dessas variáveis - produto, preço, promoção e distribuição, formam o

Composto de Marketing. Cada variável deve ser planejada e pensada de forma estratégica.
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A ênfase em cada uma das variáveis pode ser maior ou menor., de acordo com o objeto de

comercialização da empresa (LAS CASAS, 2006).

A figura a seguir demonstra o composto de marketing e suas quatro variáveis:

Produto

Segundo Cobra (2007), as variáveis do Composto de Marketing foram criadas para

atender ao consumidor. Dessa forma, o autor defende que cada uma das variáveis pode ser

considerada da seguinte maneira:

Preco

Organização Distribuição (ponto)
Consumidor

Promoção

Figura 1: Composto de Marketing (Mix de Marketing) - adaptado de LAS CASAS (2006)

• Produto .., para um produto atender às necessidades e desejos de seus consumidores

alvo., é necessário obter qualidade e padronização de suas características e

acabamentos, assim como modelos que atendam suas expectativas e necessidades.

A forma em qlle o produto é apresentado fisicamente também é considerada, de

forma a envolver questões como a embalagem e a marca .

• Distribuição (Ponto) - levar o produto da forma mais acessível e rápida possível ao

consumidor. O produto ou serviço deve ser posicionado próximo ao mercado

consumidor, para isso, a escolha do canal de distribuição entre atacado, varejo ou
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distribuidor é necessária. Transporte e a armazenagem também devem ser

considerados.

• Preço - é o valor pago. Deve ser ajustado em relação ao mercado e aos custos de

fabricação, além da política de preços da empresa. Passar um valor justo em

relação ao produto se faz necessário, além de determinar as condições de

pagamento e possíveis descontos.

• Promoção - comunicar o produto ou serviço ao mercado consumidor, estimulando e

realizando sua venda. Envolve publicidade, venda pessoal, relações públicas e

promoção de vendas.

Dentro das variáveis citadas, existem subdivisões conhecidas como instrumentos de

marketing. Elas podem ser agrupadas da seguinte maneira (LAS CASAS, 2006):

Produto Preço Distribuição (Ponto) Promoção

Testes e Política de preços Canais de Propaganda
desenvolvimento distribuição
do produto Métodos para Publicidade

determinação Transportes
Qualidade Promoção de

Descontos por Armazenagem vendas
Diferenciação quantidades. . Logística Venda pessoalespeCIaIS
Embalagem

Condições de Centro de Relações públicas
Marca pagamento distribuição

Merchandising
Serviços Franchising

Marca
Assistência técnica

Embalagem /
Garantias Rotulagem

Tabela 1: Composto de marketing e suas subdivisões, adaptado de LAS CASAS (2006)
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Cobra (2007), diz que todos os elementos do composto citado, foram desenvolvidos

com o objetivo de atender o mercado-alvo, ou seja, o consumidor.

3.1.2 Comportamento do consumidor

Para Kotler (2000), o marketing deve ser compreendido no sentido de satisfazer as

necessidades e desejos do indivíduo e de grupos, gerando e trocando produtos e valores

com outros, não se restringindo apenas no antigo conceito de vender determinado produto.

Através desse pensamento, as necessidades e os desejos, os valores, a satisfação e a

qualidade, formam um conjunto de clara importância na relação consumidor-organização.

Essas necessidades incluem: necessidades físicas, que dizem respeito à alimentação,

segurança, roupas e demais questões básicas; necessidades individuais, relacionadas a

conhecimento e auto-expressão; e necessidades sociais, relativas a fazer parte de grupos e

de ser reconhecido. Por desejos, entende-se que são as necessidades adquiridas e modeladas

pela cultura, pelo ambiente e pela personalidade de cada indivíduo. Os consumidores

precisam escolher produtos que ofereçam o máximo de satisfação e valor em relação ao

dinheiro despendido. Quando esses desejos são acompanhados de poder de compra

suficiente, transformam-se em demandas (KOTLER, 2000).

Conforme afirmam Schiffman e Kanuk (2009), normalmente existem diversas

pessoas com os mesmos desejos e as mesmas necessidades, e esse comportamento em

comum constitui um segmento de mercado.

Dessa forma, é natural compreender que aliado aos desejos e demandas dos mais

diversos segmentos de consumidores, existe também uma alta variedade de produtos e

serviços capazes de satisfazer as mais diferentes necessidades destes. A base para decisão

dos consumidores em relação aos seus anseios é a percepção de valor que os produtos e

serviços oferecem e sua satisfação com os mesmos (KOTLER, 2000).

Kotler (2000) define valor para o cliente como a diferença entre o que o cliente

ganha utilizando determinado produto, e o custo para sua obtenção. Já a satisfação varia de

acordo com o desempenho percebido em relação às suas expectativas. Caso a satisfação
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seja baixa, o cliente ficará insatisfeito. Caso seja suficiente, o cliente ficará satisfeito. Com

um desempenho acima das expectativas, o cliente ficará altamente satisfeito, e isso

contribui naturalmente para a criação de um elo entre o produto / serviço oferecido e o

cliente. Esse relacionamento também contribui para uma menor possibilidade de troca do

produto ou serviço, assim como gera lealdade, que consequentemente aumenta seu tempo

com a empresa e seus produtos / serviços, e ainda reforça o repasse de possíveis boas

impressões a outros consumidores em potencial.

Stone e Woodcock (1998) ratificam essa visão, ao afirmar que esse relacionamento

com o cliente geralmente traz benefícios a longo prazo. Além da maior lucratividade em

relação ao cliente, em função dos menores gastos para atrair o mesmo e da consequente

redução do custo de venda e da publicidade, os clientes que se mostram altamente

satisfeitos são impulsionados a realizar novas compras de produtos ou serviços, e não

demonstram necessidade de exposição massiva, apresentando quem é a empresa e como ela

ou o produto funcionam, por exemplo. Esses clientes também demonstram menor

sensibilidade à alteração de preços, o que possibilita ao produtor / prestador de serviços

maior liberdade na composição do preço.

O aumento na fidelização dos clientes é outro importante benefício proveniente

dessa relação. Para Kotler (2006), fidelizar o cliente é mantê-lo satisfeito, impedindo que o

mesmo migre para a concorrência. Clientes fiéis permanecem por mais tempo com a

empresa, compram com maior freqüência e em maior quantidade, ou seja, além de manter a

concorrência afastada, a fidelização de clientes pode promover ganhos palpáveis e bastante

significativos. Ganha-se de diversas formas.

Segundo Bogmann (2000), a fidelização do cliente está ligada à qualidade, e essa

fidelização, integra o processo do marketing de relacionamento. Kotler (2000), ainda

complementa ao afirmar que a qualidade está altamente relacionada ao desempenho do

produto ou serviço, portanto, está também ligada à satisfação e valor para o cliente.



19

3.2 Qualidade

Existem diversos conceitos sobre qualidade. Entre eles, existe o conceito de que

qualidade é a adequação ao uso, a conformidade às exigências. É o produto projetado e

fabricado para executar a função designada apropriadamente. Um produto fabricado com

qualidade é aquele cumpre sua função como foi designada (ROTHER Y, 1993).

Já para Palmer (1974), qualidade é atender as condições do consumidor da melhor

forma possível. Um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende as necessidades

estabelecidas pelo cliente.

A American Society for Quality ContraI, (apud Kotler, 2000), define qualidade

como a totalidade de aspectos e características de um produto ou serviço com capacidade

de satisfazer as necessidades do cliente.

Utilizando-se dos conceitos trazidos por Palmer (1974) e Kotler (2000), a

organização é quem deve se adaptar às exigências do cliente, porém, seguindo o conceito

de Rothery (1993), é o consumidor quem se adaptará ao produto ou serviço oferecido pela

empresa

Juran (apud Artemis e Garvin, 1992), define qualidade como a adequação ao uso, ou

seja, o consumidor poderia contar com o produto para o que quisesse. Seria a capacidade do

produto em satisfazer as necessidades a que se propõe. Juran ainda diz que a qualidade do

produto possui quatro dimensões: a qualidade do projeto ou modelo do produto, refletindo

a qualidade entre o original e o projetado; a disponibilidade do produto, incluindo a

confiabilidade (probabilidade de falha) e a manutenção do mesmo; a segurança, que é o

risco de se ter prejuízo com a compra do produto; e as condições de uso que o produto

apresenta ao chegar definitivamente consumidor.

Segundo Paladini (1995), a abordagem baseada no usuário, ou seja, àquela em que

se procura conciliar as especificações do consumidor com as do produto ou serviço, tende a

englobar as outras abordagens, uma vez que quando uma organização se envolve em

questões como marca, conformidade com as especificações do projeto, e valor oferecido,

ela está se preocupando com as necessidades e expectativas do consumidor

automaticamente.
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Por expectativas, é preciso levar em consideração a percepção do consumidor em

relação à qualidade percebida, de forma geral. Para Slack et aI. (1997), uma questão

relevante ao se basear a definição da qualidade em expectativas, é que essas podem variar

para cada indivíduo. Além disso, a forma com que os consumidores têm sua percepção do

produto, também pode ser diferente para cada um deles. Reforçando a importância dessa

afirmação, Kotler (1998) expõe que a qualidade percebida está relacionada com o nível de

satisfação do consumidor. Por conseqüência, a satisfação do cliente está relacionada ao

desempenho percebido e às expectativas criadas pelo mesmo sob o produto ou serviço.

3.2.1 Qualidade em Serviços

Serviço é o trabalho feito para alguém, a fim de se cumprir com o que foi

estabelecido entre as partes. Juran (2004) reforça essa afirmação, ao dizer que serviço é o

trabalho desempenhado para outra pessoa, e também inclui o trabalho realizado dentro das

organizações. Atividades como recrutamento de funcionários, manutenção estrutural e

preparação de folha de pagamentos, são também chamados de serviços de apoio.

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990) e Corrêa e Corrêa (2004), observam que

existem quatro características fundamentais dos serviços:

• A primeira seria a intangibilidade, visto que os serviços são julgados pelo

desempenho e experiências vivenciadas pelo cliente;

• A segunda característica seria a heterogeneidade, já que há possibilidade de

desempenho e julgamentos diferentes conforme o fornecedor e o cliente;

• A terceira seria sua perecibilidade, dado que os serviços não podem ser

estocados para utilização ou venda posterior;

• E quarto, sua inseparabilidade, uma vez que os serviços, sua produção e o

seu consumo são inseparáveis, dificultando o controle e sua avaliação.

Parasuraman (1990) ainda afirma que estas características também são válidas para

os serviços internos de uma empresa, justificando-se estudos lnais aprofundados para a

utilização dessas características na avaliação do desempenho interno de diversos setores.
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Como citado anteriormente, uma das definições sobre o que é a qualidade nos diz

que esta é a capacidade de satisfazer as expectativas dos clientes. Para avaliar se a prestação

de determinado serviço é satisfatório, Gianesi e Corrêa (1994) (apud QUINTELLA e

SILVA, 2006) dizem que o próprio cliente realiza uma avaliação, seja durante ou após o

processo de prestação do serviço, em que é feita uma comparação entre o que era esperado

e o que foi percebido pelo mesmo.

Gronroos (1993) (apud QUINTELLA e SILVA, 2006) reforça ainda que a

qualidade percebida pode ser considerada satisfatória quando esta, por sua vez, atende ou

supera as expectativas do consumidor. Desta forma, o processo de avaliação da qualidade

dos serviços feita pelo cliente, está ligada às possíveis diferenças entre suas expectativas e à

sua percepção do serviço. Portanto, é possível afirmar que a prestação do serviço é o maior

responsável pela percepção do cliente quanto à qualidade do mesmo.

Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990) relacionam à qualidade de serviços a

diferença entre as expectativas e as percepções do cliente. Sendo assim, quando as

percepções dos clientes ultrapassam suas expectativas em relação ao .servIço

experimentado, pode-se dizer que foi atingida uma boa qualidade de serviço. Porém, os
,

autores ressaltam ainda que fornecer serviços de excelente qualidade, não basta. E

necessário manter um processo contínuo para acompanhar as percepções dos consumidores

em relação à qualidade do serviço, além de identificar as causas das diferenças encontradas

no confronto expectativa x qualidade, e buscar a melhoria desses pontos. Dito isso, os

autores iniciaram um estudo sobre a qualidade dos serviços, com o objetivo de responder às

seguintes questões:

•Qual a definição de qualidade do serviço?

•O que causam os problemas na qualidade dos serviços?

• Quais as ações que as organizações podem fazer para resolver esses problemas e

assim melhorar seus serviços?

Os estudos tiveram como resultado a elaboração de um instrumento para avaliar a

percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços, conhecido como modelo

SERVQUAL. O mesmo baseia sua estrutura em cinco dimensões, sendo elas: tangibilidade,
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confiabilidade, segurança, empatia e presteza, além de um modelo para gerenciamento e

análise da qualidade de serviços.

3.2.2 O modelo SERVQUAL

o modelo SERVQUAL pode ser entendido como um questionário dividido em duas

seções, da seguinte maneira, conforme esclarecem Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985):

O primeiro deles se refere às expectativas dos consumidores de forma geral em

relação ao serviço - possui 22 afirmações. O objetivo é medir qual a expectativa gerada

pelos clientes antes de consumir determinado serviço;

E o segundo, que também possui 22 afirmações, mas dessa vez voltadas a medir a

percepção desses mesmos consumidores em relação ao serviço de uma organização

específica ou grupo analisado. Aqui o objetivo é avaliar como o serviço foi percebido pelo

cliente durante ou após a prestação do serviço.

As afirmações do modelo original proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry

(1985), eram agrupadas em 10 diferentes dimensões, que posteriormente, em 1988, foram

reagrupadas em apenas 5. Ao diminuir as dimensões da qualidade, os autores perceberam

que nlelhoraram a compreensão do instrumento por ambas as partes - empresas e

consumidores.

Essas dimensões citadas podem sofrer pequenas variações em suas nomenclaturas

de acordo com diferentes publicações, mas todas seguem o mesmo sentido. Neste trabalho,

foram utilizadas cinco dimensões, sendo elas:

• Empatia: agrupa questões sobre como os funcionários percebem as necessidades dos

clientes, se a organização mantém uma preocupação individual com o mesmo e se

considera suas opiniões.

• Confiabilidade: questões sobre a prestação do serviço conforme o combinado, sobre

a consistência e capacitação da prestadora de serviços, são abordadas nessa

dimensão.

• Tangibilidade: abrange as evidências físicas sobre o qual a organização prestadora

de serviços está inserida, bem como seus equipamentos, aparência e acessibilidade.



23

• Presteza: aborda questionamentos sobre a disposição de prestar o serviço, a

disponibilidade para tal, a agilidade e a capacidade para auxiliar os consumidores.

• Segurança: a habilidade de transmitir cortesia, confiança e credibilidade por parte

dos funcionários, assim como segurança e domínio dos serviços prestados.

3.2.3 O modelo Gap

,
E importante ainda citar o modelo de observação de qualidade em serviços dos

Gaps (Hiato), de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990), onde os autores alertam para a

possibilidade de afastamento das expectativas do cliente, frente à sua percepção após ele ter

sido prestado. Abaixo, pode ser visualizado o esquema proposto pelos autores:

""·-·~·~····~-·-··"~·-···_····~·'"··~··~·-·~···l
"I E;' ·xp':p.riérlcl'a:.c I. ."""" . ~..,.~ ..•.. .~

1 passadas
l .
<. .•••••.••, .•••.•.••••.••.•.•.••••...••.••..••• ,., .•, ••.••.•.1

t<Jecessíd ades
;

pessoals

G.AP·'

lCliente J

:GAP4

G/\P 2 ..
-=:' ...--

Organização

Figura 2: O modelo de Gaps na relação Organização x Cliente

Fonte: adaptado de Parasuraman et ai (1990).



24

De acordo com Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990), os Gaps podem ser

entendidos da seguinte maneira:

• GAP 1: diferença entre as expectativas do cliente, e o que a organização

pensa ser essas expectativas.

• GAP 2: diferença entre a percepção do gestor das expectativas dos clientes e

as especificações do serviço.

• GAP 3: diferença entre as especificações do serviço e a prestação do serviço.

• GAP 4: diferença entre o serviço prometido e o serviço prestado.

• GAP 5: diferença entre as expectativas do cliente antes dele receber o

serviço e a percepção após o mesmo ter sido prestado.

No trabalho em questão, o Gap tratado é o de número 5, onde é possível verificar a

distância entre expectativa e percepção do cliente, frente o serviço prestado.
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4. METODO DE PESQUISA

o estudo em questão se caracteriza por ser uma pesquisa descritiva, onde segundo

Mattar (1996) e Gil (1991) (apud ROCHA, 1998) o foco principal é descrever as

características de uma população determinada e estabelecer eventuais relações entre suas

variáveis, ou seja, analisar um determinado fenômeno ou atividade descrevendo a opinião

de indivíduos que estavam envolvidos. Para tal, também foi realizado o uso de pesquisa

bibliográfica e levantamento (survey).

Além disso, o pesquisador utilizou-se de uma amostra não-probabilística para

verificar a opinião dos consumidores em relação à qualidade dos serviços oferecidos na

região previamente determinada. O instrumento de coleta de dados foi constituído por três

questionários que foram aplicados entre os clientes do local, de forma a obter informações

socioeconômicas e dados que pudessem determinar se as expectativas dos mesmos são

atendidas de forma satisfatória; como o serviço é percebido; quais componentes da

qualidade em serviços foram mais consideradas pelos clientes; e, se a qualidade dos

serviços é imperativa no que diz respeito à conquista e fidelização desses consumidores por

parte dos estabelecimentos.

O eixo teórico da pesquisa foi realizado com base na obra de diferentes autores dos

campos de Comportamento do Consumidor, Marketing, Qualidade e Serviços, sempre

buscando dar maior veracidade, legitimidade e confiabilidade ao trabalho. Neste último

conceito, adotou-se o modelo proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985),

conhecido como SERVQUAL, que serviu como base do instrumento de coleta de dados.

Baseando-se no instrumento citado, a operacionalização das variáveis de estudo foi

realizada de acordo com a tabela abaixo, uma adaptação do modelo SERVQUAL onde é

possível verificar as questões abordadas, agrupadas em suas cinco diferentes dimensões:
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Instalações físicas adequadas (confortáveis, arejadas, iluminadas)

Alta variedade no cardápio

Visual atraente e diferenciado
Tangibilidade

Variados recursos secundários (TVs, som, jogos, Wi-Fi)

Ambiente limpo e higienizado

Ambiente organizado e acessível--------- - ."

Fornecimento do serviço conforme o prometido
Oferta de itens do cardápio independente do horário / dia

Confiabilidade

Funcionários solucionam as dúvidas dos clientes
Atendimento ágil e dentro dos prazos
Demonstração de interesse em atender os clientes

Disponibilidade para atender os clientes-----.----- --1---:.....------..:...---------------------_1
Domínio do cardápio e serviços prestados, por parte dos funcionários
Funcionários que inspiram confiança
Funcionários sempre corteses com os clientes
Ambiente seguro, com saídas de emergência e dispositivos de
segurança~--- ----_.-- 1--~--...Il....-----------------------_1
Funcionários preocupados com os clientes

Sugestões e críticas dos clientes são levadas em consideração

Funcionários entendem as necessidades dos clientes

Presteza

Segurança

Empatia

Funcionários capacitados a atender os clientes

Funcionários com comportamento profissional

rrabela 2: Questionário S~:RVQIJAI~ e suas dimensões, para aplicação em setor

de bares e restaurantes

Fonte: adaptado de Parasurarnan, Zeitharn I e Berry ( 1985)

4.1 Definição da amostra

o procedimento de amostragem foi realizado por meio de uma amostra não-

probabilística. Essa forma de amostragem., como define Mattar (1996), é aquela em que o

julgamento do pesquisador no campo define em parte, a seleção dos elementos da

população para construir a amostra. Assim sendo 'I os resultados não podem ser

generalizados como reflexo de uma região., território ou grupo social como um todo., devido

às suas limitações.
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E importante destacar que o pesquisador se guiou pela disponibilidade dos

consumidores e utilizou o método de amostragem por conveniência apenas pela maior

facilidade proporcionada pelo mesmo, dadas as limitações de recursos financeiros e de

tempo.

Devido à população e ao universo pesquisado serem restritos a um ponto específico

da cidade de Barra Mansa/RJ, a forma de amostragem por conveniência foi a escolhida,

onde o pesquisador seleciona os membros mais acessíveis da população. Assim sendo, 68

(sessenta e oito) clientes foram entrevistados pelo pesquisador, através dos questionários

socioeconômico, de expectativas e de percepção, com o objetivo de se obter dados para

análise e posterior formulação do estudo.

O questionário socioeconômico continha questões sobre dados pessoais como sexo,

escolaridade, renda e faixa etária, a fim de se traçar um breve perfil dos respondentes para

melhor adequação e posicionamento ao objetivo do estudo.

Para as demais informações, o instrumento de coleta de dados utilizado foi um

questionário baseado na ferramenta SERVQUAL, de Parasuraman, Berry e Zeithaml

(1985), onde é possível avaliar como os consumidores percebem os serviços prestados por

determinada organização e posteriormente comparar as expectativas dos clientes com o

nível de atendimento dessas expectativas. Tal ferramenta foi adaptada pelo pesquisador a

fim de se simplificar a compreensão das afirmações por parte dos entrevistados e para

melhor aplicação de acordo com o local pesquisado. Dessa forma, diferentemente das 22

questões propostas pelo modelo original de Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), o

questionário foi formulado com 21 questões referentes ao serviço prestado no local. O

questionário conta ainda com uma escala "Likert" mais objetiva e direta, variando de 1

(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).

O questionário socioeconômico pode ser conferido ao final deste trabalho, assim

como os questionários sobre expectativa e percepção dos entrevistados, no item "Anexo ]".
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4.1.1 Localização

Segundo dados do IBGE (2008), a cidade de Barra Mansa possui uma população de

aproximadamente 177 mil habitantes. Foi fundada em 3 de outubro de 1832 e está

localizada no sul do estado do Rio de Janeiro, na micro região conhecida como Vale do

Paraíba e na mesorregião do Sul Fluminense. O município se encontra entre as cidades de

Volta Redonda e Resende, e se somadas as populações, a região alcança o considerável

número de aproximadamente 570 mil habitantes.

O local de realização da pesquisa é uma tradicional região da cidade de Barra

Mansa, onde é possível verificar a concentração de estabelecimentos dedicados a prestação

de serviços na área de alimentos e bebidas. Juntos, os estabelecimentos pesquisados

comportam um total de 308 pessoas, sendo que nos finais de semana, onde o movimento é

reconhecidamente maior, essa ocupação chega a uma média de aproximadamente 900/0,de

acordo com informações diretamente passadas pelos proprietários. É claro, há variações

significativas nessa ocupação, principalmente em relação ao clima, época do ano e datas

festivas, mas na média geral ao longo de um ano essa taxa de ocupação é adequada,

conforme informado pelos proprietários.

4.1.2 O setor de serviços e a classe de bares e restaurantes

Segundo informações da CNAE (Classificação Nacional de Atividades

Econômicas) e da CONCLA (Comissão Nacional de Classificações) (2010), a classe de

bares e restaurantes está incluída no setor de serviços, sendo que este apresenta um

relevante conjunto de características essenciais. Uma delas, é que o cliente pode variar no

momento da percepção e do uso de determinado serviço, uma vez que os serviços são

julgados pelo desempenho e experiências anteriormente vivenciadas pelo próprio

consumidor. Há também possibilidade de desempenho e julgamentos diferentes conforme o

fornecedor e o próprio cliente, como afirmam Parasuraman, Zeithaml e Berry (1990).

Na cidade de Barra Mansa, segundo dados do IBGE (2007) o setor de serviços

movimenta cerca de R$ 1.434.830,00, ou 72,5 % de seu Produto Interno Bruto.
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5. ANALISE DESCRITIVA DOS DADOS

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos por meio da pesquisa realizada

com os clientes, que foi baseada no modelo SERVQUAL de Parasuraman, Zeithaml e

Berry (1990), onde é possível verificar a relação entre as expectativas e a percepção dos

consumidores.

5.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO

Nesta etapa, os resultados serão discutidos e apresentados por meio de gráficos e

observação textual. Além disso, também serão repassados os dados da caracterização do

perfil socioeconômico dos respondentes.

5.1.1 Distribuição dos respondentes por sexo e faixa etária

Foi possível observar uma considerável predominância masculina, com 63% dentre
,

os respondentes da pesquisa. E válido considerar que segundo os próprios gestores, as

mulheres têm aumentado sua participação no setor, visto que há alguns anos a diferença

entre os freqüentadores era ainda maior - com maioria absoluta masculina.
,
E possível observar ainda, que mais de dois terços dos clientes pesquisados são

jovens entre 18 e 30 anos, e dentro desse grupo há uma pequena diferença, com leve

vantagem para os jovens na faixa dos 18 a 24 anos. Em ordem, após o grupo dos 18 a 24

anos (38%), temos: 25 a 30 anos (340/0),31 a 40 anos (160/0) e por último, os clientes com

41 anos ou mais (12%).

5.1.2 Distribuição dos respondentes por escolaridade

Conforme demonstrado no gráfico 1, a maIorIa dos consumidores do local

pesquisado se declarou de nível Superior (380/0). Em seguida, 28% dos respondentes
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declararam estar dentro do nível Técnico/Tecnólogo. Nível Básico/Médio e Pós-Graduação

vem logo após, com 220/0 e 120/0, respectivamente.

Escolaridade

38%

(3 Básico/lVIédio

rm Técnico/Tecnólogo

O Superior

O Pós

Gráfico 1 - Distribuição por escolaridade
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

o fato da maioria dos respondentes ser universitária pode ser explicado pela

significativa proximidade com o Centro Universitário de Barra Mansa.
,
E importante destacar que no momento da pesquisa não se diferenciou entre cursos

completos ou em andamento. Ambas as situações foram consideradas dentro da mesma

opção.

5.1.3 Distribuição dos respondentes por renda

No gráfico 2, pode-se observar que há um empate entre o nível de renda mensal

informado pelos pesquisados. Juntos, os grupos que ganham de 1 a 6 salários mínimos

somam exatos 70% da amostra. Em seguida, com 24% de respostas, temos o grupo que

declarou receber entre 7 e 9 salários, e por último, o grupo que obtém mais de 10 salários
"-por mes.
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Renda mensal
(Salário mínimo nacional: R$ 510,00)

240/0

o de 1 a 3 salários

11 de 4 a 6 salários

O de 7 a 9 salários

O 10 ou + salários

Gráfico 2 - Distribuição por renda mensal
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

Vale ressaltar que como medida, foi utilizado o salário mínimo nacional, que

atualmente, no ano de 2010, é de R$ 510,00. Foram desconsideradas as eventuais

bonificações e benefícios nesse valor.

5.1.4 Distribuição dos respondentes quanto à utilização dos serviços

Neste ponto, foi perguntado aos clientes se os mesmos já estiveram no local

pesquisado, a fim de se verificar qual a proporção de novos clientes e aqueles que já o

freqüentaram anteriormente.

930/0 dos entrevistados afirmaram já ter freqüentado o local e apenas 7% afirmaram

o contrário.
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Já esteve aqui antes? Pretende voltar?

Sim
930/0

Gráfico 3 - Distribuição quanto à utilização dos serviços
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

A maior parte dos consumidores pesquisados afirma já ter freqüentado o local
pesquisado.

Como 970/0 responderam positivamente e 3% negativamente, é notável que a

maioria quase absoluta dos respondentes afirma que pretende voltar ao local pesquisado, o

que indica que há algum fator pertinente quanto à recompra do serviço prestado.

S.l.S - Distribuição dos respondentes quanto à frequência de visitação

No gráfico 4, verifica-se a frequência em que aqueles que responderam

positivamente à pergunta "Já esteve aqui antes? ", retorna ao local. Como 5 pessoas

afirmaram ser a primeira vez no local pesquisado, para esta questão o total de respondentes

foi de 63.
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Com que frequência você vem a
este local?

10%

24%

36%
lEI 1 vez/semana ou menos 11)2 vezes/semana
10 3 vezes/semana O 4 vezes ou mais

Gráfico 4 - Distribuição quanto à frequência de visitação
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

A partir das respostas, pode-se observar que há um retorno significativo dos

pesquisados ao local estudado. Tal frequência reforça o entendimento de que há uma boa

relação entre a prestação de serviços no local e uma possível fidelização de clientes.

5.2 ESCALA SERVQIJAL - (:OMP ARATIVO DOS RESIJL TADOS ENTRE
-EXPECTATIVA E PER(:EPÇAO

Nesta parte da análise dos resultados, as respostas dos clientes ao questionário

SERVQUAL serão apresentadas. Cada uma das cinco dimensões da qualidade em serviços

(empatia, segurança, presteza, confiabilidade e tangibilidade) será comentada com o auxílio

de gráficos comparativos.
,
E de suma importância destacar que as informações aqui apresentadas serão

agrupadas por dimensão, de forma a representar a soma das respostas dadas pelos clientes a

cada uma das afirmações contidas na escala SERVQUAL utilizada para a pesquisa.

~EC •UFF •NDC •DBT •BibHoteca do Aterradc
POlO U IVERC;IrÁRIO DE VOLTAREDOND
Código da Obra I Código do E 'er, piar
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5.2.1 Comparativo entre esperado e percebido: Empatia

Nessa dimensão., foram considerados como os funcionários percebem as

necessidades dos clientes, se a organização mantém uma preocupação individual com o

mesmo e se esta considera suas opiniões.

No comparativo entre expectativa e percepção da dimensão empatia, pode-se

perceber que a maior parte dos clientes optou pelas respostas dos graus 3 e 4'1 tanto em

expectativa quanto em relação à percepção do serviço prestado. Há também um certo

equilíbrio entre esses graus de resposta, o que indica que o serviço está de acordo com o

que era esperado pelos respondentes - nem muito, nem pouco.

Contudo, considerando apenas as respostas positivas, que seriam as de grau 4 e 5, a

percepção dos clientes ficou abaixo das expectativas., numa forma geral.

O gráfico 5 demonstra essa situação com maior clareza:

Empatia

Percepção

44%

2%

35%

18%

1 2 3 4 5

Gráfico 5 - Comparativo da dimensão Empatia
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010
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5.2.2 Comparativo entre esperado e percebido: Segurança

Na dimensão segurança, a habilidade de transmitir cortesia, confiança e

credibilidade por parte dos funcionários, assim como a segurança e o domínio dos serviços

prestados foram avaliados.
,
E possível verificar no gráfico abaixo, que a maior concentração de respostas ficou

entre os graus 3 e 4. As percepções ficam acima do esperado do grau 1 ao 4, somente

ficando aquém do esperado no grau máximo. Observa-se que de uma forma geral, o serviço

prestado dentro da dimensão segurança teve um desempenho relativamente satisfatório,

porém, aqueles clientes que tinham a maior expectativa quanto ao serviço, não foram

atendidos em mais da metade dos casos, o que identifica uma necessidade de busca por

melhorias nessa dimensão.

O gráfico 6 demonstra a proporcionalidade das respostas:

Segurança
"'''''~-'' Expectativa Percepção

33%
28%

1%

0%
1 2 3 4 5

Gráfico 6 - Comparativo da dimensão Segurança
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

5.2.3 Comparativo entre esperado e percebido: Presteza

Esta dimensão aborda questionamentos sobre a disposição de prestar o serviço, a

disponibilidade para fazê-lo, a agilidade e a capacidade para auxiliar os consumidores.
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No gráfico abaixo, observa-se a predominância das respostas de grau 4, sendo que
,

nessa mesma coluna, o serviço percebido fica acima do esperado. E interessante notar que

apesar de metade das pessoas com as maiores expectativas não terem percebido o serviço

como tal, no comparativo total entre expectativa e percepção, temos uma variação baixa

entre as respostas. Isso pode indicar que de maneira geral, o serviço não fica tão abaixo do

esperado e é relativamente satisfatório, apesar de que assim como na dimensão segurança,

melhorias são necessárias - principalmente para atender as pessoas com maior expectativa.

O gráfico a seguir demonstra de maneira proporcional como se dá essa interação:

Presteza
-+-- Expectativa Percepção

29% 29%

9%

1%

1%
1 2 3 4 5

Gráfico 7 - Comparativo da dimensão Presteza
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

5.2.4 Comparativo entre esperado e percebido: Confiabilidade

A dimensão confiabilidade abrange questões sobre a prestação do serviço conforme

o combinado, sobre a consistência e capacitação da prestadora de serviços.

Foi possível verificar que tanto as expectativas quanto as percepções dos

entrevistados, estão concentrados na sua maioria dentro dos graus 4 e 5 de resposta, ou seja,

de forma geral tanto o que é esperado quanto o que é percebido sobre a qualidade do

serviço é bastante alto.
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Confiabilidade
-."."'"". Expectativa Percepção

47%

1% 2%

0%
1 2 3 4 5

Gráfico 8 - Comparativo da dimensão Confiabilidade
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

Como pode ser observado, apesar de no último fator de respostas a dimensão

confiabilidade ter apresentado uma queda de 11 pontos percentuais, de forma geral a

qualidade do serviço foi bem avaliada, estando acima das expectativas em todos os outros

graus de resposta.

5.2.5 Comparativo entre esperado e percebido: Tangibilidade

Tangibilidade é a dimensão que engloba as evidências físicas sobre onde a

organização está inserida, assim como a aparência, seus equipamentos e a acessibilidade.
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Tangibilidade
-,~«"", Expectativa Percepção

21%

13%

3%

1%
1 2 3 4 5

Gráfico 9 - Comparativo da dimensão Tangibilidade
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

o gráfico acima demonstra que nessa dimensão, houve uma leve superioridade

sobre a percepção dos clientes em relação ao que era esperado. Apesar disso, daqueles que

tinham expectativa muito alta, apenas aproximadamente um terço confirmou sua

perspectiva, o que indica assim como nas dimensões segurança e presteza, uma

considerável melhoria nesse grau de percepção deve ser atingido para uma melhor

avaliação por parte dos clientes ser obtida.

5.2.6 Comparativo entre esperado e percebido: Visão geral

A seguir, é possível verificar a totalidade das respostas obtidas através da escala

SERVQUAL, somadas as cinco dimensões da qualidade.

Ao observar os dados, percebeu-se que seguindo a análise da maioria das dimensões

separadamente, o serviço percebido fica acima do esperado nas respostas de nível 1 a 4,

mas cai drasticamente no nível mais alto de expectativa. Mais uma vez, esse fato indica que

as pessoas que criam uma grande expectativa pela qualidade do serviço no local

pesquisado, não saem totalmente satisfeitas.
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Total
-/+'-- Expectativa Percepção

29%

1 2 3 4 5

Gráfico 10 - Comparativo das dimensões SERVQUAL
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

Acima, observa-se a proporção percentual das respostas obtidas. Novamente, a

busca por melhorias no ponto de expectativa máxima deve ser buscada pelos gestores, caso

os mesmos tenham como objetivo atingir um maior nível de satisfação e qualidade

percebida pelos clientes.

5.3 SERVQIJAL - TABEI-JA COMPARATIVA ENTRE OS ITENS AVALIADOS

Neste item, será possível visualizar quais os itens com melhor avaliação por parte

dos pesquisados. Para tal, foram consideradas as respostas com os maiores níveis de

expectativa e percepção, ou seja, apenas aquelas respostas que obtiveram os graus 4 e 5.

Vale lembrar que 68 pessoas foram entrevistadas, o que limita o numero máximo de

respostas também em 68.
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,.., Expectativa Percepção
QUESTOES ......... '\' .... :; ...... ). 1:·.:' ..•;';i:;,·,·/:r?;·, ..: :/4 5 SOMA···· 4 5 ·~.O.I\I.I.~.;;••;::!:•.

1. Instalações físicas adequadas (confortáveis, arejadas ... ) 39 9 48 37 7 i' :·'44~';?·
1·;"',·;;,·; ....;;.;;;.·,:·<;:;,;.,··; ... :::::: I::'·?'::';':;t; ;;;;i::;:,;'>;;

Alta variedade cardápio 26 12 r:'!lli!~~,~Fi:;· ".;; 40 2 !i~!~ll!II~llt2. no ~:·;·2·;.;;:·:·:.:·
..; ..;;

!' ·······..··i~i!'!d> .;

3. Local com visual atraente e diferenciado 30 12 42" 25 4
.;.'

. : . ..;.: 1:::- .';"l..~:;::':.::;!;!;:,
4. Diversos recursos secundários (TVs, som, jogos ... ) 14 6 20 13 O

'... ;:: ..•...

Ambiente limpo higienizado
. '. ':::,:::;;,:(\\:

5. e 33 30 .63 :.40 7 1·:··::::\,;;47:.; .....;..;.•..;.•..><\:.t ....;...;.... \ ;.:.....
\} ...;.'... ; :";.' I;" '•. "';";:':":'"

6. Ambiente organizado e acessível 29 16 45(.' .;....26 5 I .•.. 3;1.} \
'.' . . ...... ; .. L

I" ". ;:... .. ':'";'i

7. Forneci m ento do serviço conforme o prometido 19 46 65 .. 25 40 ..65.
1..;; ;; k --..,:. :;:.,:. ·:t,:·.;;

. :'.;' ..;. ····'~'~~lliiOferta de itens do cardápio independente do horário / dia 32 19 31 .: .' ..... ;:.: ....... '

8. 51 17
i .. ';." '.' )' •. ..:: .....• ..., ,- .

;.: . . '.. '.' ',:::\:;:;>
Funcionários capacitados atender clientes 19 42 61 30 28 ;.. :i"

9. a os ,
'.' i?·: •••••:.:::.~~·)'/· ....•..::.··:'::: ... :.: ':.,.. :..::... :';','

.::...~:) ..

10. Funcionários com comportamento profissional 33 22 .:;:, 55"')"'<·: 39 13 ;~·~i. ".'.'..
;.; .;; ..' "... ;>, ...•..

11. Funcionários solucionam as dúvidas dos clientes 34 30 6'4" 39 17 S6
':-,

'. '.. ;..............
;

, . .' ........

12. Atendimento ágil e dentro dos prazos 21 13 34 28 5 );~.~.;:.:::.. :)
.".;;' .... ,. ;.

.....;>

13. Demonstração de interesse em atender os clientes 30 22 52 29 15 ....',:"~!;!i;l!'ii
,':; ,-." , .....

':::,: '.' .;; .•<. .:;.. ..:<,:;:; . .:;/;/i·; ..··;'

14. Disponibilidade para atender os clientes 20 15 35 30 3 ':··33:'
}:';" ;.;"':;;: ;.,;:.;;. ..: ;:·.·H

;." ····5~12;irv
15. Domínio do cardápio e serviços prestados 33 25 58 42 15

. .., ..;.;;. ..... .

Funcionários
. .

confiança 24 16 40 29 4 33;16. que Inspiram
....

"'.. '

17. Funcioná rios sempre corteses com os clientes 32 16 48 34 6 ;40
.;. . :: ...

18. Ambiente seguro, dentro dos padrões de segurança 26 19 45 24 8 32 ..,.....

.. ... ;...;:'.;•.....::.
'./ ~~.::.:..;.'.:..•;.:•.:..'•••

19. Funcionários preocu pados com os clientes 28 14 42 23 6
< ;

. .

Sugestões críticas dos clientes - consideradas 19 7 26 12 O 12:;20. e sao '.:.
.. .:...;.;...> ,,;

Funcionários entendem necessidades dos clientes 40 1>:·::: "; .. :' . :1·
21. as 24 16 .: 31 1 '32 .:

Tabela 3 - Comparativo geral dos itens avaliados
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

Em seguida, as tabelas mostram os dez itens com as melhores avaliações sobre o

serviço prestado (percepção) e os dez itens com as maiores expectativas, considerando o

somatório das respostas de grau 4 e 5. Ao lado direito das questões, pode-se verificar as

dimensões a qual cada uma pertence. Primeiro, as expectativas:
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EXPECTATIVA Pontuação Colocação

Fornecimento do serviço conforme o prometido Conf. 65 1°
Funcionários solucionam as dúvidas dos clientes Presto 64 2°
Ambiente limpo e higienizado Tang. 63 3°
Funcionários capacitados a atender os clientes Conf. 61 4°
Domínio do cardápio e serviços prestados Sego 58 5°
Funcionários com comportamento profissional Conf 55 6°
Demonstração de interesse em atender os clientes Prest. 52 7°
Oferta de itens do cardápio indep. do horário / dia Conf. 51 8°
Instalações físicas adequadas (confortáveis, etc ...) Tang. 48 9°
Funcionários sempre corteses com os clientes Sego 48 10°
Tabela 4 - Classificação dos melhores itens avaliados: Expectativa
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

Pode-se observar que a maior expectativa por parte dos entrevistados, é em relação

ao fornecimento dos serviços conforme o prometido, item da dimensão conjiabilidade.

Também é válido ressaltar que esta dimensão apresentou 4 itens dentre as 10 maiores

expectativas.

Na tabela 5, as percepções dos consumidores:
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-PERCEPÇAO Pontuação Colocação

Fornecimento do serviço conforme o prometido Conf 65 10
Funcionários capacitados a atender os clientes Conf 58 20

Domínio do cardápio e serviços prestados Seg 57 30

Funcionários solucionam as dúvidas dos clientes Prest 56 40

Funcionários com comportamento profissional Conf 52 50

Oferta de itens do cardápio indep. do horário / dia Conf 48 60

Ambiente limpo e higienizado Tang 47 70

Instalações físicas adequadas (confortáveis, etc ... ) Tang 44 80

Demonstração de interesse em atender os clientes Prest 44 90

Alta variedade no cardápio Tang 42 100
Tabela 5 - Classificação dos melhores itens avaliados: Percepção
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010

Nesta tabela observa-se que não houve alteração no item com maior expectativa,

sendo que a melhor percepção continua com "fornecimento do serviço conforme o

prometido". Este fato indica que a maior expectativa dos clientes está sendo cumprida. A

dimensão confiabilidade, apesar de continuar com 4 itens entre os 10 melhores avaliados,

agora conta com as duas primeiras colocações.

6. DISCUSSÃO DOS RESUl./f ADOS

De acordo com o que foi exposto através da revisão teórica e da pesquisa realizada

junto aos clientes do local, pode-se concluir que o atendimento das expectativas dos

consumidores nos graus 1 a 4, é satisfatório, visto que em geral, suas expectativas foram

superadas. Porém, os clientes que expressaram ter as mais altas expectativas (grau 5), em

nenhum momento foram superados por sua percepção, o que indica que nesse ponto, a

qualidade do serviço ficou abaixo do esperado. Dessa forma, vale destacar que os gestores
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têm aí um caminho a percorrer para atingir a melhor qualidade dos serviços prestados, caso

tenham como objetivo conquistar novos clientes e fidelizar os mesmos.

Conforme afirmação de Kotler (2006), fidelizar o cliente é mantê-lo satisfeito, o que

por sua vez impede que o mesmo migre para a concorrência. O autor ainda reforça essa

afirmação, ao dizer que clientes fiéis permanecem por mais tempo com a empresa,

compram com maior freqüência e em maior quantidade, ou seja, a organização

eventualmente pode obter maior retorno se seguir esse caminho da fidelização.

Ao verificar as cinco dimensões da qualidade de serviços utilizadas na pesquisa, foi

possível concluir que a melhor avaliada pelos clientes foi a dimensão confiabilidade. Como

esperado, a dimensão citada gerou altas expectativas entre os pesquisados. Ainda assim, a

qualidade percebida foi bastante satisfatória, o que pode indicar uma maior importância

nessa dimensão frente às outras avaliadas.

Reforçando essa conclusão, Bogmann (2000), afirma que a fidelização do cliente

também está ligada à qualidade. Kotler (2000), dessa vez complementa essa afirmação ao

declarar que a qualidade está altamente relacionada ao desempenho do produto ou serviço,

portanto, está também ligada à satisfação e valor para o cliente.

Outro item que reforça essa conclusão, é que entre os cinco itens melhores avaliados

quanto à percepção dos clientes, os dois primeiros pertencem à dimensão confiabilidade,

seguidos por segurança, presteza e novamente confiabilidade.

A seguir, uma tabela que demonstra a importância da dimensão previamente citada,

confiabilidade. Aqui, é possível notar que a mesma apresenta a menor variação entre

expectativa e percepção entre as outras dimensões, quando consideradas proporcionalmente

as duas respostas de maior nível (4 e 5).

Respostas positivas (4 e 5 somadas)
Dimensão Expectativa Percepção Variação
Confiabilidade 85% 82% -3%
Presteza 680/0 61% -70/0
Segurança 700/0 600/0 -110/0
Tangibilidade 63% 50% -12%
Empatia 530/0 36% -17%
Tabela 6 - Classificação proporcional das dimensões avaliadas
Fonte: Dados obtidos através de pesquisa de campo, 2010
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Também foi possível verificar pelas respostas dos pesquisados, que a grande

maioria dos mesmos já é fiel ao local. Apenas 30/0 dos entrevistados declararam não ter

intenção de voltar a freqüentar a localidade.

Aliada a outro questionamento, dessa vez sobre a frequência dos clientes, um

número significativo dos entrevistados afirmou freqüentar o local por pelo menos 3 vezes

ao mês, o que reforça a fidelidade dos mesmos.

Dado os resultados da pesquisa, destaca-se a dimensão confiabilidade e os itens

contidos na mesma, entre eles: a certeza de obter o serviço conforme o prometido, a

capacitação dos funcionários e o comportamento dos mesmos, como de grande importância

para os consumidores do local. Em seguida, pontos como a disponibilidade dos itens

oferecidos, limpeza e instalações físicas, também foram citados com relevância por boa

parte daqueles que participaram da pesquisa.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme observado pela pesquisa e baseado na revisão teórica que indica a

qualidade como um dos principais fatores de vantagem competitiva em serviços, este

trabalho conclui que a avaliação da qualidade no setor pesquisado é consideravelmente

influenciada pela dimensão confiabilidade - que aqui foi uma das 5 dimensões tratadas de

acordo com o modelo proposto pelo modelo SERVQUAL, sendo as dimensões restantes:

presteza, segurança, tangibilidade e empatia.

Ainda dentro dos objetivos alcançados, a pesquisa revelou quais os principais

fatores considerados pelo público consumidor do local estudado, sendo eles, em ordem: a

confiabilidade, a presteza, a segurança, os itens relativos à tangibilidade e por último, a

empatia.

O nível do serviço prestado, de maneira geral, foi avaliado de forma satisfatória

pelos entrevistados que declararam uma expectativa até o nível 4, de forma que a maioria

das respostas obtidas pelos mesmos considerou ter uma percepção superior do serviço

prestado, frente essas mesmas expectativas. Porém, verificou-se que os consumidores com

o mais alto nível de expectativa não foram alcançados pelos mesmos índices relativos à
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percepção, ou seja, àqueles que tinham uma alta expectativa, não foram atendidos

plenamente pela prestação dos serviços.

Dessa forma, a pesquisa indica que a qualidade dos serviços é um fator diferencial

para a escolha dos clientes, tanto em relação à sua conquista quanto em sua fidelização.

Vale destacar que o trabalho aqui desenvolvido, apresentou algumas limitações de

pesquisa, entre elas:

Ausência de realização de pré-teste do questionário;

Impossibilidade de generalização dos resultados, devido à limitação da amostra e

seu caráter não-probabilístico;

Não comparação direta entre o perfil socioeconômico e resultados do SERVQUAL;

Falta de formulação e posterior verificação de hipóteses sobre as respostas obtidas;

Considerando o modelo SERVQUAL, a limitação referente à identificação direta

entre as respostas.

Desconsideração de itens como preço, acompanhamento dos consumidores e

sazonalidade.

Como proposição para melhorias e avanço para novos estudos, sugere-se a

realização da pesquisa em local com maior amostra, realização de pré-teste e

consequentemente, a ligação ou identificação direta dos resultados obtidos na parte da

pesquisa demográfica e o instrumento SERVQUAL, bem como a formulação de hipóteses

utilizando os itens previamente citados (preço, companhia, sazonalidade ...) ou demais

questões relativas à conquista e fidelização de clientes e a posterior verificação das

mesmas.
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ANEXO 1: A ESCALA SERVQUAL

Item Expectativa (E) Desempenho (O)
1 Aspectos Tangíveis Eles deveriam ter equipamentos modernos. XYZ têm equipamentos modernos.
2 As suas instalações físicas deveriam ser visualmente atrativas. As instalações físicas de XYZ são visualmente atrativas.
3 Os seus empregados deveriam estar bem vestidos e asseados. Os empregados de XYZ são bem vestidos e asseados.

As aparêndas das instalações das empresas deveriam estar A aparência das instalações físicas XYZ é conservada de acordo
4 conservadas de acordo com o serviço oferecido. com o serviço oferecido.

Confiabilidade Quando estas empresas prometem fazer algo em certo tempo, Quando XYZ promete fazer algo em certo tempo, realmente o
5 deveriam fazê-Io. faz.

Quando os dientes têm algum problema com estas empresas elas, Quando você tem algum problema com a empresa XYZ, ela é
6 deveriam ser solidárias e deixá-los seguros. solidária e o deixa seguro.
7 Estas empresas deveriam ser de confiança. XYZ é de confiança.
8 Eles deveriam fomecer o serviço no tempo prometido. XYZ fornece o serviço no tempo prometido.
9 Eles deveriam manter seus registros de forma correta. XYZ mantém seus registros de forma correta.

Presteza Não seria de se esperar que eles informassem os dientes XYZ não informa exatamente quando os seNiços serão
10 exatamente quando os serviços fossem executados. executados.

Não é razoável esperar por uma disponibilidade imediata dos
11 empregados das empresas. Vc.x;ênão recebe serviço imediato dos empregados da XYZ.

Os empregados das empresas não têm que estar sempre Os empregados da XYZ não estão sempre dispostos a ajudar os
12 disponíveis em ajudar os dientes. dientes.

E normal que eles estejam muito ocupados em responder Empregados da XYZ estão sempre ocupados em responder aos
13 prontamente aos pedidos. pedidos dos d ientes.

Segurança Clientes deveriam ser capazes de acreditar nos empregados
14 desta empresa. Vc.x;êpode acreditar nos empregados da XYZ.

Clientes deveriam ser capazes de sentirem-se seguros na
15 negociação com os empregados da empresa. Vc.x;êse sente seguro em negociar com os empregados da XYZ.
16 Seus empregados deveriam ser educados. Empregados da XYZ são educados.

Seus empregados deveriam obter suporte adequado da empresa Os empregados da XYZ não obtêm suporte adequado da
17 para cumprir suas tarefas corretamente. empresa para cumprir suas tarefas corretamente.

Empatia Não seria de se esperar que as empresas dessem atenção
18 individual aos dientes. XYZ não dão atenção individual a você.

ão se pode esperar que os empregados dêem atenção
19 personatizada aos dientes. Os empregados da XYl não dão atenção pessoal.

É absurdo esperar que os empregados saibam quais são as
20 necessidades dos dientes. Os empregados da XYZ não sabem das suas necessidades

É absurdo esperar que estas empresas tenham os melhores
21 interesses de seus clientes como objetivo. XYZ não têm os seus melhores interesses como objetivo.

Não deveria se esperar que o horário de fundonamento
22 fosse conveniente para todos os dientes. ZYZ não tem os horários de funcionamento convenientes

(1)

Discordo
Fortemente

(2) (3) (4) (5) (6) (7)
Concordo

Fortemente

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985)



ANEXO 2: PESQUISA SOCIOECONÔMICA

Universidade Federal Fluminense

Escola de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda

PESQ UISA SOCIO ECONÔ MI CA

Essa pesquisa tem como finalidade traçar um perfil socioeconômico dos clientes deste
,

local. E totalmente garantida a manutenção da privacidade do respondente, sendo que os

dados aqui obtidos serão utilizados apenas para fins acadêmicos e não haverá a

possibilidade de identificação pessoal.

Desde já agradeço pela participação!

1. Sexo:
( ) Masculino ( ) Feminino

2. ai a etárea:
( ) 18 a 23 2 a 29 ( ) 30 a 35 ( ) 35 +

3. ivel de escolaredade (completo / incompleto):
( ) Básico/Médio ( ) Técnico/Tecnólogo
( ) Superior ( ) Pós-graduação

4. Renda mensal aproximada (salário mínimo nacional: R$ 510,00):
( ) de 1 a 3 salários () de 4 a 6 salários
( ) de 7 a 9 salários () 1O salários ou mais

5. Já e te e aqui antes?
( ) Sim ( ) Não (só responda caso a resposta

anterior tenha sido positiva!)

6. Com que ência mensal você vem a este local?
( ) 1 vez ou meno ( ) 2 vezes ( ) 3 vezes ( ) 4 vezes ou mais

7. Prete
( ) Sim Não
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f·onário sobre expectativas

Atra é
totalmente)

Éi

:: 2 ....e a 5 (onde 1 = discordo totalmente e 5 = concordo
e o que você espera em relação a este local.

s aqui obtidos têm função exclusivamente acadêmica.

2

Discordo
totalmente

Concordo
totalmente

confortáveis, arejadas, iluminadas) 3 4 51 21. In

4 52 3o 12.
ra nte e diferenciado 4 52 313. L

o secundários (TVs, som, salão de jogos, Wi-D'4. 3 4 51

5. biente limpo e higienizado 1 2 3 4 5

6. Ambiente organizado e acessível 1 2 3 4 5

7. Fornecimento do serviço conforme o prometido 1 2 3 4 5

8. Oferta de itens o ca dá ia
. e do ' , 1 2 3 4 5e e e rar o a

9. F n · , .
1 2 3 4 5arl

10. Fu · , . .
2 3 4 5a I

11. Fun · , .
2 3 4 510 a a o a

12. Atendimento ágil e dentro do prazo 1 2 3 4 5

13. Demonstração de interesse em atender os clientes 1 2 3 4 5

14. Disponibilidade para atender os clientes 1 2 3 4 5

15.
Domínio do cardápio e serviços prestados, por parte dos

1 2 3 4 5
funcionários

16. Fu ' . que inspiram confiança 1 2 3 4 5no

17. Fu · , .
pre corteses com os clientes 1 2 3 4 5I

18. Am ro dos padrões de segurança 1 2 3 4 5

19. Fu o com os cl ientes 1 2 3 4 5

20.
.
e tes são levadas em consideração 1 2 3 4 5

21. F e essidades dos clientes 1 2 3 4 5
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EXO 4: SERVQUAL - Questionário sobre percepção

Através da escala abaixo, que varia de 1 a 5 (onde 1 = discordo totalmente e 5 = concordo
totalmente), responda às afirmações conforme o que você pode perceber em relação a este local.

É importante destacar que os dados aqui obtidos têm função exclusivamente acadêmica.

- Discordo Concordo
PERCEPÇAO totalmente totalmente

1. Instalações físicas adequadas (confortáveis, arejadas, iluminadas) 1 2 3 4 5

2. Alta variedade no cardápio 1 2 3 4 5

3. Local com visual atraente e diferenciado 1 2 3 4 5

4.
Diversos recursos secundários (TV s, som, salão de jogos, Wi- 1 2 3 4 5F iooo)

5. Ambiente limpo e higienizado 1 2 3 4 5

6. Ambiente organizado e acessível 1 2 3 4 5

7. Fornecimento do serviço conforme o prometido 1 2 3 4 5

8. Oferta de itens do cardápio independente do horário / dia 1 2 3 4 5

9. Funcionários capa itados a atender os cl ientes 1 2 3 4 5

10. Funcionários com comportamento profissional 1 2 3 4 5

11. Funcionários so ucionam as dú idas dos clientes 1 2 3 4 5

12. Atendimento ágil e dentro dos prazos 1 2 3 4 5

13. Demonstração de interesse em atender os cl ientes 1 2 3 4 5

14. Disponibilidade para atender os clientes 1 2 3 4 5

15. Domínio do cardápio e serviços prestados, por parte dos
1 2 3 4 5funcionários

16. Funci ' . que inspiram confiança 1 2 3 4 5ano

17. Fun i ' . e corteses com os clientes 1 2 3 4 5a ~

18. Amboe - . ro dos padrões de segurança 1 2 3 4 5-
19. Funci ,. . os com os clientes 1 2 3 4 5n - ·-eoc

20. Suge - , .
Iientes são levadas em consideração 1 2 3 4 5- -

21. Funci ' . e essidades dos cl ientes 1 2 3 4 5enl\~[Ili -


