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RESUMO
Pesquisas recentes apontam que estimar a satisfação dos clientes é
fundamental para o sucesso de qualquer ramo empresarial. Esta afirmativa
justifica este estudo que foi norteado pelo seguinte problema: qual o nível de
satisfação que os clientes do Supermercado Bom Dia apontam? O objetivo
geral do estudo é conhecer o nível de satisfação e a percepção de qualidade
dos clientes do Supermercado Bom Dia, por meio de um questionário
estruturado, e, os objetivos específicos foram analisar a satisfação dos clientes
do Supermercado Bom Dia; compreender o nível da qualidade percebido pelos
clientes do Supermercado Bom Dia; sugerir ações para atender às expectativas
dos clientes. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa de
pesquisa. Os dados serão coletados por meio do instrumento SERVQUAL que
avalia a qualidade dos serviços prestados através das diferenças entre
expectativas e desempenho em cinco principais dimensões: confiabilidade,
responsividade, segurança, empatia e tangíveis. Na dimensão qualidade dos
serviços o maior gap encontrado foi o quesito aparência dos funcionários. Na
dimensão confiabilidade o maior gap encontrado foi se o serviço é executado já
na primeira vez. Na dimensão responsividade o maior gap encontrado foi se os
funcionários nunca estão ocupados demais para responder as suas
solicitações. Na dimensão segurança o maior gap encontrado foi se os
funcionários são gentis e corteses com os clientes. Na dimensão empatia o
maior gap encontrado foi se os funcionários dão atenção personalizada a cada
cliente.

A

pesquisa

conclui

queserá

necessário

implantar

palestras,

capacitações, confecções de cartilhas de padrão de atendimento até mesmo
conversas individuais em pequenos grupos para que a equipe se torne mais
capacitada para atender e assim fidelizar os clientes.

Palavras-chave:
Supermercado.

SERVQUAL.

Pesquisa

de

satisfação.

Serviço.
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RESUMEN

Las investigaciones recientes apuntan que estimar la satisfacción de los
clientes es fundamental para el éxito de cualquier rama empresarial. Este
estudio se orienta por el siguiente problema: ¿Cuál es el nivel de satisfacción
que los clientes del Supermercado Buen día apuntan? El objetivo general del
estudio es conocer el nivel de satisfacción y la percepción de calidad de los
clientes del Supermercado Bom Dia, a través de un cuestionario estructurado,
y, los objetivos específicos son analizar la satisfacción de los clientes del
Supermercado Bom Dia; Comprender el nivel de calidad percibido por los
clientes del Supermercado Bom Dia; Sugerir acciones para satisfacer las
expectativas de los clientes. Se trata de un estudio descriptivo con un enfoque
cualitativo de investigación. Los datos serán recolectados por medio del
instrumento SERVQUAL que evalúa la calidad de los servicios prestados a
través de las diferencias entre expectativas y desempeño en cinco principales
dimensiones: confiabilidad, responsividad, seguridad, empatía y tangibles. En
la dimensión calidad de los servicios el mayor gap encontrado fue el aspecto
apariencia de los empleados. En la dimensión de confiabilidad el mayor gap
encontrado fue si el servicio se ejecuta ya la primera vez. En la dimensión
responsividad el mayor gap encontrado fue si los empleados nunca están
demasiado ocupados para responder a sus solicitudes. En la dimensión de
seguridad el mayor gap encontrado fue si los empleados son gentiles y
corteses con los clientes. En la dimensión empatía el mayor gap encontrado
fue si los empleados dan atención personalizada a cada cliente. En resumen,
es necesario implantar conferencias, capacitaciones, confecciones de cartillas
de patrón de atención incluso conversaciones individuales o pequeños grupos
para que el equipo se haga más capacitado para atender y así fidelizar a los
clientes.

Palabras-clave:
Supermercado.

SERVQUAL.

Pesquisa

de

satisfacción.

Servicio.
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1 INTRODUÇÃO

Pesquisas recentes apontam que estimar a satisfação dos clientes é
fundamental para o sucesso de qualquer ramo empresarial. Ou seja, é
comprovado que a satisfação dos clientes traz retornos positivos para os
negócios, e, consequentemente, a insatisfação dos clientes faz com que
ocorram perdas significativas aos empreendimentos (LOPES; PIAZZA;
BRANCO, 2010).
Com o setor supermercadista a preocupação não é diferente. Os últimos
anos têm sido de franca expansão para os supermercados de bairro e o objeto
de estudo desta pesquisa se dá exatamente com um na cidade de Viamão, na
Região Metropolitana de Porto Alegre, no RS.
O

Supermercado

Bom

Dia

encontra-se

na

classificação

de

Supermercado Compacto, com área de 580m², 4.139 produtos em loja e quatro
caixas. A sua localização no bairro permite a concorrência com mais dois
supermercados compactos.
Nos últimos anos a empresa em questão aumentou sua área física, teve
acréscimo no quadro de funcionários, aprimorou os sistemas de informações,
configurou uniformemente seu layout, justificando que agora crescem em
termos de gestão para aprender e aprimorar seus conhecimentos de mercado
e tomar novas decisões, mais acertadas e consistentes para com os seus
clientes.
Os gestores da empresa seguem se qualificando e perceberam o quão
importante é a Pesquisa de Satisfação para a empresa, pois é assim que se
conquista ou se perde clientes, interferindo no lucro final dos negócios.
Desse modo, os objetivos deste estudo é conhecer o nível de satisfação
e a percepção de qualidade dos clientes do Supermercado Bom Dia. Enquanto
os objetivos específicos têm foco em analisar a satisfação dos clientes do
Supermercado Bom Dia; compreender o nível da qualidade percebido pelos
clientes do Supermercado Bom Dia; sugerir ações para atender às expectativas
dos clientes.
Para contemplar estes objetivos o estudo em questão traz o capítulo 2
que referencia os teóricos sobre satisfação, pesquisa de mercado e esclarece o
segmento

mercadológico

supermercadista.

No

capítulo

3,

trata-se

a
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metodologia seguida do capítulo 4 que analisa e discute os dados coletados. O
artigo é finalizado com o capítulo 5 e a conclusão onde aponta-se sugestões
para ajustar a empresa.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para atender ao tema proposto por este trabalho há de se recorrer ao
suporte teórico que o atenda. Portanto este capítulo trata da base conceitual
sobre satisfação do consumidor e pesquisa de mercado, bem como situará o
setor supermercadista e seu contexto na economia atual.

2.1 SATISFAÇÃO

O tema Satisfação do Cliente não é tão recente como possamos
imaginar, pelo contrário, o marketing integrado aponta que a Satisfação dos
Clientes é um elemento fundamental no mercado. A partir do momento que o
cliente sai satisfeito da sua loja, o volume de vendas da sua empresa será mais
lucrativo em um período de tempo maior (ROMANIELLO; AMÂNCIO;
TERCETI, 2008).
De modo que o tempo foi passando mudanças ocorreram na maneira
em que as empresas se relacionam com os clientes. No início do século XX, o
marketing era apenas direcionado para a produção, pois não havia grandes
competições, garantindo as vendas dos produtos fabricados independente de
suas características ou das necessidades dos clientes (REDIN, 2011).
A Satisfação é conceituada como um sentimento de prazer ou
desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo
produtor em relação às expectativas da pessoa, ou seja, o cliente irá fazer uma
comparação entre o valor da mercadoria e os benefícios alcançados, então, a
partir desse momento, o cliente sentirá satisfação ou não com o produto
adquirido (ROMANIELLO; AMÂNCIO; TERCETI, 2008).
Sabe-se que o único modo de se conseguir a estabilidade de uma
empresa é deixando os clientes satisfeitos com os produtos e serviços
prestados, pois a partir do momento em que os consumidores ficam felizes com
ao adquirir os produtos, eles se tornam clientes fidelizados. Em suma, para que
se possa concretizar a fidelidade de um indivíduo é necessário investimento
(ROMANIELLO; AMÂNCIO; TERCETI; 2008).
Existem quatro pontos fundamentais utilizadas na criação do valor para
o cliente, também chamados de 4 Os ou mix do marketing, são eles:
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Produto: as oportunidades e desafios de observar as necessidades de
produtos inovadores e necessários.



Preço: manter a competitividade, retorno do investimento.



Promoção: elevar as ações de comunicação, tornar o produto
conhecido e almejado.



Ponto de distribuição: acertar na escolha da exposição do ponto de
venda, focar no público alvo.

Para que os quatro Ps definitivamente aconteçam, é preciso que todas as
empresas realizem medidas, pautadas nas expectativas do público, que se
objetivam na retenção e satisfação dos clientes (ROMANIELLO; AMÂNCIO;
TERCETI, 2008).
A caminhada de criar tarefas para se conseguir a satisfação o cliente se
inicia desde o momento que o consumidor conhece a loja, seja por meio de um
folder, outdoor, cartaz, ou até mesmo por indicação de terceiros (WARMLING,
2009).
Não é uma tarefa fácil obter a satisfação do cliente, é necessário tempo
e empenho por parte das empresas. Um conjunto descrito por investimento na
marca da empresa, comprometimento com os clientes e buscar ao máximo a
satisfação dos consumidores é a tríade do sucesso (WARMLING, 2009).
Um grande percurso as empresas percorrem até atingir a satisfação de
seus clientes. Há um leque de ações adotados como: pesquisas de marketing,
promoções, redução de preços e desenvolvimento de novos produtos, entre
outros métodos (WARMLING, 2009).
Há um macete para satisfazer e fidelizar os clientes que é dar à eles um
grande valor, ou seja, deixar o consumidor à vontade na momento de avaliar os
custos e os benefícios do produto que será adquirido. Essa comunicação com
os clientes faz com que se crie uma alta satisfação com o produto, não sendo
apenas uma preferência racional (ROMANIELLO; AMÂNCIO; TERCETI;,
2008).
Em suma, não basta apenas oferecer qualidade no atendimento e nos
produtos. Os clientes irão levar em consideração diferentes características de
uma empresa como os preços, as ofertas, as promoções, o ambiente. Portanto
é importante entender os desejos e anseios dos consumidores quanto a
produtos e serviços com qualidade e preço justo.
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O meio supermercadista, atualmente, adota amplamente o termo
Satisfação do Cliente, sendo o eixo principal para alcançar o sucesso da
empresa. Então, se o cliente contempla as suas expectativas com o produto
adquirido, então a satisfação alcançada. Existem diferentes maneiras de
pesquisar a satisfação do cliente, seja ela com formulários ou ligações
(WARMLING, 2009).
A sobrevivência dentro do mercado está cada dia mais competitivo, e,
também, o país está passando por uma forte crise econômica, fazendo com
que os clientes se tornem ainda mais exigentes no momento de adquirir um
produto. Então, pretende-se com esse estudo: compreender os conceitos de
pesquisa de mercado e o setor supermercadista para atender aos objetivos
propostos.

2.2 PESQUISA DE MERCADO

A pesquisa de mercado é um instrumento importante na Pesquisa de
Satisfação dos clientes. Sua aplicação gera informações verdadeiras, válidas e
relevantes, que podem ser relacionadas às diversas demandas emergentes
dos ramos supermercadistas (SANTANNA et al., 2009).
A partir das informações coletadas por intermédio das pesquisas de
mercado,pode-se

construir

intervenções

efetivas

para

os

problemas

demandados (SANTANNA et al., 2009).
Muitas empresas tentam entender seus clientes por meio de uma forma
intuitiva, ou seja, supondo o que o cliente está pensando sobre a suas
emprega. Contudo, a competição nos dias atuais está acirrada e é preciso que
as empresas adotem mecanismos confiáveis para a avaliação de novos
produtos (CARDOSO et al., 2010).
Os recursos dos estudos de mercado fornecem a confianças que a
empresa necessita para lanças um novo produto. Isto é, quando se aplica a
pesquisa de mercado está se reduzindo a possibilidade de insucesso no
lançamento de uma mercadoria (CARDOSO et al., 2010).
Em síntese, a pesquisa de mercado tem por finalidade contatar as
necessidades atendidas ou não dos produtos existentes no estabelecimento
em estudo. Quanto mais perto o produto ofertado está das necessidades dos
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clientes, maior é a chance do produto adquirir sucesso na empresa
(CARDOSO et al., 2010).
Por sua vez, a base de pesquisa utilizada por este estudo chamada de
escala SERVQUAL, investiga a qualidade dos serviços prestados por uma
empresa por meio da comparação do que o cliente acredita que seja
importante para um serviço de qualidade e o que a empresa realmente oferece
ao seu freguês (LOPES; HERANDES; NOHARA, 2009).

2.3 SEGMENTOS DOS MERCADOS E SUPERMERCADOS

De acordo com a literatura a estrutura de um mercado é definida como
um

conjunto

de

características

que

determinarão

as relações entre

compradores e vendedores. (SIMÕES, 2006).
A Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS) classifica os tipos
de lojas do setor mercadista por meio da área de vendas (entre o espaço dos
caixas até o último produto exposto), número médio de itens disponíveis,
porcentagem de vendas de produtos não alimentares e a quantidade caixas e
seções, conforme mostra a Tabela 01(FERREIRA; VENÂNCIO; ABRANTES,
2009).
Tabela 01: Classificação de lojas do setor supermercadista.

Fonte: FERREIRA; VENÂNCIO; ABRANTES, 2009.

Nos dias de hoje, o setor supermercadista brasileiro é responsável por
20 milhões de empregos. O crescimento dos empregos nos mercados
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brasileiro vem obtendo crescimento ascendente desde a década de 80/90
(ABRAS, 2001).
As estruturas de um mercado são definidas como multidimensional, ou seja,
é constituída de múltiplos fatores (RESENDE, 1994). Destaca-se, na literatura,
as principais estruturas de mercado como:


Concorrência perfeita: é a existência de muitas empresas atuantes em
um mesmo mercado e produzindo produtos iguais ou semelhantes.



Monopólio: é a existência de um único produtor no mercado. É uma
estrutura rara, porém é visto em patentes, licenças governamentais,
propriedade exclusiva de matéria-prima ou técnica produtiva, economias
de escala que levam ao monopólio natural.



Concorrência monopolista: é uma estrutura que mistura a concorrência
perfeita com o monopólio.



Oligopólio: é uma estrutura que contém um conjunto de firmas que
produzem um produto substitutos perfeitos ou substitutos próximos.
Ainda se tem quatro tipos de oligopólios, dentre eles:
o Oligopólio concentrado: onde os produtos são iguais
o Oligopólio diferenciado: onde se tem a diferenciação dos
produtos.
o Oligopólio diferenciado concentrado: onde se combina a estrutura
de oligopólio concentrado e oligopólio diferenciado.
o Oligopólio

competitivo:

onde

os

produtos

são

poucos

diferenciados.
(GREVE, 2013)

Considera-se para efeitos deste estudo, que o Supermercado Bom Dia,
objeto desta pesquisa, um supermercado de bairro de pequeno porte
enquadra-se na classificação de Supermercado Compacto, com 580m²,
aproximadamente 4.139 produtos e loja com quatro check out. Na localização
em que se encontra seus concorrentes diretos possuem as mesmas
características de porte, tamanho e quantidade de produtos similares. Esta
consideração

de

que

seus

concorrentes

se

enquadram

na

mesma

classificação, mostra a urgência de criar um diferencial para a conquista de
clientes.
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3 METODOLOGIA
Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa de
pesquisa. Essa metodologia propõe que o pesquisador obtenha uma melhor
avaliação dos dados atendendo aos objetivos apresentados que são: analisar a
satisfação dos clientes do Supermercado Bom Dia, compreender o nível da
qualidade percebido pelos clientes do Supermercado Bom Dia, sugerir ações
para atender às expectativas dos clientes, e, fidelizar e captar os clientes.
O estudo irá ocorrer no Supermercado Bom Dia, situado na cidade de
Viamão no Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, no interior do local onde são
realizadas as compras.
A população do estudo será composta por homens, mulheres e
adolescentes, residentes, trabalhadores e estudantes do bairro. Para compor a
amostra dessa pesquisa, foi calculado 60 clientes do Supermercado Bom Dia.
Os entrevistados serão escolhidos aleatoriamente com o propósito de não se
produzir vieses.
Os dados serão coletados por meio do instrumento SERVQUAL (Anexo
A) adaptado por Marson (2010) e aplicado pela autora principal da pesquisa.
Neste estudo, se considerou e avaliou as cinco dimensões da qualidade
contidos no modelo SERVQUAL por meio de 22 afirmativas.
O Modelo SERVQUAL avalia a qualidade dos serviços prestados através
das diferenças entre expectativas e desempenho em cinco principais
dimensões: confiabilidade, responsividade, segurança, empatia e tangíveis
(PARASURAMAN et al., 1988). O instrumento SERVQUAL consiste em duas
seções. A primeira contem 22 afirmativas, e, irá registrar as expectativas dos
clientes em relação a um determinado serviço. A segunda possui as mesmas
22 afirmativas, porém com o objetivo de avaliar o desempenho do serviço
percebido pelo cliente. Ou seja, a avaliação da qualidade de um serviço, por
um cliente, é realizada através da diferença entre a sua expectativa e o seu
julgamento do desempenho do serviço (MIGUEL;SALOMI, 2004).
Para as respostas, utilizou-se escalas do tipo Likert de dez pontos,
sendo uma coluna para a expectativas e outra para o desempenho que o
Supermercado Bom Dia apresenta dos atributos.
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Os dados coletados serão digitados no Excel e analisados através de
técnicas de estatística descritiva.
A participação nesse trabalho é voluntária, podendo o candidato se
recusar a responder a qualquer pergunta ou desistir de participar da pesquisa.
Caso haja recusa da participação, o entrevistador não sofrerá prejuízos. É
importante ressaltar que os candidatos não terão vantagens diretas, porém a
pesquisa irá contribuir com sugestões de melhorias ao estabelecimento
estudado juntamente com produção de conhecimentos sobre o assunto,
ajudando na composição de novas pesquisas. Os riscos do estudo são
mínimos, principalmente no tempo dos candidatos.
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4 PESQUISA APLICADA E ANÁLISE DE DADOS

Este estudo se valeu da pesquisa SERVQUAL, já esclarecida neste
texto, para investigar o desempenho da qualidade dos serviços prestados pelo
Supermercado Bom Dia em relação à expectativa que os clientes têm para com
este segmento específico supermercadista.
O formulário foi aplicado no período de maio de 2017 e obteve 60
questionários válidos para esse estudo, ou seja, que foram respondidos de
maneira correta e completa.
A coleta de dados ocorreu em duas etapas, como sugere a aplicação da
pesquisa SERVQUAL, para que se obtenha primeiramente a expectativa dos
clientes perante o tipo de serviço e, depois, o desempenho do Supermercado
Bom Dia, especificamente.
Para facilitar a compreensão dos dados analisados, de acordo com a
pesquisa SERVQUAL, serão mostrados os dados relativos a expectativa no
texto e somente serão mostrados nos quadros os dados referentes ao
desempenho do Supermercado Bom Dia para a discussão dos mesmos na
sequência.
É importante destacar que esta é uma primeira investigação desta
empresa em relação à coleta de percepções dos seus clientes, portanto, será
estabelecido o critério de urgência no tratamento das questões mais salientes
da pesquisa, para que a empresa possa estabelecer uma ação concreta
através destas informações. Portanto, só serão considerados os gaps maiores
de cada dimensão para serem discutidos neste estudo.
Nesta dimensão serão analisados os aspectos tangíveis que permitirão a
análise das expectativas dos clientes quanto instalações físicas, equipamentos
e a aparência do pessoal da empresa. Sendo assim verifica-se que a
apresentação e a aparência fazem toda diferença na percepção dos clientes e
neste quesito o Supermercado Bom dia obteve uma pontuação de 5,38 como
desempenho e a expectativa dos entrevistados é de 8,34. Em face ao resultado
será indicada uma ação, embasada em referencial teórico e sugerida após a
apresentação do quadro 1.
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Quadro 01: Gaps encontrados na dimensão qualidade dos serviços.

DEFINIÇÃO

GAP

O Supermercado Bom Dia tem equipamentos de última

0,74

geração e visual moderno.
As instalações físicas do Supermercado Bom Dia são

1,73

visualmente atraentes.
Os funcionários do Supermercado Bom Dia são bem

3,80

apresentáveis e cuidam de sua aparência.
No Supermercado Bom Dia os cartazes, faixas, painéis e

0,28

folhetos utilizados na comunicação são bonitos e possuem
apelo visual.
Fonte: pesquisa aplicada pela autora.

Na dimensão qualidade dos serviços está se avaliando as instalações
físicas, equipamentos e a aparência do pessoal da empresa. Então, os
equipamentos, instalações físicas, aparência dos funcionários e os meios de
comunicação de um estabelecimento foram estudados e são referência para
conquistar clientes fiéis e confiantes na empresa. Além de mostrar interesse na
clientela atendida (RIBEIRO; FLEURY, 2006).
Nessa dimensão, o maior gap encontrado foi na aparência dos
funcionários.
A aparência dos funcionários é um aspecto considerado tangível, ou
seja, é um componente palpável de uma empresa. Os clientes se sentem mais
à vontades em empresas que contem funcionários que apresentam uma
aparência limpa e organizada (VEIGA; FARIAS, 2005).
No supermercado Bom Dia os funcionários não possuem um uniforme
padrão da empresa, ou seja, se vestem com calça, bermuda, camisa ou
camiseta com estampas ou lisa, de acordo com seus próprios gostos e poder
financeiro, não conferindo nenhum padrão à vestimenta de trabalho.
Propõe-se que o supermercado faça e proporcione um uniforme padrão
aos funcionários, composto por calça, camisa/camiseta e casaco. Dessa
maneira, os funcionários não precisam pagar para adquirir o uniforme e irão
proporcionar ao Supermercado um padrão no quesito aparência dos
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funcionários, deixando-os visualmente apresentáveis para recepcionar os
clientes.
Na dimensão confiabilidade apresentada no Quadro2, trata-se da
expectativa que os clientes têm em relação a segurança e confiança que o
estabelecimento oferece aos clientes, mais precisamente a habilidade que a
empresa tem ao prestar os serviços oferecidos.
Nessa dimensão, a expectativa dos entrevistados foi demonstrada
através da alternativa de o estabelecimento executar o serviço já na primeira
vez onde os clientes demonstram que se sentem seguros e confiantes, no caso
de suas solicitações serem atendidas com a urgência que julgam necessário
para si próprio. Após a verificação das respostas o Supermercado Bom Dia
obteve a pontuação de 5,97 como desempenho e a expectativa dos clientes
para esta categoria foi de 8.06.Para que o Supermercado possa melhorar
quanto esta questão, serão necessárias ações interpessoais, conforme
descritas abaixo, após o quadro 2.
Quadro 02: Gaps encontrados na dimensão confiabilidade.

DEFINIÇÃO

GAP

Quando o Supermercado Bom Dia promete fazer algo em um

0,53

determinado prazo, ele realmente o faz.
Quando você tem algum problema, o Supermercado Bom Dia

0,53

demonstra um interesse sincero em resolvê-lo.
O Supermercado Bom Dia executa o serviço já na

2,09

primeira vez.
O Supermercado Bom Dia presta os serviços oferecidos nos

0,98

prazos prometidos.
O Supermercado Bom Dia insiste em realizar seus serviços

1,66

livres de erros.
Fonte: pesquisa aplicada pela autora.

Na dimensão confiabilidade se descreve como a habilidade da empresa
prestar um serviço/atendimento coerente e lógico (RIBEIRO; FLEURY, 2006).
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A confiabilidade também é considerada um aspecto tangível. Diferentes
estudos apontam como sendo um fator de lealdade, ou seja, mede o quão
fidedigna é uma empresa (LOPES; HERNANDEZ; NOHARA, 2009).
Nessa dimensão, todos os gaps foram maiores que 0,5, contudo, o
maior gap encontrado foi se o Supermercado Bom Dia executa o serviço já na
primeira vez. Dessa forma, se dará mais ênfase a essa definição com o maior
gap encontrado.
Para essa dimensão propõe-se um treinamento direto com os
funcionários do Supermercado Bom Dia que contenha o funcionamento e o
fluxograma das ações desenvolvidas na empresa. Com o objetivo de
esclarecer os funcionários sobre o funcionamento da empresa e, no momento
de repassar as informações para o cliente, sejam rápidos e eficientes, de modo
que os clientes não esperem tempo demasiado para receber informações e
serviços.

Referente a dimensão responsividade, o Supermercado Bom Dia obteve
a pontuação de 8,63 no seu desempenho e a expectativa dos clientes é de
9,49, para esta categoria, que avalia a capacidade de responder com rapidez
as solicitações em questão, um ato de tomar a responsabilidade para si,
responder as dúvidas com o intuído de solucionar, não deixar dúvidas, ser
eficiente, fazer a diferença e com atitude gerar mudanças positivas.
Neste quesito ficou claro a necessidade de ter respostas rápidas e
precisas. Os clientes fazem questão de acompanhar suas solicitações e de se
manterem informados, para se sentirem confiantes e satisfeitos, será
necessário treinar e habilitar os funcionários, fazendo com que eles tenham
uma sensibilidade maior no trato com os clientes.
Quadro 03: Gaps encontrados na dimensão responsividade.

DEFINIÇÃO

GAP

Os funcionários do Supermercado Bom Dia oferecem a você

0,82

informações precisas a respeito dos produtos e serviços
executados.
Os funcionários do Supermercado Bom Dia atendem a você

0,44

19

prontamente a respeito de suas dúvidas e consultas.
Os funcionários do Supermercado Bom Dia estão sempre

0,38

dispostos a ajuda-lo.
Os funcionários do Supermercado Bom Dia nunca estão

0,85

ocupados demais para responder as suas solicitações.
Fonte: pesquisa aplicada pela autora.

Na dimensão responsividade objetiva-se propor uma solução ao cliente
e oferecer um imediato atendimento, ou seja, promover a resolução de
problemas a tempo e na hora (RIBEIRO; FLEURY, 2006).
Nessa dimensão obteve-se apenas duas definições com um gap
superior a 0,5, sendo que se irá destacar o quesito sobre os funcionários se
apresentarem ocupados demais para responder as solicitações dos clientes.
Diante disso se pode concluir que os funcionários do Supermercado
Bom Dia não estão prestando um cuidado e uma atenção adequada aos
clientes da empresa.
Dessa maneira, o trabalho irá propor ao Supermercado Bom Dia realize
uma capacitação com os seus funcionários, com o objetivo de padronizar o
atendimento dos funcionários aos clientes. Sendo assim, irá se criar
empregados corteses fazendo com que os clientes saiam satisfeitos com o
atendimento prestado.
Na dimensão segurança, a confiança é um fator fundamental e peça
obrigatória para o bom atendimento. A clareza e objetividade são parceiros
para que o cliente sinta-se seguro, bem como acompanhar o cliente até que o
mesmo sinta que sua dúvida foi sanada. A cortesia e gentileza é pautada pelo
princípio da educação e respeito ao próximo e também uma ferramenta valiosa
na captação de clientes.
Na dimensão segurança, os entrevistados apresentaram a necessidade
de serem atendidos por pessoas gentis e corteses, buscando a qualidade e
plena satisfação. O cliente parte do princípio que a primeira impressão é a que
fica, principalmente em tempos de tecnologia, onde a maioria do contato com o
próximo é virtual. Receber o cliente com um sorriso no rosto, tratar cada cliente
como se ele fosse o único pode fazer muita diferença e esta expectativa foi
claramente demonstrada na pontuação dos entrevistados que evidenciou uma
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pontuação de 9,65 como expectativa e 7,42 como desempenho. Sendo assim,
será preciso uma ação avaliando a questão comportamental dos funcionários.

Quadro 04: Gaps encontrados na dimensão segurança.

DEFINIÇÃO

GAP

O comportamento dos funcionários do Supermercado Bom

0,17

Dia inspira confiança em você.
Você se sente seguro em suas transações com o

0,01

Supermercado Bom Dia.
Os

funcionários

do

Supermercado

Bom

Dia

são

2,22

Dia

têm

0,82

verdadeiramente gentis e corteses com você.
Os

funcionários

do

Supermercado

Bom

conhecimento necessário para esclarecer às suas dúvidas.
Fonte: pesquisa aplicada pela autora.

Na dimensão segurança compreende o conhecimento, cortesia dos
funcionários e a destreza para proporcionar um serviço seguro e garantido
(RIBEIRO; FLURY, 2006).
A cortesia é considerada uma das dimensões do conceito de qualidade.
Então, compreende-se que para um serviço ter qualidade em seus
atendimentos é preciso criar funcionários gentis e corteses com os clientes (XV
SIMPÓSIO

DE

ADMINISTRAÇÃO

DA

PRODUÇÃO,

LOGÍSTICA

E

OPERAÇÕES INTERNACIONAIS, 2012).
Obteve-se o maior gap na definição que esclarece se os funcionários
são gentis e corteses com os clientes.
A partir dessa pesquisa irá propor ao Supermercado Bom Dia a
confecção de uma cartilha de padrão ao atendimento aos clientes. Dessa forma
criar-se-á uma equipe coesa no momento de atender os fregueses, tornandoos satisfeitos com a empresa.
Na dimensão empatia, a pesquisa procura compreender os sentimentos
e emoções dos clientes, procura identificar as necessidades e desejos, onde o
principal intuito é a prioridade de cada cliente, oferecendo um atendimento
personalizado, fazendo com que o cliente se sinta único.
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Após a coleta dos dados foi obtida uma pontuação de 6,06 para o
desempenho e 8,76 para a expectativa, com este resultado fica claro que os
clientes têm a necessidade de uma atenção personalizada, entende que seus
interesses devem ser tratados com atenção especial, questões estas que
mostram claramente a necessidade do atendimento personalizado. Para esta
dimensão será necessário trabalhar com os colaboradores a questão da
cordialidade e perspicácia para com o próximo, entender que devemos tratar as
pessoas como gostaríamos de ser tratados, se colocar no lugar do cliente.
Quadro 05: Gaps encontrados na dimensão empatia.

DEFINIÇÃO

GAP

O Supermercado Bom Dia oferece atenção individual aos

2,33

seus clientes.
O Supermercado Bom Dia possui horário de funcionamento

0,63

conveniente a todos os seus clientes.
O Supermercado Bom Dia possui funcionários que dão a

2,69

você atenção personalizada.
O Supermercado Bom Dia tem como prioridade a defesa dos

0,09

interesses dos clientes.
Os funcionários do Supermercado Bom Dia compreendem as

1,04

suas necessidades específicas
Fonte: pesquisa aplicada pela autora.

Na dimensão empatia se descreve como a habilidade da empresa
procurar compreender as necessidades dos clientes e ser capaz de
proporcionar um serviço singular e de qualidade (CHURCHILL JUNIOR;
PETER, 2013).
Quando se fala de qualidade para o cliente o termo empatia está sempre
presente nos estudos. A empatia é um elemento chave no momento do
atendimento aos clientes e na criação de um freguês satisfeito (SOUZA;
GRIEBELER; GODOY, 2007).
Nesta dimensão houve quatro gaps superiores a 0,5. Desta forma será
destacada a definição que consta sobre os funcionários darem atenção
personalizada aos clientes da empresa, o qual contemplou uma pontuação de
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2,69.

Ou

seja,

os

funcionários

não

estão

prestando

uma

atenção

individualizada aos clientes que frequentam a empresa.
A partir dessa percepção o trabalho irá propor uma capacitação aos
funcionários de maneira a padronizar o atendimento e a atenção proporcionada
aos clientes. Assim, poderá se preparar os funcionários com o objetivo deobter
clientes satisfeitos com os serviços prestados pelo Supermercado Bom Dia.
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este estudo é possível identificar como as pessoas se posicionam
para escolher um supermercado para fazer suas compras, por consequência a
direção pode ter uma ampla ideia dos serviços que está oferecendo a seus
clientes e a partir destes dados proporcionar melhorias para cativar, fidelizar e
captar novos clientes.
A pesquisa SERVQUAL é ampla e pode direcionar na tomada de
decisões da empresa que busca um diferencial em tempos de crise, como uma
importante ferramenta que mede diversos fatores de qualidade de serviços.
A partir dessa pesquisa pode-se perceber que os funcionários da
empresa Supermercado Bom Dia não estão devidamente capacitados para
atender ao público.
Uma equipe coesa e padronizada no atendimento ao cliente é
uma peça fundamental para que se possa alcançar a satisfação e a confiança
dos clientes.
Em tempos de crise, desemprego e instabilidade, as empresas devem
despender atenção especial em detalhes não palpáveis (ou tangíveis), pois no
momento em que vivemos qualquer detalhe faz a diferença. E em um mundo
que está cada vez mais virtual, o contato direto com o público é de extrema
importância. As pessoas estão carentes, e quando chega o momento de fazer
escolhas na hora da compra exige um atendimento personalizado, de
segurança e satisfação.
Dessa

maneira

é

necessário

implantar

palestras,

capacitações,

confecções de cartilhas de padrão de atendimento até mesmo conversas
individuais ou pequenos grupos para que a equipe se torne mais capacitada
para atender o público, mostrando que há um padrão em suas ações, uma
empresa que presta um bom atendimento é uniforme em suas ações, há uma
similaridade nas ações dos colaboradores, até para que a informações sejam
as mesmas, garantindo que o cliente sinta-se seguro e satisfeito, sendo assim
tem grande chance de fidelizar e captar novos clientes.
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ANEXO A – INSTRUMENTO PARA A COLETA DOS DADOS

Responda às perguntas do questionário abaixo estabelecendo uma nota
de 1 a 10 a cada questão, sendo 1 quando o estabelecimento definitivamente
não cumpre a afirmação, e 10 quando o estabelecimento cumpre com
excelência a afirmação.
Percepção dos clientes sobre a qualidade dos serviços.
Atributos tangíveis
1 2 3 4 5 6 7 8

9

10

Total

8

9

10

Total

8

9

10

Total

O Supermercado Bom Dia tem
equipamentos de última geração e
visual moderno.
As
instalações
físicas
do
Supermercado Bom Dia são
visualmente atraentes.
Os funcionários do Supermercado
Bom Dia são bem apresentáveis e
cuidam de sua aparência.
No Supermercado Bom Dia os
cartazes, faixas, painéis e folhetos
utilizados na comunicação são
bonitos e possuem apelo visual.

Percepção dos clientes em relação a confiabilidade.
Atributos tangíveis
1 2 3 4 5 6 7
Quando o Supermercado Bom Dia
promete fazer algo em um
determinado prazo, ele realmente o
faz.
Quando você tem algum problema,
o
Supermercado
Bom
Dia
demonstra um interesse sincero em
resolvê-lo.
O Supermercado Bom Dia executa
o serviço já na primeira vez.
O Supermercado Bom Dia presta
os serviços oferecidos nos prazos
prometidos.
O Supermercado Bom Dia insiste
em realizar seus serviços livres de
erros.

Percepção dos clientes em relação a responsividade.
Atributos Responsividade
1 2 3 4 5 6 7
Os funcionários do Supermercado
Bom Dia oferecem a você
informações precisas a respeito
dos
produtos
e
serviços
executados.
Os funcionários do Supermercado
Bom Dia atendem a você
prontamente a respeito de suas
dúvidas e consultas.
Os funcionários do Supermercado
Bom Dia estão sempre dispostos a
ajuda-lo.
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Os funcionários do Supermercado
Bom Dia nunca estão ocupados
demais para responder a suas
solicitações.

Percepção dos clientes em relação a segurança.
Atributo Segurança
1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

Total

7

8

9

10

Total

O comportamento dos funcionários
do Supermercado Bom Dia inspira
confiança em você.
Você se sente seguro em suas
transações com o Supermercado
Bom Dia.
Os funcionários do Supermercado
Bom Dia são verdadeiramente
gentis e corteses com você.
Os funcionários do Supermercado
Bom
Dia têm conhecimento
necessário para esclarecer às suas
dúvidas.

Percepção dos clientes em relação a empatia.
Atributos empatia
1 2 3 4 5
O Supermercado Bom Dia oferece
atenção individual aos seus
clientes.
O Supermercado Bom Dia possui
horário
de
funcionamento
conveniente a todos os seus
clientes.
O Supermercado Bom Dia possui
funcionários que dão a você
atenção personalizada.
O Supermercado Bom Dia tem
como prioridade a defesa dos
interesses dos clientes.
Os funcionários do Supermercado
Bom Dia compreendem as suas
necessidades específicas
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