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"Se a gente não pensar que quer sempre mais,
fatalmente teremos sempre menos. O homem só
fracassa quando desiste de tentar. Todos os dias
me levanto para vencer."

Aristóteles Onassis
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RESUMO

Este trabalho tem como objetivo investigar a percepção dos clientes em relação à

qualidade na prestação de serviços de alimentação, verificando os fatores que influenciam no

desempenho do serviço de atendimento ao cliente, tomando como objeto de estudo um

conjunto de estabelecimentos no setor de last lood. Para isso, o trabalho foi dividido em

introdução, revisão bibliográfica, metodologia da pesquisa, análise dos resultados e

conclusão.

O trabalho tomou como referência três principais temas correlacionados. O primeiro

trata sobre serviços, e sobre a complexidade do conceito, e ainda são citadas características

comuns aos serviços como intangibilidade, consumo simultâneo e alguma ou total

participação do cliente. O segundo trata sobre a qualidade em serviços, onde é discutida a

evolução da qualidade e suas cinco dimensões, que serão abordadas durante o trabalho.

Relacionado a esse tema abordou-se o SERVQUAL e os GAPS da qualidade. O último tema

abordado discute sobre satisfação e qualidade no atendimento ao cliente e sobre a importância

de se prestar um serviço de qualidade que traga satisfação e que pode levar ao sucesso da

empresa.

A partir destes referenciais foi realizada uma pesquisa que adotou uma abordagem

quantitativa e análise não probabilística da amostra. Foram selecionados três fast foods

localizados na Vila Santa Cecília, Volta Redonda, e realizada a aplicação do questionário

SERVQUAL a uma alTIOstrade seus clientes, de modo a chegar às conclusões apresentadas no

trabalho.

Palavras Chave: Qualidade, Prestação de serviços, SERVQUAL.
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ABSTRACT

This work aims to investigate the perception of customers regarding the food services

quality, checking what influences the customer service performance, taking as object of study

a group of fast food establishments. The work was separated in introduction, bibliographic

review, research methodology, results analysis and conclusion.

The work has taken as reference three mean correlated subjects. The first one is about

services, and about the concept complexity, it is mentioned the common characteristics of

services as intangibility, simultaneous consumption and some or total participation of the

customer. The second one is about the service quality, discussing about the quality evolution

and its five dimensions. Related to this subject, it was presented the SERVQUAL and the

quality GAPS. The last subject is related to the customer satisfaction, the customer service

quality and to the importance of providing a quality service that brings satisfaction to the

customer and brings success to the company.

Through these references, it was made a quantitative research, it was adopted the non-

probabilistic sampling method. The SERQUAL questionnaire was applied to a sampling of

three selected fast food restaurants customers, in Vila Santa Cecília, Volta Redonda. By the

questionnaires results, it was possible to take the conclusions presented in this work.

Keywords: Quality, Delivery services, SERVQUAL.



IX

SUMÁRIO

,.."
1. INTR ODUçAO 11

,.."
2. REVISAO

,
BIBLIOGRAFICA 13

2.1 SERVIÇOS 13

2.2 QUALIDADE EM SERVIÇOS 14

2.2.1 SERVQUAL E OS GAPS DA QUALIDADE 16

2.3 SATISFAÇÃO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE 21

3. METODOLOGIA DE PESQUISA 24

,.."
3.1 DELIMIT AÇOES DO ESTUDO 25

3.2 AMOSTRAGEM 26

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 27

4.1 FAST FOOD 1 27

4.2 FAST FOOD 2 31

4.3 FAST FOOD 3 355

'"4.4 COMP ARAÇOES ENTRE OS FAST FOODS 40

'"5. CON SIDERA çOES FINAIS 42

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 42

ANEXO 1 46



x

LISTA DE TABELAS

TABELA 1: Distribuição das variáveis do servqual segundo as cinco dimensões da
qualidade 17

TABELA 2: Tabulação dos dados do.{ast.food 1 27

TABELA 3: Tabulação dos dados do .{astfood 2 32

TABELA 4: Tabulação dos dados do.{ast food 3 35

TABELA 5: Média geral dos GAPS 40



11

1. INTRODUÇÃO

Com o advento da globalização houve grande expansão do número de empresas no

mercado do mundo inteiro, surgindo assim, grande concorrência e competitividade entre as

meSInas. As exigências dos clientes aumentaram com a mesma intensidade, demandando que

as organizações se tomassem cada vez mais flexíveis, sólidas no mercado e ainda adquirissem
,

a capacidade de decifrar os desejos e necessidades dos consumidores. E nesse cenário que o

cliente passa a ser a pessoa mais importante para a empresa e cada vez mais disputado pelo

mercado.

A partir dos anos 80 a qualidade tomou-se prioridade, e no que se refere a serviços, isso

iInplica em melhorar seus processos, de modo que esse atinja resultados, atenda as

expectativas e aumente a satisfação dos clientes. O fator preocupante parte do princípio de

que a qualidade difere de um cliente para o outro, a qualidade percebida por um pode ser

completamente estranha à qualidade percebida por outro, o que dificulta que as organizações

atendam de forma completa segundo a qualidade esperada por todos os clientes .

.A qualidade para o cliente, na esfera de serviços, é a qualidade percebida, aquela que é

capaz de proporcionar satisfação, a percepção é o ponto chave da qualidade. De acordo COIn

Kotler (1994) o cliente sempre busca o Inelhor valor que a organização pode oferecer, e

quando satisfeito, a tendência é que não troque de prestador de serviços.

A relevância dessa qualidade, abordada em relação ao atendimento no serviço, se toma
,

um fator de grande importância na competitividade. E o diferencial face à concorrência dos

dias atuais. Para Gonçalves (2005) a excelência no atendimento ao cliente é um dos maiores

diferenciais competitivos do mercado e o principal fator para o crescimento e evolução das

vendas e consequentemente das empresas.

Para Reichheld (1990), "o resultado deve ser uma situação em que todos ganham e os

lucros são realizados mediante o sucesso e a satisfação dos clientes e não à sua custa". A
,

questão deve ser vista pelo valor de cada cliente e não pela quantidade deles. E importante

buscar o gerenciamento desse valor por parte das organizações de modo a identificar as

mudanças de necessidades dos mesmos ao passar do tempo.

Quanto à metodologia adotada para o desenvolvimento da presente pesquisa, foi

selecionada a aplicação do Servqual, um instrumento de avaliação de qualidade em serviço,
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de modo que possa ser analisada a percepção desses clientes em relação aos serviços

prestados e às expectativas anteriores destes.

Dessa maneira serão abordados e explorados alguns assuntos como "Serviços" e

"Qualidade em serviços", de modo que se possa chegar à conclusão do presente estudo.

Assim este estudo buscará investigar, analisar e tirar conclusões a respeito das percepções dos

clientes em relação aos serviços prestados aos mesmos e ainda realizar a comparação dos

serviços prestados pelos diferentes estabelecimentos do mesmo setor.

O problema de pesquisa busca descobrir qual a percepção, por parte dos clientes, da

qualidade do atendimento dos serviços de fast food.

O objetivo geral é investigar a percepção dos clientes em relação à qualidade percebida

por estes na prestação de serviços de alimentação, fazendo uma análise comparativa com os

resultados obtidos junto a estabelecimentos de .{as!food, e os objetivos específicos se dividem

em "Discutir a importância da qualidade e excelência no atendimento ao cliente em serviços";

"Verificar qual o GAP resultante entre a expectativa e percepção dos clientes de serviços de

'. alimentação" e "Analisar e comparar a percepção dos clientes na qualidade do atendimento

oferecido entre diversos estabelecimentos do mesmo setor".

O trabalho se divide em seis capítulos distintos, introdução, revisão bibliográfica,

metodologia de pesquisa, análise dos resultados, considerações finais e referências

bibliográficas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 SERVIÇOS

Para Kotler (1994), "serviço é qualquer ato ou desempenho que uma parte pode oferecer a

outra e que seja essencialmente intangível e não resulta na propriedade de nada. Sua produção

pode ou não estar vinculada ao produto físico".

O conceito de serviços traz grande complexidade, não existindo uma definição única e

global. Segundo Fitzsimmons & Fitzsimmons (2004), "não existe uma definição formal

universalmente aceita sobre serviços, porém, todos os teóricos do assunto definem um tema
,

comum de intangibilidade, consumo simultâneo e alguma ou total participação do cliente". E

considerada sua presença em todas as atividades econômicas, onde o produto não é Uln bem

físico ou fabricado, geralmente é consumido no momento em que é produzido, fornecendo um

valor agregado intangível, ou seja, é uma experiência perecível, desenvolvida para um

consumidor que desemperlha o papel de co-produtor.

Assim, pode-se afirmar que toda empresa, de alguma forma, oferece serviços. Ainda que

seja no setor industrial, em algum mOlnento, ele estará prestando serviços. Essa prestação de

.serviços será percebida pelo cliente, que terá uma boa ou uma má impressão dos serviços

prestados em relação à expectativa que o mesmo mantinha antes da materialização dos

mesmos. Por isso, Fitzsimmons & Fitzsimmons (2004) sugerem que a qualidade nos serviços

pode ser medida pela percepção do serviço prestado em comparação com a expectativa do

serviço desejado.

Segundo Kotler (1994), "os serviços possuem algumas características básicas:

intangibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade e perecebilidade, que permitem melhor

compreendê-los e que devem ser levados em consideração pelas empresas, ao elaborarem suas

estratégias de atuação no mercado". As características podem ser definidas da seguinte forma

de acordo com Fitzsilnmons e Fitzsimmons (2004):

• Participação do cliente no processo de serviços: a presença do cliente como um
participante no processo do serviço requer atenção no design das instalações, a qual
não é encontrada nas operações de manufatura tradicional. Assim, o cliente valoriza
a qualidade do serviço prestado.
• Simultaneidade: os serviços são criados e consumidos simultaneamente e,
portanto, não podem ser estocados. Por esse motivo, é impossível utilizar estratégias
comumente utilizadas em manufatura (estoques), o que dificulta suportar as
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flutuações de demanda. Em operações de serviços, o cliente deve estar presente no
processo e na demanda.
• Mercadoria perecível: Todo serviço é perecível. Como não pode ser estocado,
caso ele não seja consumido no ato, seu valor é perdido para sempre.
• lntangibilidade: os serviços são idéias e conceitos; bens são objetos. Por isso,
inovações em serviços nào são patenteáveis e devem ser expandidos rapidamente.
•Heterogeneidade: A combinaçào da natureza intangível dos serviços e do cliente
como um participante no sistema de prestação de serviços resulta na variação de
serviços de cliente para cliente.

2.2 QUALIDADE EM SERVIÇOS

A busca pela melhoria contínua e pelo aperfeiçoamento é um dos objetivos aspirados

pelas organizações atuais. A discussão sobre a qualidade não é recente, porém o enfoque que

a mesma vem ganhando está evoluindo na mesma proporção das relações sociais e

econômicas. Ao mesmo tempo em que estas se tomam mais complexas, a busca pela

qualidade e pelo atendimento das expectativas dos clientes também se tomam um tanto

quanto confusa no entender das organizações.

Há cerca de duas décadas a ênfase era dada aos produtos tangíveis, e a qualidade

significava a capacidade de um produto estar em confonnidade com as especificações.

Confonne mencionado por Juran (1991) a qualidade seria adequação ao uso, uma definição

que atendia a um ponto de vista mercadológico e estava centrada no usuário.

A evolução da qualidade ocorreu em três fases: era da inspeção, era do controle estatístico

e a presente era da qualidade total. Com o passar do tempo, chegada à era da qualidade total, a

definição da qualidade começou a dar ênfase ao cliente, mais especificamente voltada para

atender as expectativas dos clientes, e passou a ser definida como a previsão e a superação das

suas expectativas.

Desta fonna, Kotler e Annstrong (1998) "afinnam que se um cliente julga ter recebido UlTI

serviço cuja qualidade supera às suas expectativas, ele considera ter recebido uma prestação

de qualidade superior e se sente inclinado a utilizá-lo novamente, ou recorrer à empresa que o

prestou". Assim, se toma de suma importância a contínua preocupação da organização com a

qualidade dos serviços que esta vem prestando e que pode ser medida por meio da percepção

dos clientes.

Albrecht (1994), diz que o sistema de prestação de serviços mais perfeitamente projetado

e preparado poderá não ser eficaz no objetivo de satisfazer o cliente a menos que os processos

funcionem de acordo com as suas expectativas.
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Dada à diversidade das abordagens que conceituam qualidade e de acordo com Zeithaml,

Parasuraman e Berry (1990), "a visão dos gerentes quanto à qualidade de um produto ou

serviço pode apresentar significativa discrepância da visão dos consumidores, tomado-se

relevante dispor de instrumentos que quantifiquem e analisem a qualidade real e a qualidade

percebida".

Para Falconi (1992), o conceito de qualidade é abordado nos seguintes termos: um serviço

ou produto de qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma acessível, confiável,

segura e no tempo certo às necessidades dos clientes. Se a qualidade percebida pelo cliente

não for igualou superior à qualidade esperada, não atendendo os requisitos esperados e

desejados pelos clientes, é inevitável que o mesmo não procure outro serviço correspondente.

Pode-se, desta forma, compreender a dimensão englobada pela qualidade, onde não é

envolvido apenas o produto final entregue ao cliente mais também o serviço agregado, que

cria valor e serve como diferencial face às expectativas dos clientes e à concorrência que o

mesmo poderá sofrer. Kotler e Armstrong (1998) enfatizam que obter qualidade em serviços é

uma das principais formas de uma empresa se diferenciar no mercado.

Uma questão primordial que diz respeito à qualidade em serviços é denominada de hora

da verdade. Segundo Carlzon (1994), "momento da verdade é qualquer episódio no qual o

cliente entra em contato com algum aspecto da organização e forma alguma impressão sobre

o seu serviço". A percepção do cliente sobre o serviço prestado é dada pela soma ponderada

das avaliações dos diversos momentos da verdade que ele enfrenta. Esses momentos podem

levar a boas ou más percepções dos clientes e consequentemente ao sucesso ou ao fracasso da
. "'"organlzaçao.

São apontadas cinco dimensões da qualidade que são utilizadas pelos clientes para julgar

os serviços, que se baseiam na comparação entre o serviço esperado e o percebido. A

diferença entre a qualidade esperada e percebida é utilizada para medir a satisfação, seja ela

positiva ou negativa. De acordo com Parasuraman et ai. (1990) são eles:

- Confiabilidade: capacidade de prestar o serviço prometido com confiança e
exatidão. O desempenho de um serviço confiável é uma expectativa do cliente e
significa um serviço cumprido no prazo, sem modificações e sem erros.
- Segurança: está relacionada ao conhecimento e a cortesia dos funcionários, bem
como a sua capacidade de transmitir confiança e confidencialidade. A dimensão da
segurança inclui as seguintes características: competência para realizar o serviço,
cortesia e respeito ao cliente, comunicação efetiva com o cliente e a idéia de que o
funcionário está realmente interessado no melhor para o cliente.
- Empatia: é demonstrar interesse, atenção personalizada aos clientes. A empatia
inclui as seguintes características: acessibilidade, sensibilidade, e esforços para
atender as necessidades dos clientes.
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- Presteza: é a disposição para auxiliar os clientes e fornecer os serviços
prontamente. Deixar o cliente esperando, principalmente por razões não aparentes,
cria desnecessariamente uma percepção negativa da qualidade. Se ocorrer uma falha
em um serviço, a necessidade para recuperá-la rapidamente e com profissionalismo
pode gerar muitas percepções positivas da qualidade.
- Aspectos tangíveis: é a aparência das instalações físicas, equipamentos, pessoal e
materiais para comunicação.

A Figura abaixo resume a relação das cinco dimensões da qualidade com as expectativas e

percepções dos clientes de fonna a alcançar a qualidade. Pode-se perceber que diferentes

fatores contribuem para a criação da expectativa dos clientes e ainda que existe uma lacuna

entre a sua expectativa e a sua percepção.

. .
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Propaganda.
boca-a-boca

Experíência
i~nteríor

('01l1Ullicacão
,I'

Institl1cional
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••••
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lJsuários

---L
~' I QUALIDADE

J----
FOl1te~A.daptado de Zeith.ahuc Para.rasunullan & Berry (1990'23)

Figura 1 - Modelo conceitual da qualidade em serviços

2.2.1 SERVQUAL E OS GAPS DA QUALIDADE

Desenvolvido por Parasuraman et aI. (1990), o SERVQUAL é um instrumento de

pesquisa por levantamento, que se baseia na premissa de que os clientes podem avaliar a

qualidade dos serviços de uma empresa comparando suas percepções sobre os serviços com

suas próprias expectativas. Essas questões são avaliadas sob o foco das cinco dimensões da

qualidade confonne explicado anterionnente, onde se busca descobrir o GAP da qualidade

existente entre a expectativa e a percepção do cliente sobre o serviço avaliado.

Segundo Lovelock & Wirtz (2006), "o SERVQUAL é considerado uma ferramenta de

medição genérica que pode ser aplicada em um amplo espectro de setores de serviços".



o instrumento SERVQUAL consiste na utilização de um primeiro rol de 21 asserçõe

sobre um serviço ideal, utilizado para verificação das expectativas dos clientes, e um segundo

rol das mesmas 21 asserções adaptadas para um serviço específico, destinado a avaliar as

percepções dos clientes. As 21 asserções do SERVQUAL estão distribuídas por cinco

dimensões, conforme mencionado anteriormente e apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1: Distribuição das variáveis do SERVQUAL segundo as cinco dimensões da
qualidade.

- ,
DIMENSAO VARIAVEIS
TANGIVEIS 01 a 04

CONFIABILIDADE 05 a 09
PRESTEZA 10 a 13

SEGURANÇA 14 a 17
EMPATIA 18 a 21

Elaborado pelo autor
Fonte: Dados da pesquisa

A avaliação da qualidade em serviços, segundo o modelo SERVQUAL, verifica a

diferença entre as notas atribuídas pelos clientes aos questionamentos relativos às percepções

e expectativas, sendo esta diferença um GAP, podendo assim ser simplificado pela fórmula

abaixo:

GAP ==Percepção - Expectativa

Observa-se que o nível de satisfação está relacionado à qualidade percebida, ocorrendo

três possibilidades na comparação das expectativas e percepções do cliente:

Expectativas < Percepções ==>Qualidade ideal

Expectativas ==Percepções ==>Qualidade satisfatória

Expectativas> Percepções ==>Qualidade inaceitável

Os Gaps da qualidade representam as falhas apresentadas na prestação de serviços e a

análise de cada ponto e o entendimento de suas causas toma-se uma ferramenta de auxilio aos

processos de melhoria.
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o modelo GAP é ilustrado na Figura 2, nele é explicitado como o cliente avalia a

qualidade do serviço que recebeu e como a empresa pode avaliar a qualidade do serviço que

prestou. Segundo Parasuraman et ai. (1985) "o modelo, descrito a seguir, demonstra as

influências das várias discrepâncias ocorridas na qualidade dos serviços, e pode ser dividida

em dois segmentos distintos: o contexto gerencial e o contexto do cliente".

(~Ofllunica!ção
inter:..pessoal

E.xperh~ncia
passada

Necess:~dades
pe:ssoa~s

GAP'1

Consurnjdor

GAP5 I~-------,Perce:p~:;ãodo.~
S=eP1ICO ......-------4

"

••• 1111 ••• 11111., U, •• li li ••••••••• " •••• 1111. "", ••••• 1.'"11 •••••••••• ".'11118""".'''''. li 11 ••• 11111 ••• 1••••• 111 •• 11 ••••• 11 ••8111 •• 1111 ••• 111 •••••••• 111
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·externa aos
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GAP3 t GAP4-

Tradução de pefGepi;Ões enl
especificações de {~ualidacle ~
do ·serviço.

GAP~ i Gerência

Percepção igerenctal d·as
expectativas dos cUentes

Fonte: Parasuraman et aI. 1985

Figura 2: Modelo "GAP" de Qualidade de Serviços.

De acordo com a Figura 2, iniciamos com o GAP 1, que seria a lacuna entre a

.expectativa do cliente e a percepção gerencial sobre esta expectativa. O GAP 2 compreende a

lacuna entre a percepção gerencial das expectativas dos clientes e a transformação destas em

especificações de qualidade dos serviços. Por sua vez, as empresas de serviço são altamente

dependentes do contato interpessoal para o fornecimento de serviços, e o GAP 3 corresponde

à lacuna entre os padrões e especificações da empresa e o que realmente é fornecido ao

cliente. O GAP 4 é a lacuna entre a promessa realizada pelos meios de comunicação externa

e o que realmente é fornecido.

Desta maneira, fica claro que o julgamento sobre a qualidade dos serviços depende de

como os clientes percebem o real desempenho do serviço, a partir de suas próprias
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expectativas. Assim, o GAP 5 consiste na lacuna entre a expectativa do cliente e a sua

percepção do serviço.

Assim, Parasuraman ef ai. (1985) propuseram o modelo de qualidade de serviços já

descrito e que pode ser expresso por:

I GAP 5 = f(GAP 1, GAP 2, GAP 3, GAP 4)

Como mostra a equação, a percepção de qualidade em serviços, do ponto de vista do

cliente, chamada de GAP 5, depende da direção e magnitude das lacunas dos outros GAPs (1,

2, 3 e 4).

- GAP 1: Falha na comparação: expectativa do consumidor - percepção gerencial

Essa lacuna existe porque a parte gerencial nem sempre compreende as reais expectativas dos

clientes em relação à qualidade dos serviços prestados. Representa a discrepância entre as

expectativas dos clientes e as percepções gerenciais sobre suas expectativas.

Segundo Gianesi e Corrêa (1996), para corrigir, reduzir ou prevenir as falhas do GAP

1, podem ser tomadas as seguintes medidas:

* Foco/seleção de clientes: selecionar os clientes para reduzir a amplitude de
expectativas;

* Realização de pesquisas: executar pesquisas periódicas sobre a qualidade
dos serviços, pois as expectativas são dinâmicas, e possuem constante mudança;

* Pré-formação das expectativas dos consumidores: utilizar os mecanismos
disponíveis para influenciar na formação das expectativas do consumidor, como na
comunicação, consistência do serviço ou preço;

* Canais de comunicação: criar canais de comunicação formais e informais,
estimulando as pessoas da linha de frente a prospectarem o cliente, criando centrais
de atendimento para sugestões/reclamações dos clientes e aproximando as pessoas
da linha de frente dos gestores, para que as informações sejam repassadas.

- GAP 2: Falha na comparação: percepção gerencial - especificação da qualidade do
.serV1ço.

Algumas vezes, os elelnentos considerados importantes para o atendimento de todas as

expectativas dos clientes em relação às especificações dos serviços são deixados de fora pela

gerência. Representa a discrepância entre as percepções que os gerentes têm em relação às

expectativas e as especificações da qualidade do serviço prestado.

De acordo com Gianesi e Corrêa (1996), para corrigir, reduzir ou prevenir as falhas do

GAP 2, podem ser tomadas as medidas abaixo:
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* Análise do pacote de serviços: verificar a contribuição de cada componente do
pacote para a satisfação do consumidor
* Análise dos ciclos de serviços: examinar as etapas da prestação dos serviços sob o
ponto de vista dos clientes
* Análise dos momentos da verdade: analisar os momentos de contato com os
clientes de modo a atender suas expectativas.

- GAP 3: Falha na comparação: especificação do serviço - prestação do serviço.

Pode ocorrer falhas no momento em que ocorre a prestação do serviço ao cliente, o

que pode causar quebra na confiabilidade. Representa a discrepância entre as especificações

da qualidade de serviço e a prestação do serviço.

Gianesi e Corrêa (1996) afirmam que, para corrigir, reduzir ou prevenir as falhas do

GAP 3, podem ser tomadas algumas medidas:

* Adequação do Processo às expectativas do cliente: identificar e analisar as formas
de acesso ao cliente, como: o contato estabelecido, o estilo de atendimento, a
personalização do serviço, observando como isto deve adequar-se às expectativas do
consumidor.
* Adequação da tecnologia ao trabalho: escolher a tecnologia mais adequada ao
processo e para propiciar satisfação ao cliente.
* Estabelecimento de padrões: é necessário fixar modelos para orientar os
funcionários sem comprometer a flexibilidade e autonomia.
* Definição de medidas de desempenho: avaliar o funcionário em razão de sua
participação na satisfação do cliente, visando ampliar a capacidade de alcançar os
obj etivos com a maior qualidade possível.
* Utilização de ferramentas de análise da qualidade: meios pelos quais se possam
medir os níveis de qualidade conquistados.

- GAP 4: Falha na comparação: prestação do serviço - comunicação externa com o

cliente.

o mau gerenciamento da comunicação externa pode confundir o cliente, e deixar sua

expectativa maior do que o sistema possa atender. Representa a discrepância entre o serviço

prestado e a comunicação com os clientes.

Para Gianesi e Corrêa (1996), a correção ou prevenção de falhas deste tipo depende

de:

* Coordenação entre marketing e operações: integrar as duas funções para
participação do projeto e posterior acompanhamento do desempenho do serviço;
* Formação de expectativa coerente: nunca se deve prometer algo que a operação
não poderá executar;
* Comunicação durante o processo: o pessoal de linha de frente deve manter o
cliente informado sobre todo o processo de prestação do serviço e eventuais falhas
na comunicação devem ser corrigidas no contato com o cliente.
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- GAP 5: Falha na comparação: expectativa do cliente - percepção do cliente.

Ele representa um problema de qualidade percebido pelo cliente, decorrente das falhas

anteriores (1 à 4). Pode acontecer das falhas encontradas em algum item ser compensadas por

outro item, não gerando assim o GAP 5. Constitui-se na discrepância entre o serviço esperado

e o serviço recebido.

No decorrer do desenvolvimento deste estudo será tratado e analisado as discrepâncias

na falha da comparação da expectativa e percepção do cliente, ou seja, o serviço esperado e o

serviço percebido por parte dos consumidores, o chamado GAP 5.

2.3 SATISFAÇÃO E QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

Para Desatnick e Detzel (1995), "o atendimento ao cliente é como um ponto de partida

para o sucesso da empresa". Este não permanece limitado apenas ao momento da compra,

mas também à pós-venda. A empresa tem que utilizar processos de comunicação para saber a

opinião dos clientes em relação ao atendimento, produto e serviço adquirido, fortalecendo

assim a parceria empresa/cliente.

Na maioria dos casos pode-se dizer que a causa da satisfação ou insatisfação com o

atendimento prestado ao cliente surge da linha de frente ou no chamado front office, pois é

neste momento que se dá o contato direto com o cliente e a organização, e acontece a

chamada hora da verdade, como já mencionado anteriormente. Mesmo não sendo a causa da

insatisfação ocasionada pela linha de frente, muitas vezes o que ocorre é a falta de

profissionalislTIo para lidar com as situações adversas.

Las Casas (2007) refere-se ao atendimento como a forma que a empresa se relaciona com

o cliente, seja no contato direto, seja no contato indireto, por intermédio de pessoas e de

outros meios variados, confonne o perfil do negócio.

De acordo com Ferreira (2000), "o atendimento ao público é um serviço complexo;
sua simplicidade é apenas aparente. O atendimento é, freqüentemente, uma etapa
terminal, resultante de um processo de múltiplas facetas que se desenrola em um
contexto, envolvendo dois tipos de personagens principais: o atendente e o cliente".

Segundo Abrão (2007) "o primeiro problema do atendimento ao público é o perfil

inadequado do atendente". O profissional do atendimento precisa necessariamente gostar de
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se relacionar com o público, ser uma pessoa amável, atenta, bem humorada, que não

descrimine de maneira alguma a pessoa que está atendendo, comunicativa, possua

conhecimento do serviço para prestar as infonnações necessárias e corretas, curiosa, criativa,

com capacidade de resolver problemas, com alto nível de energia, iniciativa e paciência com

as pessoas e alto profissionalismo nas mais diversas e imprevisíveis situações críticas de

conflito.

As organizações devem ser capazes de selecionar profissionais adequados para que se

possa através destes criar uma relação de satisfação no atendimento aos clientes. Elas

precisam de preparo e habilidade para identificar os profissionais corretos, capazes de

deselnpenhar tal tarefa. A seleção deve levar em consideração a capacidade do funcionário de

se identificar com o cliente, entender suas necessidades e captar suas expectativas. Além

disso, devem ser pessoas que pOSSUelTIatitude, valores e dedicação com o serviço prestado.

O funcionário deve ter entusiasmo, autonomia no que faz, sentir-se reconhecido e

recompensado. Deve ser treinado pela organização, que deve manter uma boa política de

recursos humanos e d,esenvolvimento de pessoal. Para que as intenções da qualidade no

atendimento sejam realizadas.

Segundo Frances e Bee (2000), "existem três importantes passos a serem dados: i)
todos na empresa precisam estar cientes e comprometidos em relação a esses
princípios e intenções; ii) os princípios e as intenções precisam ser transformados
em ação iii) os princípios e as intenções devem ser transformados em metas
mensuráveis visando ao desempenho do atendimento ao cliente para que a empresa
possa monitorar e revisar suas realizações".

Albrecht (1994) objetivava compreender o cliente e tentava entender suas percepções

sobre a qualidade prestada e ainda como os funcionários poderiam compreender como ter

sucesso junto aos clientes. O que ocorre quando se têm funcionários satisfeitos e dedicados é

chamado de espelho da satisfação - o funcionário satisfeito promove a satisfação do cliente.

Las Casas (1995), "afirma que o produto final de um serviço é sempre um
sentimento. Os clientes ficam satisfeitos ou não conforme suas expectativas.
Portanto, a qualidade do serviço é variável de acordo com o tipo de pessoa. Uma má
experiência em relação a um serviço vivenciada pela pessoa ou relatada a ela terá
um efeito extremamente negativo na formação das suas expectativas em relação a
uma determinada empresa ou até mesmo a todas de um mesmo segmento".

A satisfação dos clientes é uma das principais fonnas das organizações conquistarem

parcelas de mercado. O marketing de relacionamento é uma ferramenta utilizada por várias
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organizações do mundo todo sob a perspectiva de satisfação dos clientes. Stone e Woodcock

(2002) definem marketing de relacionamento como um conjunto de técnicas como vendas,

comunicação e cuidado ao identificar seus clientes e manter um relacionamento

empresa/cliente prolongado por muitas transações, sendo satisfatório para todos os

envolvidos.

O cliente sempre busca o melhor valor, e quando satisfeito, tende a não trocar de prestador

de serviços. Eles estabelecem suas expectativas de valor e agem em função disto, comparando

assim o valor percebido que recebem ao terelTIcontato com o serviço ao valor esperado, que

quando negativo afeta seu nível de satisfação.

Com a atual concorrência, as organizações podem oferecer qualidade, tempo e

atendimento a seus clientes como diferencial competitivo. A junção desses fatores gera

posicionamento de mercado e faz com que a empresa consiga identificar os níveis de

percepção e elaborar estratégias de captação e fidelização de seus clientes.

Mensurar a satisfação dos clientes com a qualidade dos serviços que eles recebem

apresenta inúmeros beneficios: i) uma percepção mais positiva dos clientes quanto à empresa

provedora de serviços; ii) disponibilidade de informações precisas e atualizadas das

necessidades dos clientes; e iii) incremento da confiança desenvolvida nas transações entre

cliente e provedor de serviço, em função de uma maior proximidade entre as partes e o

estabelecimento de relações de lealdade. Uma satisfação cumulativa com a qualidade dos

serviços recebidos por parte do cliente pode ser um indicador seguro e fundamental da

performance atual e futura de uma empresa (ROSSI e SLONGO, 1998).

Para avaliar as expectativas vindas de seus clientes as organizações devem pontuar a

cultura vigente, a situação econômica do país, os aspectos legais e reguladores, as estruturas

sociais predominantes e as condições competitivas do mercado, porém, uma vez definido a

importância de tal aplicação, esta não se toma mais simples, é uma forma complexa e de

dificil aplicação devido à subjetividade inclusa na mesma.

Segundo Kotler (1998), "conquistar novos clientes custa entre 05 a 07 vezes mais do que

manter os já existentes". Assim, o esforço para reter clientes é, acima de tudo, um

. investimento que poderá garantir aumento das vendas e redução nas despesas. Apenas as

... empresas orientadas para os consumidores vencerão. Serão as que podem oferecer valor
".:

superior a seus consumidores-alvos.
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA

Segundo Severino (2002), a metodologia é um conjunto de métodos ou caminhos

percorridos na busca do conhecimento, sendo a pesquisa um conjunto de procedimentos

sistemáticos fundamentados no raciocínio lógico, objetivando encontrar soluções para

problemas propostos, mediante utilização de métodos científicos.

Há grande consenso no que se diz respeito à importância da prestação de serviços nos dias

atuais, porém ainda há controvérsias em relação aos métodos adotados para se avaliar a

qualidade em serviços e sobre os resultados que os mesmos podem alcançar.

Adotou-se no presente estudo a abordagem quantitativa, onde serão traduzidas em

números as infonnações para posterior análise. Do ponto de vista de sua natureza, trata-se de

uma pesquisa aplicada, que busca gerar conhecimentos para aplicação prática à solução de

problemas específicos. O trabalho demandou uso de técnicas estatísticas, como média e

desvio padrão. Do ponto de vista de seus objetivos (GIL, 1991) a pesquisa foi descritiva,

visando descrever as características de detenninada população ou fenômeno ou o

estabelecimento de relações entre variáveis.

Para a coleta de dados utilizou-se o SERVQUAL, que serviu como instrumento para

aferição do GAP de serviço. O SERVQUAL foi adaptado de acordo com o contexto do

estudo, compondo dois conjuntos de 21 asserções utilizadas para verificação das expectativas

e percepções dos clientes de fast food, distribuídas em cinco dimensões diferentes. Desta

fonna, a qualidade na prestação de serviços oferecidos pelos fast foods analisados na pesquisa

poderá ser medida pela média dos GAPS, onde a satisfação do cliente é função da diferença

entre a sua expectativa e o desempenho do serviço por ele percebido.

Questões que poderiam não ser entendidas pelos respondentes ou consideradas não

relevantes foram excluídas ou retrabalhadas. Para cada item foram desenvolvidas duas

asserções, uma com referência à expectativa do cliente em relação ao serviço e a outra à

percepção da qualidade do fast food em questão. Foi adotada Ulna escala do tipo Likert com

sete pontos, sendo "1" equivalente a discordo totalmente e "7" a concordo totalmente.

Algumas questões foram escritas no formato afirmativo e outras no fonnato negativo, como

adotado por Parasuraman et aI. (1988).

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir desse instrumento, com uma análise

criteriosa de seus resultados. Cabe ainda ressaltar que o estudo tomou como objeto de análise

os resultados coletados apenas nas franquias de fast food presentes na Vila Santa Cecília, na
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cidade de Volta Redonda - RJ. Sendo assim, as conclusões obtidas serão limitadas as amostras

estudadas nestas franquias, não podendo ser generalizadas para toda a população ou para

demais localidades. A pesquisa foi aplicada durante o período de setembro e outubro do ano

de 2010 e na amostra respondente houve participação por questionários on line e por

questionários aplicados no local da prestação do serviço.

Os dados resultantes da aplicação dos questionários foram tabulados em planilhas de

tuodo a calcular a média ou valor médio, que pode ser considerado como a medida de posição

mais importante de uma variável, constituindo uma medida da posição central dos dados,

além do desvio padrão, que define-se como a raiz quadrada da variância (LANA, 2006). Foi

realizado o cálculo das expectativas, das percepções e o resultado da lacuna entre as duas

questões, o que gerou o GAP 5.

O cálculo dos GAPS foi feito através das seguintes equações (KAZMIER, 2002):

Média simples

X = (Xl +X2 +X3 + ...+ XJ
N

Desvio padrão

(j=

3.1 DELIMITAÇÕES DO ESTUDO

o estudo concentrou-se em analisar amostras dos consumidores dos .(ast foods

presentes no bairro Vila Santa Cecília, na cidade de Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro.

A cidade de Volta Redonda foi escolhida para sediar a pesquisa por ser centro econômico da

região Sul Fluminense, a cidade encontra-se em área estratégica, a 310 km de São Paulo e 132

km do Rio de Janeiro, e apesar de ser fortemente marcada pela indústria, possui grande parte

da sua economia gerada pelo comércio e prestação de serviços da cidade. A Vila Santa Cecília

foi o bairro selecionado na cidade por possuir inúmeros estabelecimentos comerciais que não

só atendem a população local como atraem pessoas das cidades vizinhas. Localizada na zona



central da cidade, nela encontra-se a o centro comercial mais moderno e diversificado do sul

tlulninense.

Prestam serviços na Vila Santa Cecília cinco redes de last foods que oferecem

produtos alimentícios em geral. Foi delimitado para o presente estudo a escolha de três destes

,(ast foods franqueados, que vamos chamar no estudo de last food 1,.[ast food 2 e fast food 3,

por possuírem atendimento lilnitado ao balcão e por oferecerem principalmente sanduíches,

sendo que em dois deles a escolha do consumidor acontece de forma pré-estabelecida,

podendo ser alterado um ou outro item que agrade o gosto do cliente, e no terceiro onde os

sanduíches são inteiramente estabelecidos por alguma combinação realizada pelos

consumidores, havendo algumas sugestões pré-definas pelo estabelecimento.

3.2 AMOSTRAGEM

A amostragem utilizada no estudo foi a amostragem não probabilística. Esse tipo de

amostragem foi utilizada devido às suas características comuns ao presente trabalho. A

amostragem não probabilistica se caracteriza pela sua simplicidade ou pela impossibilidade de

se obter as amostras probabilísticas desejadas e por não ser possível assegurar que os

resultados obtidos sejam representativos de toda a população, uma vez que não se conhece a

população estudada. Outra caracterítica dessa amostragem é a seleção dos entrevistados por

conveniência, ou por facilidade no acesso destes.

A amostragem foi realizada da seguinte maneira, foram estipulados pela autora a

distribuição de 50 questionários por fast,[ood analisado, totalizando neste caso a aplicação de

150 questionários SERVQUAL, já que a população de consumidores dos fast foods não é

conhecida na cidade e bairro de estudo. Foram aplicados a mesma quantidade de

questionários aos três fast foods em questão de modo a poder ser validada a comparação entre

os mesmos.
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo destina-se ao estudo e análise dos dados obtidos através da aplicação do

questionário SERVQUAL conforme mencionado anteriormente. Com o objetivo de conhecer

quais são as dimensões mais valorizadas pelos clientes dos last foods e quais são as suas

expectativas em relação à qualidade dos serviços prestados.

4.1 FAST FOOD 1

o Fast Food 1 é a maior rede defastloods do Inundo, presente em mais de 50 países.

Todas as unidades são praticamente idênticas mudando apenas alguns detalhes de acordo com

as características típicas de cada país. Na cidade de Volta Redonda a franquia do fast food

localiza-se na Vila Santa Cecília, próximo ao maior Shopping da cidade.

Foram no total 50 questionários respondidos pelos clientes do estabelecimento,

resultando nos números que serão apresentados a seguir. A média simples das expectativas

das 5 dimensões do SERVQUAL resultou em 6,09 enquanto a média simples das percepções

resultou em 4,06. A partir dessa primeira análise pode-se perceber que houve GAPS negativos

no que se refere às 5 dimensoe apresentadas na pesquisa e também pode-se perceber que as

expectativas do serviços prestados é maior do que a percepção dos serviços que esses

consumidores estão recebendo.

Tabela 2: Tabulação dos dados do fast food 1

EQUIPAMENTOS MODERNOS E EM 5,98 1,44 4,88 1,35BOAS CONDiÇÕES

INSTALAÇÕES FíSICAS COM ASPECTO 6,28 1,59 5,18 1,61,

ASPECTOS AGRADAVEL
,

TANGIVEIS
A

APARENCIA LIMPA E PROFISSIONAL 6,46 1,40 4,06 1,90

MATERIAIS ASSOCIADOS COM 6,16 1,36 4,76 1,66SERViÇO CO
,

ASPECTO AGRADAVEL
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,
SERViÇO RAPIDO CONF~RME A 6,22 1,37 4,06 2,05PROPOSTA DO NEGOCIO

INTERESSE EM RESOLVER OS 6,20 1,71 3,28 1,39PROBLEMAS

CONFIABILIDADE SERViÇO CERTO DA PRIMEIRA VEZ 6,10 1,39 4,10 1,78

SERViÇO CONFORME ANUNCIADO OU 6,64 1,21 4,28 1,91PROMETIDO

INFORMAÇÕES CORRETAS SOBRE 6,70 1,20 5,06 1,80PRODUTOS E PREÇOS

INFORMAÇÃO EXATA DE QUANDO O 5,98 1,25 3,46 1,82,
SERViÇO SERA REALIZADO

SERViÇOS COM AGILIDADE 6,34 1,26 3,86 1,55
PRESTEZA

DISPOSiÇÃO PARA AJUDAR 6,32 1,19 3,64 1,26

PRESTEZA EM ATENDER PEDIDOS E 6,52 1,22 3,46 1,31RECLAMAÇÕES

PASSAR CONFIANÇA 6,46 1,27 3,60 1,82

SENTIR-SE SEGUROS COM O 6,26 1,12 3,36 1,40ATENDI ENTO
SEGURANÇA

TRATAR CLIENTES COM EDUCAÇÃO 6,52 1,49 4,58 1,82

CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA 5,98 1,67 4,12 1,56RESPONDER PERGUNTAS

ATENÇAO INDIVIDUAL AOS CLIENTES 5,38 1,59 3,10 1,43

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO 5,78 1,37 3,18 1,45CONVENIENTES
EMPATIA

ATENÇAO PESSOAL 5,00 1,71 5,74 1,50

ENTENDER AS NECESSIDADES 4,92 1,72 3,64 1,75,
ESPECIFICAS DOS CLIENTES

* A descrição completa das variáveis encontra-se no questionário SERVQUAL no anexo I.

A média das expectativas é superior a média das percepções em 20 das 21 variáveis. A

única média das percepções que supera a média das expectativas é em relação à atenção

pessoal dada pelos atendentes aos seus clientes.

Com relação à escala de expectativa podem-se verificar as maiores médias nos

seguintes critérios: i) "fast .foods excelentes deveriam manter informações corretas sobre
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produtos e preços" (6,70); ii) "fast foods excelentes deveriam realizar o serviço confonne

anunciado ou prometido" (6,64); iii) "atendentes defast.{oods deveriam demonstrar presteza

em atenderelTI pedidos e reclamações dos clientes" (6,52); e iv) "atendentes de fast foods

excelentes deveriam tratar os clientes com educação" (6,52). Observa-se que os dois

principais itens estão na dimensão confiabilidade e os itens que apresentam a terceira e a

quarta maior média estão nas dimensões presteza e segurança respectivamente.

Com relação à escala de percepção observa-se com a média mais baixa o item "o fast

food dá atenção individual aos clientes" (3,10). Item este que se encontra na dimensão

empatia e que demonstra valor médio inferior ao apresentado na escala de expectativa.

Apenas um item apresentou GAP positivo, o que quer dizer que apenas no item de

atenção pessoal o .(ast food supera as expectativas dos clientes e oferece um serviço de

qualidade, todos os demais itens avaliados tiveram GAPS negativos. Pode dizer, portanto,

que, excluindo a atenção pessoal, o fast food possui uma qualidade inaceitável nos serviços

prestados aos seus clientes, ou seja, suas expectativas em relação aos serviços prestados são

maiores do que as suas percepções, conforme podemos ver na tabela 2.

Os itens que apresentaram maior insatisfação estão relacionados aos seguintes fatos: i)

os atendentes deveriam demonstrar presteza em atender os pedidos e reclamações dos clientes

(-3,06); os atendentes deveriam mostrar interesse em resol er problemas dos clientes (-2,92);

e iii) os clientes deveriam sentir-se seguros com o atendim,ento prestado (-2,90). O principal

item está na dimensão presteza, o segundo em confiabilidade e o terceiro na dimensão de

segurança.

De acordo com a tabela 2 podemos verificar que o maior GAP encontra-se na dimensão

presteza (-2,69), ou seja, falta disposição dos atendentes em auxiliar os clientes e fornecer os

serviços prontamente.

A primeira dimensão, aspectos tangíveis, demonstrou ser o segundo menor GAP entre as

expectativas e percepções dos clientes (-1,50), e a maior média em relação à percepção dos

clientes no que se refere a essa dimensão (4,72). Esta dimensão relaciona-se com a qualidade

dos equipamentos, treinamento e flexibilidade, é a aparência das instalações físicas,

equipamentos, pessoal e materiais para comunicação. Sendo que o aspecto com o maior GAP

dentro desta dimensão foi: "atendentes de .{ast foods deveriam ter uma aparência limpa e

profissional" (-2,40). O desvio padrão entre expectativa (1,45) e percepção (1,63) é a segunda

menor diferença, mostrando pequena dispersão nas respostas apresentadas.

Essa dimensão não se apresenta como problemática, porém deve-se observar o maior GAP

da dimensão, a questão da aparência limpa e profissional, pois o estabelecimento sendo do
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setor alimentício, urna aparência limpa é primordial para causar boa percepção e ser

profissional pode vir a trazer segurança ao cliente, o que pode ser UlTIponto que afeta no

segundo maior GAP encontrado, o da dimensão de segurança.

A segunda dimensão, a confiabilidade, obteve a maior média no que se refere às

expectativas dos clientes, ou seja, esse seria um dos itens que os clientes seriam mais

exigentes e esperam mais do serviço prestado pelo fast ,(ood. Essa dimensão é que reflete o

fato do cliente julgar importante o prestador de serviço cumprir com a proposta do negócio,

ou seja, o serviço rápido, e realizar o serviço corretamente. O item mais crítico, ou seja, que

apresenta o maior GAP nesta dimensão é em relação ao interesse dos atendentes em resolver

os problemas dos clientes (-2,92). O desvio padrão desta dimensão é o maior apresentado

(0,41), o que pode significar que as respostas são dispersas e a média poderá não ser tão

representativa neste caso.

A presteza obteve o maior GAP entre todas as dimensões (-2,69), ou seja, esta é a

dimensão que menos satisfaz os clientes. Ela está relacionada à disposição dos atendentes em

auxiliar os clientes e fornecer os serviços prontamente. Deixar o cliente esperando,

principalmente por razões que não são aparentes para eles, cria desnecessariamente uma

percepção negativa da qualidade. O resultado obtido com análise dos dados desta dimensão,

como exemplo, o maior GAP em demonstrar presteza elTIatender pedidos e reclamações dos

clientes (-3,06) reforça as conclusões obtidas na dimensão anterior, onde mostra o maior GAP

no interesse dos atendentes em resolver o problema dos clientes. O desvio padrão desta

dimensão está com o segundo maior valor (0,26), juntamente com o desvio da dimensão de

segurança, o que pode significar que as repostas estejam dispersas e que a média não seja tão

representativa neste caso.

A segurança obteve o segundo maior GAP (-2,39), e também a segunda maior

expectativa em relação aos serviços, o que mostra que questões envolvidas com a segurança

no atendimento, atenção individual e conhecimento para esclarecer as dúvidas são questões

importantes para os clientes. A partir desta análise percebe-se que apesar destas questões

serem importantes, elas não estão sendo bem tratadas pelos ,(ast foods, devido à baixa

percepção apresentada pelos clientes. O desvio padrão desta dimensão também ocupa a

segunda posição (0,26) juntamente ao desvio da dimensão de segurança, o que pode significar

que as repostas estejam dispersas e que a média não seja tão representativa.

A última dimensão analisada é a empatia, esta possui o menor GAP (-1,36), e a

menor expectativa dos clientes. Essa é a única dimensão que apresenta um GAP positivo na

questão dos atendentes darem atenção pessoal aos clientes (0,74). O fato da dimensão empatia
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apresentar o menor GAP não quer dizer que a dimensão seja "bem vista" pelos clientes, na

verdade percebe-se que os mesmos mantém baixas expectativas em relação à esta dimensão.

Há UlTI confronto entre as informações obtidas, pois nesta dimensão ao mesmo

tempo em que a atenção pessoal possui a lnaior média de percepção, a atenção individual

possui a menor lnédia de percepção dos clientes. Com a análise destas informações conclui-se

que houve certa discrepância entre os dados encontrados, pois as duas questões se referem ao

atendimento particular, especial, singular, privado e exclusivo.

Essa dimensão diz respeito à atenção personalizada dada ao cliente, estando às

necessidades e a satisfação dos mesmos em primeiro lugar. Essa dimensão possui o menor

desvio padrão o que significa que os dados coletados não estão dispersos e que pode haver

maior confiabilidade nas respostas.

4.2 FAST FOOD 2

ofast food 2 é uma rede brasileira, se classificando como a segunda maior rede de

fast foods do Brasil. Conta com lojas em quatro países diferentes. Assim como o fast food 1,

este também possui unidades praticamente idênticas, mudando apenas alguns detalhes. Na

cidade de Volta Redonda o mesmo possui duas franquias, sendo analisada apenas a franquia

que se localiza no maior shopping comercial da Vila Santa Cecília.

Como no primeiro fast food analisado, foram no total 50 questionários respondidos

pelos clientes do fast food 2, resultando nos números que serão apresentados a seguir. A

média simples das expectativas das 5 dimensões resultou em 6,37 e a média simples das

percepções resultou em 4,95. Mais uma vez, podemos perceber através da análise inicial que

houve GAPS negativos no que se refere às 5 dimensões apresentadas na pesquisa e também

pode-se perceber que as expectativas do serviços prestados é maior do que à percepção dos

serviços que os clientes respondentes do questionário estão recebendo.
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Tabela 3: Tabulação dos dados dofastfood 2

ASPECTOS
TANGíVEIS

EQUIPAMENTOS MODERNOS E EM
BOAS CONDiÇÕES 1,07 5,12 1,305,74

INSTALAÇÕES FíSICAS COM ASPECTO
AGRADÁVEL 6,66 0,59 5,26 1,45

APARÊNCIA LIMPA E PROFISSIONAL 6,86 0,45 5,40 1,40

MATERIAIS ASSOCIADOS COM
SERViÇO COM ASPECTO AGRADÁVEL 6,60 0,70 5,50 1,71

,
SERViÇO RAPIDO CONFORME A 6,58 0,70 5,44 1,39,

PROPOSTA DO NEGOCIO

INTERESSE EM RESOLVER OS 6,70 0,58 4,84 1,57PROBLEMAS

CONFIABILIDADE SERViÇO CERTO DA PRIMEIRA VEZ 6,48 0,86 5,46 1,53

SERViÇO CONFORME ANUNCIADO OU 6,82 0,52 5,32 1,54PROMETIDO

INFORMAÇÕES CORRETAS SOBRE 6,70 0,58 5,92 1,23PRODUTOS E PREÇOS

INFORMAÇÃO EXATA DE QUANDO O 6,58 0,70 4,52 1,98,
SERViÇO SERA REALIZADO

SERViÇOS COM AGILIDADE 6,90 0,30 5,28 1,25
PRESTEZA

DISPOSiÇÃO PARA AJUDAR 6,46 0,93 4,50 1,63

PRESTEZA EM ATENDER PEDIDOS E 6,44 0,76 4,60 1,85RECLAMAÇÕES

PASSAR CONFIANÇA 6,20 1,11 4,76 1,66

SENTIR-SE SEGUROS COM O 6,08 1,37 5,10 1,43ATENDIMENTOSEGURANÇA
TRATAR CLIENTES COM EDUCAÇÃO 6,76 0,66 5,32 1,58

,
CONHECIMENTO NECESSARIO PARA 6,56 0,76 5,26 1,69RESPONDER PERGUNTAS
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ATENÇÃO INDIVIDUAL AOS CLIENTES 5,66 1,39 4,40 1,60
,

HORARIOS DE FUNCIONAMENTO 6,24 1,02 4,30 1,67CONVENIENTES
EMPATIA

ATENÇÃO PESSOAL 5,66 1,35 4,06 1,87

ENTENDER AS NECESSIDADES 5,48 1,40 4,14 1,43,
ESPECIFICAS DOS CLIENTES

* A descrição completa das variáveis encontra-se no questionário SERVQUAL no anexo I.

Neste caso, todas as médias das expectativas são superiores as médias das percepções.

Em relação à escala de expectativa pode-se verificar as maiores médias nos seguintes

atributos: i) ''fast foods excelentes deveriam prestar serviços com agilidade aos clientes"

(6,90); ii) "atendentes de ,[ast foods excelentes deveriam ter uma aparência limpa e

profissional" (6,86); e iii) "fast foods excelentes deveriam realizar o serviço conforme

anunciado ou prometido" (6,82). Observa-se que o principal item está presente na dimensão

presteza, o segundo item com maior média encontra-se na dimensão aspectos tangíveis e o

terceiro item na dimensão confiabilidade.

Com relação à escala de percepção observa-se com a lnédia mais baixa o item ''fast

. ,food tem atendentes que dão atenção pessoal aos clientes" (4,06). Item este que se encontra na

dimensão empatia e que demonstra valor médio inferior ao apresentado na escala de

expectati va.

Todos os itens avaliados tiveram GAP negativo, o que pode indicar que o fast food

apresenta um nível de qualidade abaixo ao que os clientes esperam dos serviços prestados, ou

seja, suas expectativas aos serviços prestados são maiores do que as suas percepções,

conforme podemos ver na tabela 3.

Os itens que apresentaram maior insatisfação foram: i) os atendentes de fast foods

deveriam informar aos clientes exatamente quando o serviço seria realizado (-2,06); ii) os

atendentes deveriam estar sempre dispostos a ajudar os clientes (-1,96); e iii) o fast food

deveria ter horários de funcionamento convenientes para todos os seus clientes (-1,94). O

primeiro e segundo itens encontram-se na dimensão presteza e o terceiro item na dimensão

empatia.

De acordo com a tabela 3 podemos verificar que o maior GAP encontra-se na dimensão

presteza (-1,87), assim, pode-se dizer que falta disposição dos atendentes em auxiliar os

clientes e fornecer os serviços prontamente .
. •U - D I -
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A primeira dimensão, aspectos tangíveis, demonstrou-se, sendo o menor GAP entre as

expectativas e percepções dos clientes (-1,15), e a segunda maior média em relação à

percepção dos mesmos aos serviços prestados (5,32). A partir desta análise verifica-se que os

clientes estão menos insatisfeitos com esta dimensão, com a qualidade dos equipamentos,

flexibilidade, aparência das instalações fisicas, pessoal e materiais para comunicação. Sendo

que o item com o maior GAP dentro desta dimensão foi: "atendentes de fas! .foods deveriam

ter urna aparência limpa e profissional" (-1,46), o que deveria ser um fator preocupante ao fas!

.{ood, devido este fazer parte do setor alimentício e pela aparência poder ser fonte de atração

de clientes. O desvio padrão entre expectativa (0,70) e percepção (1,47) é a terceira menor

diferença, mostrando uma dispersão mediana em relação às respostas apresentadas.

A segunda dimensão, a confiabilidade, obteve a maior média no que se refere às

expectativas dos clientes, o que indica que os clientes são mais exigentes e esperam mais do

serviço prestado pelo .{as! .(ood nesse aspecto. Essa dimensão reflete o fato do cliente julgar

importante o prestador de serviço cumprir com a proposta do negócio, realizando o serviço

rápido e corretamente. O desvio padrão dessa dimensão é o segundo maior apresentado

(0,80), o que pode significar que as respostas são dispersas e a média poderá não ser tão

representativa neste caso.

A presteza obteve o maior GAP entre as dimensões (-1,87), ou seja, esta é a dimensão que

gera a menor satisfação entre os clientes do fas! food. Ela está relacionada à disposição dos

atendentes em auxiliar os clientes e fornecer os serviços prontamente. Deixar o cliente

esperando, principalmente por razões que não são aparentes para eles, cria
,

desnecessariamente uma percepção negativa da qualidade. E nesta dimensão que o fas! food

deve concentrar seus esforços por melhorias na qualidade dos serviços prestados aos clientes.

O desvio padrão desta dimensão está o maior valor apresentado (1,00) o que pode significar

que as repostas estejam dispersas e que a média não seja tão representativa neste caso.

A segurança obteve o terceiro maior GAP (-1,29), e tambélTI a segunda menor

expectativa em relação aos serviços, o que mostra que questões envolvidas com a segurança

no atendimento, atenção individual e conhecimento para esclarecer as dúvidas não são as

questões com maior prioridade para os clientes. O desvio padrão desta dimensão é o segundo

menor (0,62), o que mostra que os resultados podem vir a ser confiáveis.

A análise da última dimensão, a empatia, começa apresentando o segundo maior

GAP, e a menor percepção dos clientes. Esta dimensão diz respeito à atenção personalizada

que é oferecida ao cliente considerando as necessidades e a satisfação dos mesmos em
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primeiro lugar. Essa dimensão possui o menor desvio padrão o que significa que os dados

coletados não estão dispersos e que pode haver maior confiabilidade nas respostas.

4.3 FAST FOOD 3

o terceiro e último ,[ast food analisado pelo presente estudo, difere dos dois

primeiros pela sua forma de oferecer maior variedade e liberdade na escolha dos sanduíches,

de forma que o cliente pode optar por diferentes combinações dos ingredientes oferecidos e

criar o sanduíche conforme sua preferência.

O fast food assim como os anteriores é uma franquia, está presente em mais de 90

países e é a rede de franquias que mais cresce no mundo (segundo rede mundial de franquias).

O cardápio principal é relativamente o mesmo em todas as franquias com exceções em razão

de algumas variações culturais e religiosas. Este fast food é o mais recente na Vila Santa

Cecília em comparação com os ,[ast ,[oods analisados anteriormente, e encontra localizado na

Rua 33.

Tratando-se de um estudo comparativo, não diferente dos primeiros fast foods

analisados, também foram no total de 50 questionários respondidos pelos clientes do

estabelecimento. A média simples das expectativas das 5 dimensões resultou em 6,32

enquanto a média simples das percepções resultou em 5,00. Novamente pode-se perceber que

houve GAPS negativos no que se refere às 5 dimensões apresentadas na pesquisa e ainda

pode-se perceber que as expectativas dos serviços prestados é maior do que à percepção dos

serviços que esses consumidores estão recebendo.

Tabela 4: Tabulação dos dados do fast.[ood 3

ASPECTOS
TANGíVEIS

EQUIPAMENTOS MODERNOS E EM
BOAS CONDiÇÕES

ATERIAIS ASSOCIADOS COM
VIÇO COM ASPECTO AGRADÁVEL 6,76

6,34 0,48 5,66 0,94

INSTALAÇÕES FíSICAS COM ASPECTO
AGRADÁVEL 6,32 0,74 5,16 1,20

APARÊNCIA LIMPA E PROFISSIONAL 6 68, 0,47 5,30 1,28

0,39 5,68 1,11
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SERViÇO RÁPIDO CONF9RME A 6,82 0,39 5,12 1,36PROPOSTA DO NEGOCIO

INTERESSE EM RESOLVER OS 6,84 0,37 4,50 1,28PROBLEMAS

CONFIABILIDADE SERViÇO CERTO DA PRIMEIRA VEZ 6,52 0,76 5,14 1,25

SERViÇO CONFORME ANUNCIADO OU 6,84 0,37 5,16 1,61PROMETIDO

INFORMAÇÕES CORRETAS SOBRE 6,34 0,75 5,70 1,37PRODUTOS E PREÇOS

INFORMAÇÃO EXATA DE QUANDO O 6,00 0,83 5,12 2,40SERViÇO SERA REALIZADO

SERViÇOS COM AGILIDADE 6,68 0,47 4,94 1,94
PRESTEZA

DISPOSiÇÃO PARA AJUDAR 6,48 0,79 4,30 1,94

PRESTEZA EM ATENDER PEDIDOS E 6,50 0,51 4,32 1,53RECLAMAÇÕES

PASSAR CONFIANÇA 6,66 0,48 5,00 1,76

SENTIR-SE SEGUROS COM O 5,84 0,68 5,32 1,73TENDIMENTO
SEGURANÇA

TRATAR CLIENTES COM EDUCAÇÃO 6,78 0,42 5,86 0,90
,

CONHECIMENTO NECESSARIO PARA 6,82 0,39 5,68 1,11RESPONDER PERGUNTAS

ATENÇÃO INDIVIDUAL AOS CLIENTES 5,64 0,94 4,48 2,21
,

HORARIOS DE FUNCIONAMENTO 6,18 1,06 3,34 1,76CONVENIENTES
EMPATIA

ATENÇÃO PESSOAL 4,48 1,74 4,54 1,50

ENTENDER AS NECESSIDADES 5,48 1,27 4,80 2,26,
ESPECIFICAS DOS CLIENTES

* A descrição completa das variáveis encontra-se no questionário SERVQUAL no anexo I.

A média das expectativas é superior a média das percepções em 20 das 21 variáveis. A

única média das percepções que supera a média das expectativas é em relação à atenção

pessoal dada pelos atendentes aos seus clientes.

Com relação a escala de expectativa podem-se verificar as maiores médias nos

seguintes itens:· q ando os clientes têm um problema, fast foods excelentes deveriam
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mostrar interesse em resolvê-lo" (6,84); ii) '~fastfoods excelentes deveriam realizar o serviço

conforme anunciado ou prometido" (6,84); iii) "fast foods deveriam prestar um serviço

rápido, confolme a proposta do negócio" (6,82); e Iv) "atendentes de fast food deveriam ter o

conhecimento necessário para responder às perguntas dos clientes" (6,82). Observa-se que os

três dos principais itens estão na dimensão confiabilidade e um na dimensão segurança.

Com relação à escala de percepção observa-se com a média mais baixa o item:

"Atendentes do .(ast food estão sempre dispostos a ajudar os clientes" (4,30). Item este que se

encontra na dimensão presteza e que demonstra valor médio inferior ao apresentado na escala

de expectativa.

Apenas o GAP referente à atenção pessoal possui resultado positivo, todos os demais

itens avaliados tiveram GAP negativo, o que pode indicar que o fast food não presta um

serviço de qualidade aos clientes analisados, ou seja, as expectativas destes está acima da

percepção sobre os serviços prestados.

Os itens que apresentaram maior insatisfação foram com relação: i) aos horários de

funcionamento, que deveriam ser convenientes a todos os clientes (-2,84); ii) aos atendentes,

que deveriam mostrar interesse em resolver os problemas dos clientes (-2,34); e iii) na

disposição dos atendentes em ajudar e na presteza em atender os pedidos e reclamação (-

2,18). O principal item está na dimensão empatia, o segundo em confiabilidade e os últimos

na dimensão de presteza.

De acordo com a tabela 4 podemos verificar que o maior GAP encontra-se na dimensão

presteza (-1,75), ou seja, falta disposição dos atendentes em auxiliar os clientes e fornecer os

serviços prontamente.

A primeira dimensão, aspectos tangíveis, demonstrou ser o segundo menor GAP entre as

expectativas e percepções dos clientes (-1,08), o que mostra não ser uma dimensão tão

problemática. Sendo o maior GAP dentro desta dimensão o item: "atendentes de fast foods

deveriam ter uma aparência limpa e profissional" (-1,38). Apesar desta dimensão não ser uma

das mais criticas, há itens presentes na mesma que são de extrema importância para que o fast

food seja bem visto entre os clientes e que deveriam ser levados em consideração pelo

prestador de serviços. O desvio padrão entre expectativa (0,53) e percepção (1,13) é menor

diferença, mostrando pequena dispersão nas respostas apresentadas, e podendo conter

respostas confiáveis.

A segunda dimensão, a confiabilidade, obteve a maior média no que se refere às

expectativas dos clientes, ou seja, esse seria um dos itens que os clientes seriam mais

exigentes e esperam mais do serviço prestado pelo fast food. Essa dimensão é que reflete o
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fato do cliente julgar importante o prestador de serviço cumprir com a proposta do negócio,

ou seja, o serviço rápido e realizar o serviço corretamente. Essa dimensão também obteve o

segundo maior GAP o que pode se tomar urna questão crítica, onde há certa discrepância

entre as expectativas e percepções dos clientes. O desvio padrão desta dimensão é o terceiro

maior apresentado (0,85), o que pode significar uma dispersão mediana nas respostas obtidas.

A presteza obteve o maior GAP entre todas as dimensões (-1,75), ou seja, esta é a

dimensão que menos satisfaz os clientes e que apresenta maior discrepância entre as

expectativas e percepções. Ela está relacionada à disposição dos atendentes em auxiliar os

clientes e fornecer os serviços prontamente. Deixar o cliente esperando, principalmente por

razões que não são aparentes para eles, cria desnecessariamente uma percepção negativa da

qualidade. O desvio padrão desta dimensão está com o maior valor (1,31) o que pode

significar que as repostas estejam dispersas e que a média não seja tão representativa neste

caso.

A segurança obteve o menor GAP (-1,06), o que significa que esta dimensão não é tão

problemática em relação às demais e talnbém a maior percepção em relação aos serviços.

Desta maneira pode-se dizer que os clientes conseguem perceber com mais facilidade os

fatores ligados a essa dimensão como tratar os clientes com educação e saber responder as

perguntas que os mesmos possam ter. O desvio padrão desta dimensão também ocupa a

segunda posição (0,89) o que pode significar que as repostas estejam dispersas e que a média

não seja tão representativa.

Por último, a dimensão empatia, que possui o terceiro menor GAP (-1,16), e a

menor expectativa (5,45) e percepção dos clientes (5,45). Essa dimensão possui o segundo

menor desvio padrão o que significa que os dados coletados não estão dispersos e que pode

haver maior confiabilidade nas respostas.

4.4 COMPARAÇÕES ENTRE OS FAST FOODS

A partir deste momento, será realizada uma análise comparativa entre os 3 .[ast

foods avaliados.

Pode-se perceber que a grande lnaioria dos GAPS encontrados nas dimensões

abordadas foram nega . os, COlnexceção aos GAPS referentes à atenção pessoal nos .[ast

foods 1 e 3. E ta análi e pennite dizer que a percepção dos clientes neste item é maior que a

expectativa dem· ra a também verifica-se que esta questão entra em conflito com o item
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de atenção individual dada ao cliente, que em todos os fast foods obtiveram GAP negativo.

Desta forma esse dado pode não ser confiável. O fast .food 2 manteve o GAP negativo nas

duas questões mencionadas, o que pode representar maior confiabilidade nos dados

apresentados pelo estudo.

Percebe-se que a primeira dimensão é uma das menos críticas dentre os fast foods

analisados, pois ela obteve os menores GAPS, sendo o menor no fast food 2 e o segundo

menor no.[astfood 1 e 3. Este fato se deve em maior parte pelos equipamentos modernos e em

boas condições, o que é visto pela comparação dos resultados, onde os três fast foods

apresentam o menor GAP neste item, dentro da dimensão de aspectos tangíveis.

Outro destaque dentro desta dimensão se concentra na questão da aparência limpa

e profissional dos atendentes o que demonstrou insatisfação dos clientes principalmente dos

.[ast foods 1 e 2 que obtiveram o maior GAP dentro da dimensão. Questão esta que deve ser

tratada pelos servidores, uma vez que é de suma importância para o setor que estes estão

inseridos.

Destaca-se o fato dos três estabelecimentos analisados apresentarem maior média

de expectativa na dimensão de confiabilidade, o que mostra ser de grande importância para os

clientes fatores como atender a proposta do negócio, ter interesse em resolver os problemas e

realizar o serviço correto da primeira vez.

Fato que pode ser percebido dentre as comparações é a questão dos três

estabelecimentos possuírem a menor lnédia de expectativas em relação a dimensão de

empatia. Pode dizer que talvez estes afirmem este fato por ser um serviço rápido, prestado

apenas no balcão, e por o principal foco da venda ser o produto em si.

A amostra do.fast.(ood 2 possui maior média de expectativa em relação aos outros

fast foods analisados, ou seja, no geral esperam mais dos serviços prestados do que as outras

amostras analisadas. A amostra dos clientes do fast .[ood 3 consegue perceber com mais

facilidade a qualidade da prestação do serviço oferecido do que os clientes dos outros fast

foods. Este fato pode ser atribuído pelo maior contato do servidor com o cliente, na chamada

hora da verdade conforme mencionado anteriormente, pois o cliente mantém contato com o

prestador de serviço todo o tempo até o fim da seleção dos ingredientes para a montagem do

lanche de preferência, e ainda pelo estabelecimento ser mais novo do que os demais

analisados.

Os clientes dos três .(ast foods apontaram como uma das maiores médias em

expectativa a prestação do serviço conforme prometido ou anunciado, ou seja, é valorizado

pelos clientes em geral que os fast .(oods cumpram com a posposta inicial descrita pelo
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serviço. Ainda os clientes dos três fast foods apontaram como as três menores médias no que

se refere à expectativa as questões sobre atenção individual ao cliente, atenção pessoal e

entender as necessidades específicas dos clientes, isso mostra que estes itens não são tão

importantes para os consumidores do que os outros itens analisados, isso pode ser causado

pelo modo que o serviço é prestado, ou seja, por ele ser agregado ao produto e assim não

causar tanta expectativa pela prestação deste pelos clientes.

Os .{ast foods manterem infonnações corretas sobre os produtos e preços foi um

dos itens com maior média na percepção dos clientes. E um dos itens que não são percebidos

ou há pouca evidência para os clientes é a questão do horário de funcionamento conveniente

para os clientes, ou seja, para estes o horário de funcionamento não afeta na qualidade

percebida dos serviços prestados.

Comparando os maiores GAPS obtidos pode-se observar que a amostra de clientes

dos três fast foods abordados evidenciou a presteza como a dimensão com maior GAP, ou

seja, os clientes em geral não percebem o serviço com a expectativa que possuem sobre o

mesmo, pode-se dizer que há certa deficiência na habilidade do prestador de serviço em

auxiliar os clientes, solucionando problemas que possam ocorrer, atendendo prontamente as

solicitações que eles apresentam e em realizar o serviço com agilidade.

Fazendo relação com os menores GAPS, percebe-se que osfastfoods encontraram

estes valores em dimensões distintas, ou seja, estas são as dimensões que mais atendem as

necessidades dos clientes, onde as suas expectativas chegam mais próximas das suas

percepções. No ~fastfood 1, o menor GAP encontra-se na dimensão empatia, no fast food 2

encontra-se na dimensão de aspectos tangíveis e por último o fast food 3 possui seu menor

GAP na dimensão de segurança.

Tabela 5: Média geral dos GAPS

,
MEDIA GERAL DOS GAPS

FASTFOOD1
FASTFOOD2
FASTFOOD3

-203
-1,42
-1 32

Elaborado pelo Autor
Fonte: Dados da pesquisa

De acordo com a tabela acima, pode-se afinnar que o fast.{ood que atende melhor

a amostra estudada é o.{ast.{ood 3, pois este apresenta a menor média dos GAPS, dessa forma

percebe-se que a expectativa dos clientes desse fast .food não foge tanto às percepções que
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estes possuem do mesmo, talvez por este fast food apresentar uma diferente forma de

serviços, ser um estabelecimento mais novo e ter opções de escolha a critério dos seus

clientes.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

o principal objetivo deste estudo foi investigar a percepção dos clientes de três

,fast .foods diferentes, presentes na Vila Santa Cecília na cidade de Volta Redonda, se estes

satisfaziam os consumidores no que diz respeito às dimensões da qualidade de serviços e

ainda realizar um estudo comparativo entre os mesmos.

Para a realização do estudo, inicialmente foram abordados alguns referências

teóricos sobre conceitos de serviços, qualidade, e GAPS da qualidade. Após a escolha da

metodologia, foi aplicado o questionário SERVQUAL, que foi de extrema importância para o

levantamento de dados para o desenvolvimento deste estudo.

Durante todo o desenvolvimento do trabalho foi utilizado como forma de

mensuração das falhas obtidas os GAPS da qualidade. A utilização deste permitiu a

comparação entre a qualidade do atendimento dos estabelecimentos selecionados, desta forma

conseguindo atingir os objetivos propostos pelo estudo.

Foi discutida a relevância da qualidade do serviço prestado agregado ao produto.

Neste caso, a importância que a qualidade do atendimento pode vir a ter se comparado em

diferentes estabelecimentos do mesmo setor e como este pode afetar a percepção dos clientes.

Constatou-se que os clientes demonstraram um alto nível de exigência em relação

aos serviços prestados e que em quase a totalidade das vezes a percepção destes não era

equivalente às suas expectativas, desta maneira pode-se dizer que os fast.foods analisados não

estão atendendo seus clientes conforme os mesmos desejam.

Os resultados encontrados não desvalorizam os serviços prestados, e sim servem

como .feedback. Pesquisas com consumidores são informações valiosas para ajudar a empresa

a perceber como satisfazer o cliente.

Pode-se afirmar que algumas limitações encontradas nas pesquisas foram a

aplicação do questionário para os clientes, talvez pela extensão do questionário e a limitação

no tamanho da amostra, uma vez que a população era desconhecida e portanto não se pode

generalizar a pesquisa para a população consumidora de,fast foods no local analisado.

Para a realização de trabalhos futuros, sugere-se a distribuição de maior número de

questionários de modo a tentar aumentar o impacto da pesquisa, a análise do que acontece por

trás dos resultados obtidos, como a causa dos las! foods apresentarem os valores encontrados

e ainda se há alguma relação ou limitação na qualidade da prestação dos serviços com as

franquias analisadas.
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ANEXO I

Questionário SERVQUAL respondido pelos clientes dosfastfoods em relação às suas
expectativas dos serviços prestados.

Pesquisa relacionada a trabalho de conclusão de curso
Universidade Federal Fluminense / Administração

Por favor, responda sobre o fast.food que você mais freqüenta, dentre os estabelecidos.

Com base em suas experiências como consumidor de serviços, por favor, pense sobre o
tipo de fast food que poderia oferecer uma excelente qualidade no que se trata de
atendimento. Se você acha que uma característica não é de todo importante para a
excelência no atendimento tanto quanto a que você tem em mente, circule o número 1. Se
você acha que a característica é absolutamente essencial para a excelência deste fator,
circule o número 7. Se os seus desejos quanto à determinada questão não são tão
exigentes, circule um dos números do meio. Não existem respostas certas ou erradas-
tudo o que interessa é descobrir um número que reflita verdadeiramente os seus
sentimentos com relação ao atendimento prestado pelos .fast foods da Vila Santa Cecília -
Volta Redonda.

Discordo Concordo
Fortemente Fortemente

1- Fastfoods excelentes deveriam ter 1 2 3 4 5 6 7equipamentos modernos e em boas condições

2- Instalações físicas de fast foods excelentes 1 2 3 4 5 6 7deveriam ter aspecto visualmente agradável

3- Atendentes de fast.foods excelentes
deveriam ter uma aparência limpa e 1 2 3 4 5 6 7
profissional
4- Materiais associados com o serviço
deveriam ter aspecto visualmente agradável em 1 2 3 4 5 6 7
umfast~food excelente

5- Os fast.foods deveriam prestar um serviço 1 2 3 4 5 6 7rápido, conforme a proposta do negócio

6- Quando os clientes têm um problema,fast
foods excelentes deveriam mostrar interesse 1 2 3 4 5 6 7
em resolvê-lo
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7- Fastfoods excelentes fariam o serviço certo 1 2 3 4 5 6 7
da primeira vez

8- Fastfoods excelentes deveriam realizar o 1 2 3 4 5 6 7
serviço conforme anunciado ou prometido

9- Fas((oods excelentes deveriam manter 1 2 3 4 5 6 7
informações corretas sobre produtos e preços

10- Atendentes de last foods excelentes
deveriam informar aos clientes exatamente 1 2 3 4 5 6 7
quando o serviço seria realizado

11- Atendentes de fast foods excelentes
deveriam prestar serviços com agilidade aos 1 2 3 4 5 6 7
clientes

12- Atendentes de fast foods excelentes
deveriam estar sempre dispostos a ajudar os 1 2 3 4 5 6 7
clientes

13- Atendentes de fast foods deveriam
demonstrar presteza em atender pedidos e 1 2 3 4 5 6 7
reclamações dos clientes

14- O comportamento de atendentes de fast
.(oods excelentes deveria passar confiança aos 1 2 3 4 5 6 7
clientes

15- Clientes de fast.foods excelentes deveriam
1 2 3 4 5 6 7

sentir seguros com seu atendimento

16- Atendentes de .(ast foods excelentes
1 2 3 4 5 6 7deveriam tratar os clientes com educação

17- Atendentes defastfood deveriam ter o
conhecimento necessário para responder às 1 2 3 4 5 6 7
perguntas dos clientes

18- Fastfoods excelentes deveriam dar
1 2 3 4 5 6 7atenção individual aos clientes

19- Fast foods excelentes deveriam ter
horários de funcionamento convenientes para 1 2 3 4 5 6 7
todos os seus clientes

20- Fast foods excelentes deveriam ter
atendentes que dessem atenção pessoal aos 1 2 3 4 5 6 7
clientes

21- Atendentes de fast.foods excelentes
deveriam entender as necessidades específicas 1 2 3 4 5 6 7
de seus clientes
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Questionário SERVQ
percepções dos serviço

e o dido pelos clientes dos fast foods em relação às suas
a os.

Agora, pense a re peito do atendimento oferecido pelo fast .food que você frequenta.
Para cada frase, por favor, mostre a extensão do quanto você acredita que o fast food
frequentado tem a característica descrita pela frase. Mais uma vez, marcar o número 1
significa que você fortemente não concorda que o .fast .food frequentado tenha essa
característica, e marcar o número 7 significa que você fortemente concorda. Você poderá
circular qualquer um dos números do meio que mostram o quão tais sentimentos são fortes
para você. Não existem respostas certas ou erradas - tudo o que estalTIOSinteressados é em
um número que reflita verdadeiramente os seus sentimentos com relação ao atendimento
prestado pelos fast foods da Vila Santa Cecília - Volta Redonda.

Discordo Concordo
Fortemente Fortemente

1- O .fast food frequentado possui 1 2 3 4 5 6 7equipamentos modernos e em boas condições

2- As Instalações físicas do.fast.food tem 1 2 3 4 5 6 7aspecto visualmente agradável

3- Os Atendentes do fast.food possuem uma 1 2 3 4 5 6 7aparência limpa e profissional

4- Os Materiais associados com o serviço tem 1 2 3 4 5 6 7aspecto visualmente agradável

5- O.fast.food presta um serviço rápido, 1 2 3 4 5 6 7
conforme a proposta do negócio

6- Quando os clientes têm um problema, ofast 1 2 3 4 5 6 7
food mostra interesse em resolvê-lo

7- O.fast.food faz o serviço certo da primeira 1 2 3 4 5 6 7
vez

8- O.fast food realiza o serviço conforme 1 2 3 4 5 6 7anunciado ou prometido

9- O fast food mantêm informações corretas 1 2 3 4 5 6 7
sobre produtos e preços
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10- Atendentes do last food informam aos
clientes exatamente quando o serviço será 1 2 3 4 5 6 7
realizado

11- Atendentes do fasf.food prestam serviços 1 2 3 4 5 6 7
com agilidade aos clientes

12- Atendentes dofastfood estão sempre 1 2 3 4 5 6 7
dispostos a ajudar os clientes

13- Atendentes do last food demonstram
presteza em atender pedidos e reclamações dos 1 2 3 4 5 6 7
clientes

14- O comportamento dos atendentes do last 1 2 3 4 5 6 7food passam confiança aos clientes

15- Clientes do faSf.(ood sentem-se seguros
1 2 3 4 5 6 7com seu atendimento

16- Atendentes do ,(ast food tratam os clientes 1 2 3 4 5 6 7com educação

17- Atendentes dO,(asf.(ood têlTIo
conhecimento necessário para responder às 1 2 3 4 5 6 7
perguntas dos clientes

18- Fastfood dá atenção individual aos
1 2 3 4 5 6 7clientes

19- Fast food tem horários de funcionamento
1 2 3 4 5 6 7convenientes para todos os seus clientes

20- Fastfood tem atendentes que dão atenção 1 2 3 4 5 6 7pessoal aos clientes

21- Atendentes do fast food entendem as 1 2 3 4 5 6 7necessidades específicas de seus clientes


