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RESUMO 

 

Este trabalho consiste em uma pesquisa de satisfação dos clientes da Doca Pastéis, 

que atende no ramo alimentício, especificamente pastelaria, localizada na cidade de 

Porto Alegre, RS. O objetivo da pesquisa é identificar o nível de satisfação dos 

clientes pastelaria, frente aos atributos que estes mesmos consideram importantes. 

A pesquisa teve duas fases, a qualitativa e a quantitativa. Na qualitativa foram 

realizadas cinco entrevistas em profundidade para identificar os atributos 

importantes para os clientes. Os atributos foram divididos em cinco grupos: produto, 

atendimento, preço, ambiente e localização. Na fase quantitativa foram entrevistados 

sessenta e cinco clientes, dos dias 20 a 28 de outubro de 2008. Os grupos que 

tiveram maior impacto na satisfação foram: preço, atendimento e produto. 

Entretanto, os atributos menos significativos para a explicação da satisfação foram 

localização e ambiente. Os resultados demonstram que a maioria dos clientes está 

satisfeita, porém existem fatores que necessitam ser melhorados para que os 

clientes se sintam totalmente satisfeitos 

 

 
Palavras-chave: pesquisa de satisfação; comportamento do consumidor, marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O cliente é a energia que abastece uma empresa. Se não existem clientes, 

não existe empresa. E por se tratar de uma peça tão importante, tão vital nas 

organizações, estes são largamente estudados e por este motivo existe, a cada dia 

mais, a necessidade de desvendar seus desejos e anseios, repúdios e desafetos. 

Uma empresa não pode ter sucesso sem conhecer os seus clientes, sem 

entendê-los ou se não dedicar, cada instante de seu dia para satisfazê-los.  

A pesquisa de satisfação serve como uma ferramenta que vai ajudar as 

organizações a saberem o quão satisfeitos estão seus clientes em relação aos 

atributos questionados. Através dela, a empresa pode descobrir diversas opiniões 

que os seus consumidores têm, e assim, adotar as mudanças necessárias para que 

eles continuem sendo clientes. 

O ramo alimentício apresenta uma gama de variedades, e os clientes podem 

escolher, desde um jantar, num ambiente fino e elegante, até comer um “xis” num 

bar qualquer. Essa imensidão de opções faz com que os proprietários de comércios 

alimentícios, se preocupem cada vez mais em fidelizar os seus clientes e oferecer 

para eles o melhor, no que diz respeito à qualidade, eficiência e diferenciação de 

produtos e de serviços prestados. 

A DOCA PASTÉIS identificou no mercado de Porto Alegre, a inexistência de 

um produto saudável, gostoso, de boa aceitação, neste caso, o pastel, que pode ser 

consumido como um lanche. Daí surgiu a proposta dos pastéis assados (estilo 

empanadas argentinas). No entanto, a empresa ainda não pesquisou o nível de 

satisfação dos clientes. 

Neste trabalho, para tanto, será feita uma pesquisa de satisfação com os 

clientes da pastelaria. Para tanto, a primeira parte do mesmo trata de definir o 

problema e expor os objetivos do trabalho. Logo após, na segunda parte, encontra-

se uma apresentação da empresa, falando de seu início e a sua situação atual. Para 

embasar o trabalho e a própria pesquisa, a terceira parte do trabalho apresenta uma 

revisão bibliográfica, que tratará de temas, tais como: comportamento do 

consumidor, papéis do consumidor, decisão de compra, comportamento pós 
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compra, satisfação do cliente, e por fim, uma abordagem teórica da pesquisa de 

satisfação. Após o alicerce teórico, a quarta parte deste trabalho aborda o método 

de pesquisa utilizado, seguido das análises provenientes dos resultados 

apresentados após a aplicação da pesquisa, e por fim, a conclusão com propostas 

de melhorias. 
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1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICATIVA 

 
 

O ramo alimentício é altamente competitivo, principalmente o de lanches 

rápidos, pelo fato de o cliente ter uma enormidade de opções para escolher sendo 

que muitas delas podem trazer-lhe satisfação. A satisfação, segundo MOTTA (2002) 

é o sentimento do cliente em relação à saciedade das suas necessidades. 

Dentro do ramo alimentício, as pastelarias ocupam um espaço bem 

expressivo. Só na lista telefônica on line se encontram 109 opções de locais na 

cidade de Porto Alegre. Além disso, o mercado de pastéis divide espaço com as 

lancherias, restaurantes, lanchonetes e com lojas de fast food em geral. 

Por este fato – extrema concorrência – as empresas se vêem obrigadas a 

apresentarem diferenciais para poder continuar no mercado, e para ganhar 

marketshare. 

A Doca Pastéis situada na Avenida Farrapos, número 2912 é uma empresa 

nova, inaugurada em 01 de junho de 2008. Não conta com um padrão pré-definido 

de atendimento e procedimentos, o que pode causar erros tais como: a entrega do 

pedido ir errado, por falta de organização na ordem dos mesmos, demora excessiva 

no atendimento e na entrega do pedido e falta de determinadas mercadorias no 

estoque devido ao desconhecimento da demanda. Enfim, erros que podem ser 

inconcebíveis na percepção do consumidor. 

Além disso, esta empresa está situada numa zona que não é conhecida pela 

gastronomia, e por isso, é imprescindível, que nesta etapa de introdução, os clientes 

sejam bem atendidos, e suas necessidades sejam saciadas. 

Pelos fatos expostos, a proposta deste trabalho é, através de uma pesquisa 

de satisfação dos clientes, responder a seguinte questão: quão satisfeitos os clientes 

da Doca Pastéis estão com relação aos produtos e serviços oferecidos? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Geral 

 
 

Identificar o nível de satisfação dos clientes da Doca Pastéis. 

 

 

1.2.2 Específicos 

 
 

a) Identificar quais são os atributos relevantes na percepção dos clientes 

da Doca Pastéis. 

b) Identificar o grau de importância dos atributos. 

c) Verificar o nível de satisfação dos clientes com cada atributo. 
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2 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 

 
 

A Doca Pastéis é uma pastelaria especializada em pastéis assados, pastéis 

tipo empanadas argentinas. 

A idéia surgiu da conversa de dois primos, o Frederico, que é brasileiro, e o 

Alberto, que é argentino e “dono” da receita dos pastéis. Como eles não tinham 

capital para investir e abrir o negócio recorreram a um amigo, que foi o investidor. 

A entrada desses pastéis seria uma inovação no mercado de Porto Alegre, 

tendo em vista que as grandes pastelarias oferecem somente a opção de pastéis 

fritos e a DOCA traz o pastel assado.  

A idéia, ao inaugurar a pastelaria, foi que ela se tornasse referência no ramo 

de pastelaria, por se tratar de um produto inovador, e de sabor inigualável, e pelo 

fato de que, cada vez mais, as pessoas se preocupam com a saúde e com a forma 

física. 

Sendo assim, A Doca Pastéis inaugurou sua primeira loja em 15 de setembro 

de 2007, com uma a loja situada na Avenida Sertório numero 4455, em Porto Alegre 

– RS. 

No cardápio são oferecidos 23 sabores de pastéis, além de pizzas e tostados 

(tipo um sanduíche com massa de pastel), sem contar o ala minuta que é servido na 

hora do almoço. 

Em 01 de junho de 2008, foi inaugurada mais uma Doca Pastéis, desta vez 

com endereço na Avenida Farrapos, número 2912, Porto Alegre – RS, tendo como 

proprietários desta o sócio investidor e a sua esposa. 

Devido a localização da loja da Sertório não ser muito boa, o movimento não 

era intenso, e após um assalto no dia 29 de maio de 2008, os sócios Frederico e 

Alberto, resolveram encerrar as atividades de atendimento ao público, na até então, 

considerada matriz, e trabalhar somente com a produção, pelo fato de planejarem 

expandir, rapidamente o sistema de franquias da pastelaria. 

Sendo assim, até o presente momento a Doca Pastéis conta somente com a 

loja situada na Avenida Farrapos, onde será aplicada a pesquisa de satisfação. 
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A Doca Pastéis da Avenida Farrapos, conta com oito funcionários, sendo que 

são três cozinheiras, duas garçonetes, um motoboy, um segurança e uma gerente.  

O horário de expediente da empresa é de segunda a sexta das 10h00min às 

22h00min, e aos sábados das 17h00min às 22h00min. 

Por estar situada numa área extremamente comercial, o pico de movimento é 

ao meio dia, horário de almoço da maioria das empresas. Neste horário, a Doca 

oferece como opção de almoço o ala minuta (tradicional) e o prato do dia (cada dia é 

servido um prato diferente), por um valor extremamente competitivo: R$ 5,00. 

A Doca dispõe do serviço de telentrega pra toda zona norte e centro. 

O valor de venda do pastel, de R$ 2,50 a unidade, é elevado, considerando o 

local que está situada a pastelaria. Por isso a empresa oferece ao cliente opções de 

promoções, nas quais o valor unitário do pastel pode chegar a R$ 1,65. 

Os produtos mais vendidos são os almoços, pastéis e pizzas, e recentemente, 

foi incluído no cardápio o cachorro quente, que está tendo boa aceitação e procura 

entre os clientes, segundo a gerente. 

A Doca Pastéis disponibiliza as seguintes formas de pagamento: cartão de 

crédito e débito, ticket refeição e alimentação, tanto de papel, como de cartão, 

dinheiro e cheque (sujeito à consulta). 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
 

Segundo Kotler (1996), marketing é a atividade humana dirigida para a 

satisfação das necessidades e desejos, através dos processos de troca. Ainda 

segundo ele, o ponto de partida para o estudo do marketing está nas necessidades 

e nos desejos humanos. 

Sheth, Mittal e Newman (2001), explicam a distinção entre necessidades e 

desejos. Para eles, a necessidade é a condição insatisfatória de um cliente que o 

leva a uma ação que tornará essa condição melhor. Um desejo é o afã de obter mais 

satisfação do que é absolutamente necessário. Em outras palavras, as necessidade 

nasce de um desconforto nas condições físicas ou psicológicas de uma pessoa, e os 

desejos surgem da vontade dos consumidores em elevarem suas condições físicas 

e psicológicas além de um estado de conforto mínimo. 

Para embasar esse trabalho, neste capítulo será feita uma revisão teórica 

enfatizando principalmente os temas: comportamento e satisfação do consumidor. 

 

 

3.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

Cada indivíduo tem um modo de agir, de pensar, de reagir aos estímulos que 

lhes são enviados, que são influenciados pela personalidade, ou por outros fatores, 

tais como: cultura, religião, educação, comportamento, classe social, família, fatores 

psicológicos, estilo de vida, etc., ou seja, cada pessoa se comporta de um jeito na 

hora da decisão de comprar algo. 

Segundo Sheth, Mittal e Newman (2001), o comportamento do cliente é 

definido como as atividades físicas e mentais realizadas por um consumidor de bens 

ou serviços que resultam em ações como: comprar um produto, utilizar um serviço e 

pagar por eles. 
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Conforme a citação de Kotler (2002) o marketing foi execrado e mal 

compreendido durante a maior parte da sua existência, tendo em vista que muitas 

pessoas o encaram como algo manipulativo, destrutivo e pouco profissional.  Apesar 

dessa fama, cada vez é mais difícil encontrar uma organização, seja com ou sem 

fins lucrativos, que não se preocupe em entender e satisfazer a necessidade de 

seus clientes. Assim, em todas as organizações, a satisfação das necessidades e 

dos desejos dos clientes deveria ser o principal propósito dos especialistas em 

marketing. 

Segundo Schiffman e Kanuk (1997) é importante reconhecer o por quê e 

como os indivíduos tomam suas decisões de consumo de tal forma que a empresa 

possa escolher uma estratégia de marketing mais adequada a cada situação. O fato 

de entender como as pessoas agem e quais os fatos que as incentivam tomar a 

decisão de compra é um diferencial e uma vantagem competitiva expressiva no 

mercado. 

Para Mowen e Minor (2003) a experiência de consumo pode ser definida 

como o conjunto de conhecimentos e sentimentos experimentados por uma pessoa 

durante o uso de um produto ou de um serviço. 

Conforme Engel, Blackewell e Miniard (2000) o comportamento do 

consumidor é definido como as atividades diretamente envolvidas em obter, 

consumir e dispor de produtos e serviços, incluindo os processos decisórios que 

antecedem e sucedem essas ações. 

Os consumidores dispõem de inúmeras opções de compra, e esse fato 

embasa a preocupação crescente das empresas em entender os seus clientes, e 

não apenas vender. Ou seja, existe uma preocupação constante em entender os 

motivos pelos quais os consumidores são levados a comprar, ou consumir 

determinados produtos ou serviços de uma empresa em detrimento de outra. 

Segundo Kotler e Armstrong (1998) o ponto de partida é o modelo de 

estímulo-resposta do comportamento do consumidor. Esses estímulos entram no 

que denominam “caixa preta” do consumidor que produzirá uma resposta. Cabe, 

então, aos profissionais do marketing descobrir o que acontece dentro desta caixa-

preta. 
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Os estímulos do marketing são definidos como os quatro Ps: produto, preço, 

praça (ponto de venda e/ou distribuição) e promoção. Esses estímulos, por sua vez, 

serão recebidos pelo consumidor e “processados” dentro da “caixa preta” de forma a 

responder através da escolha da marca, produto, revendedor, quantidade a ser 

comprada. 

Esse modelo, porém, é muito simples, e hoje em dia já existem modelos mais 

complexos que incluem fatores psicológicos e circunstanciais e também auxiliam no 

processo de tomada de decisão. 

 

 

3.1.1 Papéis do consumidor 

 
 

As pessoas desempenham inúmeros papéis quando se fala em compra e a 

decisão de compra. 

Os papéis citados por Kotler (1998) são: 

 

o Indicador – aquele que lança o produto para comprar um determinado 

produto ou serviço. 

 

o Influenciador – aquele cujos ponto e vista, conselhos e opiniões podem 

influenciar na decisão. No caso da pastelaria, isso é comum. Muitas 

pessoas vão em grupos, e acontece de uma pessoa do grupo 

“enfatizar” o que mais lhe agrada, ou o que mais tem vontade de 

comer, e todos aceitam a “sugestão”. 

 

o Decisor – aquele que toma a decisão de compra (ou parte dela), ou 

seja, se deve comprar, o quê, quando, como ou onde comprar. 
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o Comprador – aquele que efetivamente faz a compra. O comprador 

pode não ser o consumidor final. Existem muitos clientes que levam os 

pastéis ou as pizzas pra casa, para que os parentes comam. 

 

o Usuário – aquele que consome ou utiliza o produto ou serviço. 

 

 

3.1.2 Processo de decisão de compra 

 
 

O comprador passa por estágios ao decidir como vai satisfazer suas 

necessidades e desejos. Esses estágios podem ser longos ou rápidos e podem até 

ser revertidos. Esses estágios que levam a decisão dependem da natureza do 

comprador, do produto e da situação de compra. 

Esse processo de decisão começa antes da compra e continua após a 

aquisição. O consumidor, conforme Kotler e Armstrong (1998) passa por cinco fases 

de decisão antes de efetuar a compra: 

 

1) Reconhecimento das necessidades – o comprador está reconhecendo 

o problema ou necessidade. Nesta etapa ele percebe a diferença entre 

o seu estado real e o seu estado desejado. 

 

 

2) Busca da informação – o consumidor pode ou não buscar mais 

informações sobre o produto ou serviço a ser consumido. Isso vai 

depender do impulso, valor e real necessidade. As informações podem 

ser buscadas em fontes pessoais, comerciais, públicas e 

experimentais. 
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3) Avaliação das alternativas – o consumidor elabora as informações até 

chegar a escolher uma marca. Para isso ele analisa uma série de 

atributos, tais como, graus de importância, conceitos da marca, 

imagem da marca. 

 

 

4) Decisão de compra – neste estágio o consumidor decide por qual 

marca optar. Porém há dois fatores que podem interferir e alterar a 

decisão de compra: a atitude dos outros e situações inesperadas. 

 

 

5) Comportamento pós compra – se o que foi adquirido pelo cliente 

satisfizer as suas expectativas o cliente sentir-se-á satisfeito, do 

contrário estará insatisfeito. Conforme seu sentimento agirá positiva ou 

negativamente em relação à imagem da empresa. 

 

Essa última etapa do processo de decisão é muito importante pelo fato do 

sentimento de satisfação se dar após o consumo do produto ou serviço. Por este 

motivo, o comportamento pós-compra será detalhado a seguir. 

 

 

3.1.3 Comportamento pós compra  

 
 
 

O processo de decisão do cliente não termina com a compra. Isso se deve ao 

fato de que o cliente utilizará sua experiência de comprar e usar o produto para 

tomar futuras decisões (SHETH, MITTAL E NEWMAN, 2001). 

A compra e uso de um produto ou serviço pode gerar grande satisfação no 

cliente, e este provavelmente comprará de novo do mesmo fornecedor. Porém, pode  
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acontecer de o cliente não ter uma experiência satisfatória com o que 

adquiriu, podendo devolver ou solicitar a troca do bem. 

Segundo Schiffman e Kanuk (1997), quando um cliente utiliza um produto, 

principalmente quando a compra foi experimental, ele avalia seu desempenho 

baseando-se nas suas próprias expectativas. A partir dessa avaliação é possível 

obter três resultados: (1) o desempenho efetivo foi de acordo com as expectativas, 

causando um sentimento de neutralidade; (2) o desempenho ultrapassa as 

expectativas, causando uma desconfirmação positiva das expectativas, ou seja, à 

satisfação; (3) o desempenho fica aquém das expectativas, o que gera a 

desconfirmação negativa das expectativas, gerando assim a insatisfação. 

Para Sheth at. al. (2001), o processo pós compra inclui quatro passos: 

confirmação da decisão, avaliação da experiência, satisfação ou insatisfação e 

resposta futura (abandono, reclamação ou lealdade), conforme mostra a figura 1. 

A confirmação da decisão é o passo no qual o cliente, após ter tomado a sua 

decisão de compra sente a necessidade de confirmar a sensatez da sua escolha. 

Após a compra, o produto ou serviço é realmente consumido, esse é o passo da 

avaliação da experiência, na qual o consumidor vai tirar suas conclusões a partir das 

suas expectativas ou experiências anteriores. Após a avaliação do produto 

consumido, o consumidor experimenta um resultado do uso. Esse resultado pode 

ser a satisfação ou a insatisfação. Por fim, baseado na avaliação e no seu resultado, 

o usuário dará uma resposta futura que reflete os seus sentimentos em relação a 

sua experiência, tais como: abandono, reclamação ou lealdade. 
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Figura 1 – Passos da fase pós compra. 

Fonte: Sheth, Jagdish N.; Mittal, Banwari; Newman, Bruce I. Comportamento do Cliente: Indo Além do 

Comportamento do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2001 

 

 

Para Schiffman e Kanuk (1997), um componente importante da avaliação pós-

compra é a redução da incerteza ou dúvida que o consumidor pode ter tido em 

relação à escolha. Como parte da análise pós-compra, o consumidor tenta se 

certificar de que a sua escolha foi a mais sábia possível. 

Segundo Engel, Blackwell e Miniard (2000), a possibilidade de recompra é 

determinada logo aos o consumo do bem ou do serviço adquirido. 

Para os profissionais do marketing é extremamente importante saber como o 

cliente sentiu-se após essa compra, quais eram as suas expectativas e como foi o 

desempenho efetivo do produto ou serviço consumido, se o resultado da avaliação 

da experiência foi positiva, gerando satisfação, ou negativa, trazendo a insatisfação. 

Conforme Barlow e Moller (1996) nem sempre um cliente insatisfeito fala para 

a empresa o que lhe desagrada no local. Aliás, é uma minoria de consumidores que 

se dá ao trabalho de registrar uma queixa ou reclamar diretamente sobre algo que 

não lhe agradou. 

Segundo Barlow e Moller (1996), o fato de os clientes não reclamarem 

diretamente para as empresas, não significa que eles estejam satisfeitos. Pelas 

estatísticas mostradas cada cliente insatisfeito vai falar sobre o que lhe desagradou 

para uma média de oito a dez pessoas, e um em cada cinco chegará a contar para 



 28 

vinte pessoas.  Ainda segundo os autores, as pessoas têm maior tendência de 

contar as suas experiências de insatisfação do que as que lhes deixaram felizes. 

Para uma empresa é fundamental saber como o seu cliente se sente em 

relação aos produtos e serviços oferecidos pela mesma, e é por este motivo que as 

reclamações devem ser acolhidas como um presente para a empresa. Segundo 

Barlow e Moller (1996) os clientes que reclamam para a empresa são os mais leais, 

e por isso devem ser extremamente valorizados pela mesma. 

 

 

3.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE  

 
 

Proporcionar altos níveis de satisfação é o objetivo importante para a maioria 

das empresas (Mowen e Minor, 2003). 

O tema satisfação do cliente vem sendo cada vez mais discutido e debatido 

no ambiente organizacional, visto que cada vez existe mais concorrência em todos 

os setores, e as empresas já percebem a necessidade de estar com a sua estratégia 

de marketing alinhada a maximização de seus clientes, uma vez que a manutenção 

de índices altos de satisfação podem ser revertidos em maior rentabilidade para as 

empresas. 

Segundo Motta (2002), a satisfação é o sentimento de um cliente quando as 

suas necessidades e desejos são atendidos. O grau de satisfação de um 

consumidor reflete a consistência entre o que ele esperava de um serviço ou de um 

produto antes de usá-lo e o que ele percebe após o uso. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) afirmam que a satisfação é a avaliação pós-

consumo de que uma alternativa escolhida pelo menos atende ou excede as 

expectativas. Insatisfação é o resultado de compra percebido pelo consumidor 

quando a escolha não atinge as expectativas. 

Conforme Rossi e Slongo (1998) existe um amplo suporte que comprova que 

a satisfação do cliente está intimamente ligada ao aumento de rentabilidade das 

empresas. Isso pode ser entendido pelo fato de o alto nível de satisfação do cliente 
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fazer com que este se torne fiel a empresa e por muito tempo. Sendo assim, essa 

fidelidade a longo prazo representa lucratividade. 

Kotler (1998) explica como a satisfação afeta a lucratividade: 

 

• Clientes que são fiéis compram mais com o tempo, se estiverem 

satisfeitos; 

• O custo de servir um cliente retido, com o passar do tempo, diminui; 

• Clientes muito satisfeitos, normalmente, indicam o fornecedor a outros 

compradores potenciais. 

• Clientes de longo prazo são menos sensíveis aos aumentos de preços, 

desde que não sejam abusivos. 

 

Complementando as citações anteriores e em conformidade com Mowen e 

Minor (2003), um estudo de satisfação com clientes de empresas suecas revelou 

que, num período de cinco anos, que o aumento de 1% na satisfação do cliente 

resultou em um aumento de 11,40% do Retorno sobre o Investimento da empresa. 

A satisfação ou insatisfação de um consumidor em relação a um produto ou a 

um serviço fornecidos por uma empresa irá influenciar no seu comportamento em 

relação à empresa após a utilização dos produtos ou serviços adquiridos. 

Conforme Kotler (1998), se um consumidor fica satisfeito existe uma 

probabilidade muito grande de ele voltar a comprar um produto ou um serviço, além 

disso, um cliente satisfeito permanece leal por mais tempo, compra mais e é menos 

sensível às mudanças nos preços. 

Conforme Kotler e Armstrong (1998), um cliente satisfeito elogia a empresa, o 

produto ou o serviço para outras pessoas, que por esse motivo, acaba dando menos 

importância e atenção para as marcas e propagandas dos concorrentes. 

Enquanto um cliente satisfeito fala da sua boa experiência para, em média, 

três pessoas, um cliente insatisfeito queixa-se do produto para onze (KOTLER & 

ARMSTRONG, 1998).  
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Para Sheth at al. (2001) uma empresa estar voltada para o seu cliente traz 

vantagens competitivas e a leva a um alto nível de desempenho. Segundo os 

autores existem seis vantagens em adquirir um posicionamento orientado para o 

cliente, sendo que três se referem ao aumento de lucratividade e as outras três 

geram o crescimento da receita. 

Vantagens que aumentam a lucratividade: - eficiência em custo, devido os 

clientes comprarem repetidamente; - preços mais altos, pelo fato de os clientes já 

estarem estabelecidos; - lealdade do cliente em épocas de crise. 

As vantagens que geram o crescimento de receita são: - aumento da 

propagada boca a boca; - compra em um único lugar; - inovações em produtos. 

Conforme Kotler e Keller (2007), as empresas que dominam bem o marketing 

e estão orientadas para os clientes colocaram o cliente no topo da pirâmide de seus 

organogramas, sendo que os níveis gerenciais também mantém contato próximo 

com os clientes da empresa. Além disso, para essas empresas o nível de satisfação 

de seus clientes é ao mesmo tempo uma meta e uma ferramenta. 

Solomon (2002) afirma que os consumidores se envolvem em um constante 

processo de avaliação do que compram à medida que os produtos são integrados 

em suas atividades diárias de consumo. Ainda segundo o autor, apesar de as 

evidências de satisfação estarem continuamente declinando, o profissional do 

marketing deve estar atento, principalmente, às fontes de insatisfação para que 

sejam tomadas as atitudes necessárias para eliminá-las. 

 
 

3.2.1 Pesquisa de satisfação  

 
 

Segundo Aaker, Kumar e Day (2004) toda a organização de uma pesquisa de 

marketing deve buscar informações sobre as reais necessidades dos consumidores 

e reunir as inteligências de marketing a fim de ajudar a empresa a satisfazer tais 

necessidades de forma eficaz. 

Para Aaker at al. (2004) a pesquisa de marketing ajuda a melhorar as 

decisões empresariais, proporcionando informações relevantes, precisas e em 
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tempo hábil. Cada decisão que uma organização toma necessita de informações 

específicas e precisas e estratégias relevantes podem ser elaboradas tendo por 

base as informações obtidas através das pesquisas de marketing.  

Conforme Malhotra (2001), a tarefa da pesquisa de marketing é avaliar a 

necessidade de novas informações e fornecer à gerência informações relevantes, 

precisas e confiáveis, visto que, no ambiente de marketing extremamente 

competitivo, onde qualquer decisão errada representa enormes custos, é exigido 

que a pesquisa de marketing forneça dados corretos.  

O conceito de marketing exige que a satisfação do cliente seja a prioridade de 

qualquer organização, antes mesmo da maximização dos lucros. As empresas 

devem estar voltadas para entender as necessidades e desejos dos seus clientes, e 

buscando soluções para lhes deixar plenamente satisfeitos. Por isso, pesquisa de 

satisfação é um instrumento que cada vez está sendo mais utilizado a fim de 

descobrir o quanto os clientes das empresas estão satisfeitos com os produtos e os 

serviços prestados pelas mesmas. 

A pesquisa de satisfação de clientes é um sistema de administração de 

informações que continuamente capta a voz dos clientes, através da avaliação da 

performance da empresa de acordo com os clientes esperavam dela (ROSSi & 

SLONGO, 1998). 

Para Motta (2002), a mensuração da satisfação de um cliente é um processo 

e não um simples episódio de pesquisa. Essa mensuração não é apenas um simples 

levantamento de dados, mas sim ela visa transformar esses dados em decisão, 

aliando uma atitude de melhoria de desempenho à sobrevivência e aumento da 

lucratividade. 

As pesquisas de satisfação permitem que as empresas saibam quais os 

pontos que devem ser alterados para que os clientes tenham as suas necessidades 

e desejos sanados, e o principal, do ponto de vista do próprio cliente.  

Rossi e Slongo apresentaram em 1998 um método de pesquisa de satisfação 

de clientes. Segundo os autores, as pesquisas de satisfação de clientes devem 

apresentar duas fases distintas e bem demarcadas, a primeira fase é a de natureza 

exploratória, ou qualitativa, e a segunda, de natureza descritiva ou quantitativa: 
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3.2.1.1  Fase exploratória ou qualitativa 

 
 

Para Rossi e Slongo (1998) essa fase é conduzida com o propósito de gerar 

os indicadores de satisfação, que fornecerão a base para a elaboração do 

instrumento de coleta de dados da segunda fase. 

 Conforme Malhotra (2001) o objetivo da pesquisa exploratória é explorar um 

problema ou uma situação para promover critérios e compreensão. 

Segundo Motta (2002) a pesquisa qualitativa serve como o primeiro passo 

para o estudo de um fenômeno de satisfação sobre o qual ainda não se tem idéias 

bem definidas ou sobre o qual falta orientação quanto ao próprio rumo do esforço de 

mensuração que se pretende desenvolver. 

 

3.2.1.2 Fase descritiva ou quantitativa 

 
 

De acordo com Rossi e Slongo (1998) essa fase é destinada a medir o grau 

de satisfação dos clientes com relação aos indicadores gerados na primeira fase. 

Para Malhotra (2004), a pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa conclusiva 

que tem como principal objetivo a descrição de algo, normalmente características ou 

funções de mercado. Segundo o autor o método de levantamento para a obtenção 

de informação baseia-se num interrogatório. Essas perguntas, geralmente, são 

apresentadas em formato de um questionário. 

Em conformidade com Motta (2002) esse tipo de pesquisa objetiva dar 

tratamento estatístico às respostas dos clientes na mensuração da satisfação, com o 

propósito de quantificar os graus de satisfação, a direção e a magnitude do esforço 

de melhoria. 

Aaker, Kumar e Day (2004) explicam que na pesquisa descritiva, 

frequentemente, existem hipóteses, mas quase sempre são especulativas. 

Geralmente, as relações estudadas não serão de naturezas causais. Entretanto, 

podem ser utilizadas para previsões e tomadas de decisões. 
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4 MÉTODO DE PESQUISA  

 
 

Para medir a satisfação dos clientes primeiro é necessário identificar o que 

será medido para que seja possível quantificar os dados das respostas. Para 

completar o objetivo maior deste trabalho, que é identificar o nível de satisfação dos 

clientes da Doca Pastéis, desenvolveram-se duas etapas de pesquisa: a etapa 

qualitativa, e a etapa quantitativa, segundo as orientações de Rossi e Slongo (1998). 

 

 

4.1 PESQUISA QUALITATIVA OU EXPLORATÓRIA 

 
 

Segundo Motta (2002) a pesquisa qualitativa é o primeiro passo para o estudo 

da satisfação. Essa etapa tem por objetivo estabelecer idéias bem definidas sobre 

qual a orientação e qual o rumo que o esforço de mensuração deve seguir. 

Segundo Aaker, Kumar e Day (2004) o propósito da pesquisa qualitativa é 

descobrir o que o consumidor tem em mente. A realização dessa pesquisa ajuda o 

pesquisador a ter uma idéia de quais são as perspectivas do consumidor e a 

compreender o escopo e a complexidade das atividades e preocupações do mesmo. 

Esse tipo de pesquisa não compreende procedimentos estatísticos, mas 

caracteriza-se pela agilidade e flexibilidade em relação às perguntas. Pode ser 

considerada uma análise livre e flexível das atitudes, motivações, sensações e do 

contexto em que se inserem os consumidores. 

Assim sendo, essa etapa qualitativa tem por objetivo determinar o que deverá 

ser incluído no questionário, ou seja, quais são os atributos relevantes para os 

clientes, que será utilizado posteriormente para o levantamento quantitativo, além de 

poder auxiliar nesta próxima etapa servindo como auxílio na interpretação das 

respostas. 

Esta etapa ocorreu entre os dias 22 e 30 de setembro de 2008. Os clientes 

foram entrevistados dentro do restaurante e suas respostas foram devidamente 

anotadas para posterior análise. 
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A entrevista em profundidade, baseada num roteiro semi-estruturado (anexo 

A) foi respondida por cinco clientes, e teve como objetivo descobrir e determinar 

quais são os atributos relevantes para os mesmos na hora da decisão de avaliar o 

local onde fazem a refeição. 

Juntamente com os clientes, a gerência da Doca Pastéis também contribuiu 

para elencar esses atributos. 

 

 

4.1.1 Informantes Chaves 

 
 

Para essa fase foram selecionados clientes que costumam freqüentar o 

restaurante, e que dispuseram do seu tempo para essa fase da pesquisa. 

Em princípio, foram selecionados 10 clientes, porém as três primeiras 

entrevistas convergiram para as mesmas respostas. Em razão disso, e pelo fato de 

ser uma empresa nova, e não possuir uma grande carteira de clientes assíduos, 

foram entrevistadas apenas cinco pessoas para esta fase. 

Segundo Rossi e Slongo (1998) o que deve orientar esse tipo de pesquisa 

não é a quantidade de entrevistados, mas sim a qualidade das entrevistas e o 

conteúdo das mesmas. 

 

 

4.1.2  Coleta dos dados 

 
 

A técnica adotada para a coleta de dados foi a da entrevista em profundidade. 

As entrevistas foram conduzidas pela própria autora do projeto, pois é quem tem 

maior contato com os clientes e o domínio sobre o assunto. 

As entrevistas foram realizadas com cada cliente, individualmente, 

informalmente, para que eles se sentissem a vontade, como se fosse um bate-papo. 
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4.1.3 Análise dos Dados 

 
 

Os dados desta fase foram analisados através da análise de conteúdo, visto 

que todas as respostas foram anotadas, e logo após analisadas e transcritas. 

 
 

4.2 PESQUISA QUANTITATIVA OU DESCRITIVA 

 
 

Nesta etapa da pesquisa foi apresentado aos respondentes uma estrutura 

predeterminada e homogeneizada de coleta de dados que permite uma inferência 

mais confiável pela parte dos respondentes quando se compara à pesquisa 

qualitativa. 

Para esta etapa foi confeccionado um questionário (ANEXO B), a partir da 

interpretação das respostas dadas pelos clientes da fase anterior (etapa qualitativa), 

e este questionário foi aplicado aos clientes da Doca Pastéis. 

Na fase descritiva, foi utilizado o método survey que compreende uma 

abordagem do fenômeno investigado envolvendo a realização de uma pesquisa de 

campo, na qual a coleta de dados é feita por meio de aplicação de questionário de 

entrevistas pessoais, que possui uma aplicação simples e fornece dados confiáveis. 

Este método de pesquisa se baseia em interrogatório dos participantes, os 

quais são feitas várias perguntas sobre seu comportamento, suas intenções, 

atitudes, percepções, motivações, características demografias e estilo de vida 

(Malhotra 2001). 

 

4.2.1 População e Amostra 

 

A população da fase descritiva foi os clientes da Doca Pastéis que 

consumiram os produtos no período destinado à aplicação dos questionários. Os 
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questionários foram aplicados em diversos dias da semana e em horários distintos a 

fim de captar clientes de diferentes perfis. Foram respondidos 65 questionários. 

A técnica de amostragem utilizada neste trabalho foi a não-probabilística, ou 

seja, não utiliza seleção aleatória, mas sim, confia no julgamento pessoal do 

pesquisador (MALHOTRA, 2001) 

Ainda em conformidade com Malhotra (2001), essa técnica de amostragem 

utilizada, a não-probabilística, inclui a amostragem por conveniência (procura obter 

uma amostra de elementos convenientes), que termina assim por caracterizar o tipo 

de amostra utilizada na pesquisa. A amostragem de conveniência apresenta como 

vantagem o fato de consumir menos tempo e ser menos dispendiosa. 

Rossi e Slongo (1998) apontam as escalas intervalares com cinco pontos 

como apropriadas para a mensuração da satisfação do cliente, visto que oferece um 

ponto de quebra entre a satisfação e a insatisfação, dois extremos e dois pontos 

intermediários. 

Para tanto, para a realização da pesquisa, a escala utilizada foi do tipo 

intervalar com cinco pontos. Em uma extremidade encontrava-se o totalmente 

insatisfeito e na outra, totalmente satisfeito com um ponto de quebra bem definido e 

dois pontos intermediários: 1 totalmente insatisfeito, 2 insatisfeito, 3 nem satisfeito, 

nem insatisfeito, 4 satisfeito e 5 totalmente satisfeito. 

Os resultados foram avaliados de acordo com a idéia exposta por Rossi e 

Slongo (1998), de que o número de clientes que estão acima do ponto de quebra 

escalar (3) são considerados satisfeitos, e os que estão abaixo dessa quebra de 

escala, considerados insatisfeitos. 

 

4.2.2 Coleta dos dados 

 
 

Os questionários foram entregues aos clientes enquanto eles aguardavam a 

entrega do pedido, ou logo após o término da refeição. 
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Por se tratar de um ambiente que dificilmente as pessoas vão sozinhas, a 

pesquisadora sentiu dificuldade de abordar os clientes um a um e aplicar os 

questionários de forma individual.  

Além disso, por se tratar da proprietária da loja em questão, a pesquisadora 

preferiu não questionar diretamente seus clientes, a fim de não tendenciar suas 

respostas. 

Para Rossi e Slongo (1998) as entrevistas pessoais permitem que se 

esclareçam as dúvidas do respondente no ato, como também propicia um índice de 

retorno melhor do que outros tipos de coleta. Por este fato a pesquisadora e autora 

do projeto, estava sempre disponível a fim de sanar quaisquer dúvidas que 

pudessem surgir em relação ao instrumento de coleta utilizado. 

A coleta foi realizada pela durante os dias 20 a 28 de outubro.  

 

 

4.2.3 Tratamento dos dados 

 
 

Primeiramente, será apresentada a caracterização da amostra de clientes 

entrevistados através da análise descritiva baseada em valores absolutos e 

percentuais. Será feita também a análise univariada de todos os itens de satisfação 

de cada atributo através também de análise descritiva e também com a análise da 

média e desvio padrão.   

Seguindo as orientações de Rossi e Slongo (1998), serão realizados 

procedimentos estatísticos baseados na regressão múltipla, com a finalidade de 

avaliar a capacidade de explicação de cada indicador de satisfação sobre a 

avaliação da satisfação geral com a empresa. 

Para se ter certeza da confiabilidade da amostra será utilizado o alfa de 

Cronbach que de acordo com Malhotra (2001) ele trata-se de um coeficiente 

utilizado para representar a confiabilidade da consistência interna. Esse coeficiente 

pode variar de 0 a 1 e para as amostras deste trabalho será utilizado o coeficiente 
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superior a 0,7 como representante de confiabilidade satisfatória da consistência 

interna.  

A utilização de softwares tais como, Sphinx e SPSS, serão utilizados para a 

análise dos dados obtidos através das pesquisas. 
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5 ANALISE DOS RESULTADOS 

 

 

Esse capítulo tem por objetivo apresentar a análise dos resultados obtidos 

após a pesquisa em profundidade abordada na fase qualitativa com o objetivo de 

levantar os principais atributos na visão dos clientes da Doca. Em seguida, serão 

apresentados os resultados da fase quantitativa com a mensuração do nível de 

satisfação dos clientes da pastelaria. 

 
 

5.1 FASE QUALITATIVA 

 

 

Para concretização dessa etapa foram feitas entrevistas em profundidade 

com cinco clientes da Doca pastéis afim de levantar os atributos mais impotantes do 

ponto de vista dos clientes da empresa. 

O quadro a seguir, apresenta os atributos citados pelos clientes que 

participaram das entrevistas : 

 

ATRIBUTO ITEM 
Rapidez 

Aparência em relação à limpeza (atendentes) 

Atenção 

Conhecimento sobre os produtos 

ATENDIMENTO 

Simpatia  

Variedade 

Qualidade 

Disponibilidade dos itens do cardápio 
PRODUTO 

Apresentação dos produtos 

Preços dos produtos 

Formas de pagamento PREÇOS 

Promoções oferecidas 

Limpeza 

Odores 

Iluminação 

Sensação térmica 

AMBIENTE 

Conforto 

Facilidade de acesso 
LOCALIZAÇÃO 

Visibilidade da rua 

Ilustração 1 - Resultado da fase qualitativa 
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O atributo mais citado pelos clientes da pastelaria foi o atendimento, seguido 

pelo produto. Em seguida, os clientes ressaltaram os preços praticados, em quarto 

lugar apresentaram o ambiente como um atributo importante. Por fim, a localização 

do restaurante. 

 

5.2 FASE QUANTITATIVA 

 

A aplicação de sessenta e cinco questionários, nesta fase da pesquisa, 

possibilitou a caracterização do perfil dos clientes da Doca Pastéis, assim como a 

análise univariada, a analise estatística com o uso do alfa de Cronbach e de 

regressão múltipla. 

 

 

5.2.1 Análise do perfil dos clientes 

 

 

 Esse perfil foi traçado através de variáveis, como: sexo, idade, local de 

residência, local de trabalho, grau de instrução, hábitos de consumo, ocupação, 

freqüência, como conheceu a pastelaria e renda familiar. 

A apresentação do perfil traçado é importante para que se possa conhecer o 

público que está sendo estudado. Por esta razão, a análise do perfil dos 

respondentes está sendo abordada anteriormente às análises das perguntas sobre 

satisfação.  

Como pode-se observar no gráfico 1, amostra apresentou uma pequena 

diferença entre o sexo masculino e feminino. Por ser uma área comercial, essa 

pequena diferença pode ser avaliada de forma que as mulheres estão cada vez mais 

inseridas no mercado de trabalho, frequentando os mesmo lugares que os homens. 
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SEXO

47,7%

52,3%

Feminino

Masculino

 
Gráfico 1 - Sexo dos Clientes 
 
 
 

 

As respostas em relação à faixa etária dos respondentes apresentou grande 

diversidade, como mostra o gráfico 2, a seguir. Apesar dessa diversidade, percebe-

se que a maior parte dos entrevistados tem idade entre 21 e 30 anos (41,5%), idade 

em que o cidadão costuma estar completamente inserido na população 

economicamente ativa do país.  

Os clientes com idade de 31 a 40 anos, aparecem em segundo lugar, 

representando 21,5% da população estudada. 
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menos de 20
anos

15,4%

21 a 30 anos

41,5%

31 a 40 anos

21,5%

41 a 50 anos

12,3%

acima de 50
anos

9,2%

IDADE

 
Gráfico 2 - Idade dos Clientes 
 
 
 

Em relação ao nível de estudos dos clientes da Doca Pastéis foi revelado que 

quase a metade dos clientes, ou seja, 47,7% dos entrevistados possuem o ensino 

médio completo. Em uma primeira instância, isso surpreendeu, por se tratar de um 

local no qual existe trânsito intenso operários, o que poderia se deduzir que são de 

baixo grau de instrução. Mas após uma segunda análise, essa incidência pode ser 

atribuída ao alto grau de exigência das empresas, em relação à preparação de seus 

funcionários.  

O gráfico 3 apresenta esses resultados. 

 
 
 

NÍVEL ESTUDOS

fundamental incompleto 6,2%

fundamental completo 3,1%

médio incompleto 12,3%

médio completo 47,7%

superior 27,7%

pós graduação 3,1%
 

Gráfico 3 - Nível de estudos dos clientes 
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Com relação aos hábitos de consumo, conforme mostra o gráfico 4,  63% dos 

entrevistados têm o hábito de almoçar na Doca Pastéis. Esse dado não foi 

surpreendente. A gerência da empresa, apesar do pouco tempo de funcionamento, 

já percebeu com clareza que o horário do almoço é o mais movimentado. Isso 

acontece pelo fato de estar situada num ponto que concentra grande número de 

comércios. 

almoço

63,1%

lanche da tarde

21,5%

janta

32,3%

outros

0,0%

Hábito de consumo

 
Gráfico 4 - Hábitos de Consumo dos Clientes 
 
 
 
 

O fato de possibilitar mais de uma resposta para pergunta “o que você 

costuma consumir na Doca?” faz com que o percentual total seja superior a 100%, 

conforme apresenta a tabela 1. 

Mesmo assim, se percebe que a maioria dos clientes costumam consumir o 

ala minuta e o prato do dia, que são as refeições oferecidas na hora do almoço, 

horário que já se comprovou ser o de maior movimento. 

O consumo de pastéis, especialidade e diferencial da pastelaria, vem em 

segundo lugar, sendo consumido por 58,5% dos entrevistados. 

Das respostas que contemplavam “outros” produtos que costumavam 

consumir, de dez respondentes, nove citaram que consumiam o cachorro quente – 

tabela 2. 
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habitos alimentares

Não resposta

pastéis

pizzas

petiscos

ala minut ou prato do dia

TOTAL OBS.

Freq. %

1 1,5% 

38 58,5% 

19 29,2% 

0 0,0% 

42 64,6% 

65   
Tabela 1- Hábitos alimentares dos Clientes 

          

Valores

Cachorro quente

SANDUICHE NATURAL

TOTAL

Freq.

90,0% ( 9) 

10,0% ( 1) 

100% (10)  
Tabela 2 - Outros Hábitos Alimentares dos Clientes 
 
 
 

 

Por estar situada numa área de muito comércio, não surpreendeu o fato de 

52,2% dos clientes da Doca Pastéis serem representados por pessoas que são 

funcionárias de empresas privadas. Após funcionários de empresas privada vem 

empatado, em segundo lugar, estudantes, empresários e aposentados, com 9,2% 

cada uma dessas ocupações. Conforme é apresentado no gráfico 5. 

 

 

OCUPAÇÃO

7,7%

6,2%

9,2%

9,2%

52,3%

1,5%

4,6%

9,2%
Não resposta

Autônomo

Aposentado

estudante

desempregado

funcionário de empresa privada

funcionário público

do lar

empresário

 
Gráfico 5 - Ocupação dos Clientes 
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Em relação à fonte de informação, represntada no gráfico 6, 53,3% dos 

clientes ficaram conhecendo a empresa ao passar pela frente. O percental de 

indicações é relativamente interessante, representando 43,1% dos clientes. Por 

influência de propaganda, apenas 4,6% dos entrevistados tiveram conhecimento da 

empresa. Esse percentual é baixíssimo devido ao investimento, quase nulo, da 

empresa em divulgação da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 

Fontes de informação

43,1%

4,6%

52,3%

indicação

propaganda

passei na frente

 
Gráfico 6 - Fonte de Informação dos Clientes 
 
 
 
 
 
 

Os resultados em relação à frequência dos clientes é bastante animadora, ao 

passo que 33,8% deles frequentam a pastelaria de duas a três vezes por semana, e 

27,7% tem uma assiduidade superior à três vezes por semana. Essa resposta pode 

indicar que os clientes têm propensão a se tornarem fiéis à empresa, à medida que 

a mesma atende às suas necessidades. 

Os resultados estão expressos na tabela 3. 
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frequência

1ªvez

uma vez por semana

de 2 a 3 vezes por semana

mais de 3 vezes por semana

2 vezes por mês

uma vez por mês

menos de uma vez por mês

TOTAL OBS.

Freq. %

4 6,2% 

15 23,1% 

22 33,8% 

18 27,7% 

3 4,6% 

0 0,0% 

3 4,6% 

65 100%  
Tabela 3 - Freqüência dos Clientes 
 
 
 
 

O gráfico 7 revela que a maioria dos clientes,  36,9%,  têm uma renda situada 

entre R$ 701,00 e R$ 1.200,00. Logo após, em segundo lugar, correspondendo à 

29,2% das respontas, encontam-se os clientes que ganham mais de 2.000 reais por 

mês, seguidos dos 24,6% que recebem um valor situado entre 1.201 reais e 2.000 

reais. 

 

 

até 380,00

1,5%

de 380,00
até 700,00

7,7%

de 701,00
até 1.200,00

36,9%

de 1.201,00
até 2.000,00

24,6%

acima de
2.000,00

29,2%

Renda

 
Gráfico 7 - Renda Familiar dos Clientes 
 
 
 
 

A tabela a seguir (tabela 4) retrata as respostas em relação ao local de 

residência dos clientes. 
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Valores

São Geraldo - POA

Alvorada

canoas

HUMAITÁ-POA

NAVEGANTES- POA

SÃO JOÃO - POA

SARANDI - POA

CAVALHADA-POA

CENTRO-POA

CRISTO REDENTOR - POA

NÃO RESPONDEU

PASSO D'AREIA - POA

PASSO DAS PEDRAS-POA

São Paulo

AZENHA- POA

BALTAZAR  -POA

ELDORADO DO SUL

GRAVATAÍ

GUAÍBA

HUMAITÁ- POA

IAPI- POA

JARDIM LEOPOLDINA - POA

MOINHOS DE VENTO - POA

NOVA SANTA ROSA - POA

PETRÓPOLIS - POA

Rubem berta - Poa

Santa fé - Poa

STA TEREZA - POA

TOTAL

Freq.

16,9% (11) 

12,3% ( 8) 

9,2% ( 6) 

4,6% ( 3) 

4,6% ( 3) 

4,6% ( 3) 

4,6% ( 3) 

3,1% ( 2) 

3,1% ( 2) 

3,1% ( 2) 

3,1% ( 2) 

3,1% ( 2) 

3,1% ( 2) 

3,1% ( 2) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

100% (65)  

Tabela 4 - Local da Residência do Cliente 

 
 
 
 

Com relação ao local de moradia, houve, entre os 65 entrevistados,  28 

respostas diferentes, sendo que  11 dessas pessoas  representam moradores do 

bairro são Geraldo, onde a pastelaria está situada. Logo após, seguido de 8 

respostas, aparecem pessoas que residem em Alvorada. O fato de essas pessoas, 

que moram em cidades distantes frequentarem a pastelaria, se deve ao fato de 

trabalharem perto da empresa. 
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Segue abaixo a tabela que representa o local de trabalho dos clientes 

entrevistados : 

 
 

Valores

São Geraldo - POA

NÃO TRABALHA

CENTRO-POA

Navegantes-Poa

São Paulo

AZENHA - POA

CRISTO REDENTOR - POA

FLORESTA- POA

NÃO PREENCHEU

PASSO DAS PEDREAS - POA

RUBEM BERTA - POA

SÃO JOÃO - POA

SARANDI - POA

STA TEREZA - POA

TOTAL

Freq.

43,1% (28) 

18,5% (12) 

10,8% ( 7) 

10,8% ( 7) 

3,1% ( 2) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

1,5% ( 1) 

100% (65)  
Tabela 5 - Local de trabalho do Cliente. 
 
 

Com relação ao local de trabalho, a maioria dos clientes (28 respostas) 

responderam que trabalham no mesmo bairro da Doca Pastéis, o São Geraldo. O 

que chamou a atenção da gerência, foi o fato de 18,5% dos clientes estarem 

representados por pessoas que informaram que não trabalham. 

 

 

5.2.2 Análise Univariada 

 

As análises abaixo correspondem às respostas dadas pelos clientes com 

relação ao nível de satisfação de cada item perguntado em cada atributo. Para cada 

pergunta foi atribuído um valor, em forma de escala, para representar o nível de 

satisfação ou insatisfação dos clientes. Para totalmente insatisfeito 1, insatisfeito 2, 

indiferente 3, satisfeito 4 e totalmente satisfeito 5. Devido ao uso dessa escala, 
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quanto mais a média das respostas aproximar-se de 5, maior será o nível de 

satisfação dos clientes em relação a loja.  

 

5.2.2.1 Produtos 

 

Para o atributo produtos foi pedido que os clientes indicassem o seu grau de 

satisfação em relação à variedade, qualidade, disponibilidade, apresentação e o 

nível geral da satisfação em relação ao produto. 

 

5.2.2.1.1 Variedade dos produtos 

 

A tabela abaixo representa o nível de satisfação dos clientes em relação a 

vareidade dos produtos oferecidos pela Doca Pastéis. 

 

Variedade Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 
Insatisfeito 0 0,00% 
Indiferente 16 24,60% 
Satisfeito 40 61,50% 

Totalmente satisfeito 9 13,80% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,89 Desvio-padrão = 0,62 
Tabela 6 - Variedade de Produtos 
 

Pela tabela acima, é possível perceber que a grande parte dos clientes, 40 

dos 65 entrevistados, responderam estar satisfeitos com a variedade dos produtos. 

Seguido desses clientes satisfeitos encontram-se os indiferentes em relação à 

variedade de produtos (16). A média desse atributo ficou 3,89, o que é aceitável, 

pelo fato de estar perto da medida escalar 4. Porém, o fato de não atingir nem 4 

pontos,  pode ser considerado um indicativo de que há espaço para melhorias neste 

item, ou pelo menos que pode ser trabalhado para que o cliente perceba a variedade 

como um ponto positivo da pastelaria. 

5.2.2.1.2 Qualidade dos produtos 
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Abaixo é possível visualizar as respostas dadas pelos clientes em relação à 

qualidade dos produtos oferecidos pela empresa. 

 

Qualidade Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 
Insatisfeito 0 0,00% 
Indiferente 9 13,80% 
Satisfeito 38 58,50% 

Totalmente satisfeito 18 27,70% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,14 Desvio-padrão = 0,63 
Tabela 7 - Qualidade dos produtos 

 
 

A média superior à 4 indica que a satisfação dos clientes em relação à 

qualidade dos produtos oferecidos pela Doca é boa. Analisando os valores, é 

possível verificar que a grande maioria, representada por 58,5% dos clientes, estão 

satisfeitos e que 37,7% estão totalmente satisfeitos com relação a esse atributo. 

Somente 9 clientes, o que representa 13,8% dos entrevistados, responderam que a 

qualidade do produto oferecido é indiferente. Abaixo da escala 3 não houve 

respostas. 

 

5.2.2.1.3 Disponibilidade dos produtos 

 

As respostas abaixo foram elaboradas com a intenção de saber o grau de 

satisfação dos clientes em relação à disponibilidade dos produtos que constam no 

cardápio. Ou seja, se tem no estoque os produtos que eles escolhem no cardápio. 

 
Disponibilidade Freq. % 

Totalmente insatisfeito 1 1,50% 
Insatisfeito 0 0,00% 
Indiferente 12 18,50% 
Satisfeito 45 69,20% 

Totalmente satisfeito 7 10,80% 

TOTAL OBS. 65 100% 
Média = 3,88 Desvio-padrão = 0,65 

Tabela 8 - Disponibilidade dos Produtos 
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Para esta questão, 45 dos 65 entrevistados alegaram que estão satisfeitos 

com esse atributo. Porém, o fato de existir uma resposta no totalmente insatisfeito 

levou ao questionamento de o por quê dessa resposta. Analisando as respostas a 

gerência da pastelaria informou que a pouco tempo tiveram problemas com o 

fornecedor e por conta desse problema faltaram mercadorias no estoque. Mesmo 

assim, a maioria dos clientes permanece satisfeita com a disponibilidade dos 

produtos. 

 

5.2.2.1.4 Apresentação dos produtos  

 

Abaixo está representada a satisfação dos clientes com a apresentação dos 

produtos. 

 

 

Apresentação Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 0 0,00% 

Indiferente 11 16,90% 

Satisfeito 45 69,20% 

Totalmente satisfeito 9 13,80% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,97 Desvio-padrão = 0,56 
Tabela 9 - Apresentação dos produtos 

 
 
 

Com relação a apresentação dos produtos, 69,2% dos entrevistados estão 

satisfeitos com a apresentação dos pratos e produtos. Com relação a este atributo 

não houve clientes insatisfeitos, nem totalmente insatisfeitos. O fato de 16,9% dos 

clientes se mostrarem indiferentes pode indicar que existe uma parte do público 

consumidor que não é tão exigente em relação a esse atributo. 

É interessante notar que até aqui, apenas um cliente se disse estar totalmente 

insatisfeito e nenhum cliente que alega estar insatisfeito. 
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5.2.2.1.5 Satisfação Geral com os produtos 

 

 

A seguir a satisfação geral dos clientes da Doca pastéis em relação aos 

produtos: 

 

Satisfação geral PRODUTO Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 
Insatisfeito 0 0,00% 
Indiferente 8 12,30% 
Satisfeito 39 60,00% 

Totalmente satisfeito 18 27,70% 
TOTAL OBS. 65 100% 
Média = 4,15 Desvio-padrão = 0,62 

Tabela 10 - Satisfação Geral com os produtos 

 
 
 

A média, com valor de 4,15, indica que a maior parte das pessoas que 

responderam aos questionários estão satisfeitas com os produtos, de uma forma 

geral. Neste quesito, 18 clientes alegaram estar completamente satisfeitos, e 39 

satisfeitos. Apenas 8 clientes foram indiferentes em relação à esses atributos, e 

nenhum cliente indicou a satisfação abaixo da escala 3. 

 

5.2.2.1.6 Média dos itens relacionados ao produto 

 
 

O quadro apresentado a seguir, apresenta a média e o desvio padrão de 

todos os itens do atributo produto. O alfa de Crombach também será apresentado, 

indicando a confiabilidade da escala. 
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Tabela 11 - Médias dos itens: Produto 
Alfa de Cronbach –  0,79 
 

 

A tabela acima apresenta todos os itens relacionados com o atributo produto. 

Os itens que tiveram maior valor nas médias foram qualidade com 4,14 e satisfação 

geral do produto, com 4,15 de média. Apesar dos itens variedade, disponibilidade e 

apresentação estarem abaixo de 4, as médias estão muito próximas a esse valor. 

Isso demonstra, de uma forma geral, que os clientes estão satisfeitos com os 

produtos oferecidos pela Doca Pastéis. 

O alfa de Cronbach do grupo produto foi de 0,79 e ao considerar que os 

valores acima de 0,7 são confiáveis, a amostra mostrou-se com confiabilidade 

satisfatória e com consistência interna. 

 
 

5.2.2.2 ATENDIMENTO 

 

Os clientes da Doca pastéis foram questionados em relação ao atributo 

atendimento a fim de indicar o grau de satisfação para os seguintes itens: rapidez, 

aparência das atendentes em relação à limpeza, atenção, conhecimentos dos 

produtos, simpatia e, por fim, a satisfação geral com o atendimento. 

 

 
 

Variedade 

Qualidade 

Disponibilidade
Apresentação
satisfação geral PRODUTO 

Média Geral do Grupo

Valor médio Desvio- 
padrão

3,89 0,62 
4,14 0,63 
3,88 0,65 
3,97 0,56 
4,15 0,62 
4,01   
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5.2.2.2.1 Rapidez de Atendimento 

 

Abaixo se encontra a tabela indicativa da satisfação dos clientes da empresa 

com relação à rapidez de atendimento, no que diz respeito à rapidez dos pedidos 

 

Rapidez Freq. % 

Totalmente insatisfeito 2 3,10% 

Insatisfeito 2 3,10% 

Indiferente 20 30,80% 

Satisfeito 30 46,20% 

Totalmente satisfeito 11 16,90% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,71 Desvio-padrão = 0,90 
Tabela 12 - Satisfação com a rapidez de atendimento 

 
 
 

Com relação à rapidez, apesar de a média ter ficado acima do número 3, que 

indica indiferença, foi detectado que existem problemas a serem resolvidos. O fato 

de 4 clientes estarem insatisfeitos ou completamente insatisfeitos revela uma 

deficiência da empresa em relação à rapidez da liberação dos pedidos. 

Quando questionada sobre os prováveis motivos dessa insatisfação dos 

clientes, a gerente nos explicou que a cozinheira com quem ela contava, 

simplesmente abandonou o emprego e que isso aconteceu no período da coleta 

desses dados. A mudança de cozinheira, gerou num primeiro momento uma demora 

na entrega dos pedidos, visto o período de adaptação da nova pessoa. 

Porém, independente desse transtorno, percebe-se que 63,6% dos clientes 

estão satisfeitos ou totalmente satisfeitos com a rapidez com que são atendidos. 

 

5.2.2.2.2 Aparência das atendentes com relação à limpeza 

 

Abaixo está apresentada a tabela de satisfação com relação à aparência de 

limpeza das atendentes. 
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Aparência Freq. % 

Totalmente insatisfeito 1 1,50% 
Insatisfeito 0 0,00% 
Indiferente 10 15,40% 
Satisfeito 31 47,70% 

Totalmente satisfeito 23 35,40% 

TOTAL OBS. 65 100% 
Média = 4,15 Desvio-padrão = 0,80 

Tabela 13 - Satisfação em relação à aparência das atendentes 

 
 
 

Com relação à aparência de limpeza das funcionárias, quase metade dos 

clientes (47,7%) se dizem satisfeitos, e 35,4% desses alegam estar totalmente 

satisfeitos com este item. A média deste item ficou em 4,15, e o desvio padrão foi de 

0,80. 

 

5.2.2.2.3 Atenção das funcionárias 

 

Abaixo se encontra a tabela de satisfação dos clientes em relação à atenção 

das funcionárias. 

 

 

Atenção Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 
Insatisfeito 1 1,50% 
Indiferente 8 12,30% 
Satisfeito 31 47,70% 

Totalmente satisfeito 25 38,50% 

TOTAL OBS. 65 100% 
Média = 4,23 Desvio-padrão = 0,72 

Tabela 14 - Satisfação dos Clientes em relação à atenção das atendentes 

 
 
 

Analisando as respostas, nota-se que a grande maioria dos clientes, ou seja, 

86,2% dos que responderam aos questionários estão satisfeitos ou completamente 

satisfeitos com a atenção dispendida a eles durante o atendimento que receberam 

dentro do estabelecimento. Para a gerência, este resultado é muito satisfatório, pelo 
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fato de que o bom atendimento é extremamente prezado e cobrado por parte da 

mesma. Apenas 8 clientes (12,3%) se mostraram indiferentes, e apenas um cliente 

(1,5%) se mostrou insatisfeito. 

 

5.2.2.2.4 Conhecimento dos produtos por parte das atendentes. 

 
 

A seguir a tabela de satisfação dos clientes com relação ao conhecimento das 

atendentes e a capacidade de esclarecimento de dúvidas em relação aos produtos 

oferecidos pela Doca Pastéis. 

 

 

Conhecimento dos produtos Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 
Insatisfeito 0 0,00% 
Indiferente 17 26,20% 
Satisfeito 40 61,50% 

Totalmente satisfeito 8 12,30% 
TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,86 Desvio-padrão = 0,61 
Tabela 15 - Satisfação em relação ao conhecimento dos produtos 

 
 

A tabela apresentada acima revela que 61,5% dos clientes estão satisfeitos 

com o conhecimento das atendentes em relação aos produtos. Cerca de 12% dos 

clientes se dizem totalmente satisfeitos, ao passo que 26,2% desses são 

indiferentes a esse item.  

 

5.2.2.2.5 Simpatia das atendentes 

 
 

A tabela abaixo representa a satisfação dos clientes em relação à simpatia 

das atendentes. 
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Simpatia Freq. % 

Totalmente insatisfeito 1 1,50% 
Insatisfeito 1 1,50% 
Indiferente 5 7,70% 
Satisfeito 29 44,60% 

Totalmente satisfeito 29 44,60% 

TOTAL OBS. 65 100% 
Média = 4,29 Desvio-padrão = 0,80 

Tabela 16 - Satisfação com a Simpatia das atendentes 

 
 
 

A tabela de satisfação em relação à simpatia das atendentes apresentando 

uma média de 4,29 é um indicativo de que os clientes estão gostando do modo 

como são atendidos. Isso pode ser enfatizado com o dado que aponta que 89,2% 

dos clientes estão satisfeitos ou totalmente satisfeitos com esse item. Porém o fato 

de existirem duas respostas abaixo da escala 3 pode estar indicando que existem 

fatores a serem melhorados. 

 

5.2.2.2.6 Satisfação Geral com o atendimento 

 
 

A seguir a tabela com a satisfação geral dos clientes em relação ao 

atendimento. 

 

 
Satisfação geral ATENDIMENTO Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 
Insatisfeito 1 1,50% 
Indiferente 6 9,20% 
Satisfeito 36 55,40% 

Totalmente satisfeito 22 33,80% 

TOTAL OBS. 65 100% 
Média = 4,22 Desvio-padrão = 0,67 

Tabela 17 - Satisfação Geral com o atendimento 

 
 

Apesar de ser uma empresa nova e pequena, a gerência da Doca Pastéis tem 

fortes princípios em relação ao atendimento, tais como: manter um sorriso no rosto, 

ser atencioso, ser simpático e calmo. O fato de 58 dos 65 clientes que responderam 
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os questionários alegarem que estão satisfeitos ou completamente satisfeitos de 

uma forma geral com o atendimento, indica que esses princípios estão sendo 

seguidos e utilizados. 

Apenas seis clientes se mostraram indiferentes e apenas um alegou 

insatisfação. 

 

 

5.2.2.2.7  Médias dos itens de atendimento 

 
 

A tabela abaixo apresenta a média de todos os itens relacionados ao 

atendimento. 

 
Tabela 18 - Média dos itens relacionados ao atendimento 
Alfa de Crombach – 0,82 
 
 
 

Com relação às médias dos seis itens relacionados ao atributo atendimento, 

quatro delas ficaram com as suas médias superiores a 4. Apenas rapidez e 

conhecimento dos produtos ficou um pouco abaixo de 4 , sendo que suas médias 

ficaram 3,71 e 3,86, respectivamente. A média geral deste atributo ficou 4,08, sendo 

isso, um resultado satisfatório, ao passo que representa a satisfação positiva dos 

clientes em relação ao atendimento. 

O atendimento é de grande importância para a gerente que está sempre 

questionando os seus clientes em relação a isso, pedindo sugestões e críticas. Além 

Rapidez 

Aparência

Atenção

Conhecimento dos produtos

Simpatia

satisfação geral ATENDIMENTO

Média Geral do Grupo

Valor 
médio 

Desvio- 
padrão 

3,71 0,90 

4,15 0,80 

4,23 0,72 

3,86 0,61 

4,29 0,80 

4,22 0,67 

4,08  
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de manter junto aos funcionários uma linha bem clara com relação a como os 

clientes devem ser atendidos. 

5.2.2.3 PREÇOS 

 
 

Os resultados de satisfação referentes aos preços praticados, forma de 

pagamento, promoções e satisfação geral com o preço serão apresentadas a seguir. 

 

 

5.2.2.3.1 Preços praticados 

 

Abaixo a tabela de avaliação dos clientes em relação aos preços praticados 

pela Doca Pastéis. 

 

Preços Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 2 3,10% 

Indiferente 14 21,50% 

Satisfeito 36 55,40% 

Totalmente satisfeito 13 20,00% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,92 Desvio-padrão = 0,74 
Tabela 19 - Satisfação com os preços 

 
 
 

A reação normal e esperada de consumidores é a insatisfação com os preços 

praticados. Ao contrário do que se esperava a maioria dos clientes, mais de 75% 

encontram-se na faixa de satisfação positiva com relação a este item. Se disseram 

indiferentes 21,5% dos repondentes, e apenas 3,10%, julgaram os valores 

praticados pela pastelaria insatisfatórios. 
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5.2.2.3.2 Formas de pagamento disponibilizadas 

 

 A seguir a satisfação em relação às formas de pagamento oferecidas aos 

clientes. 

Formas de Pagamento Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 0 0,00% 

Indiferente 11 16,90% 

Satisfeito 34 52,30% 

Totalmente satisfeito 20 30,80% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,14 Desvio-padrão = 0,68 
Tabela 20 - Satisfação dos Clientes em relação às Formas de Pagamento 

 
 
 

A maior parte dos clientes da empresa está satisfeita com as formas de 

pagamento que lhes são oferecidas. De todas as respostas obtidas, 52,3% dos 

clientes se mostraram satisfeitos com as formas de pagamento, e 30,8% estão 

totalmente satisfeitos. Onze clientes, representando um percentual de 16,9% são 

indiferentes às formas de pagamento. Não houve respostas de clientes insatisfeitos 

ou totalmente insatisfeitos para este item. 

 

5.2.2.3.3 Promoções Oferecidas 

Abaixo está a representação da satisfação dos clientes da Doca Pastéis de 

acordo com as promoções oferecidas. 

Promoções Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 2 3,10% 

Indiferente 11 16,90% 

Satisfeito 36 55,40% 

Totalmente satisfeito 16 24,60% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,02 Desvio-padrão = 0,74 
Tabela 21 - Satisfação com relação às promoções 
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Com relação às promoções oferecidas na pastelaria, mais da metade dos 

clientes estão satisfeitos (55,4%). Totalmente satisfeitos estão 24,6% dos 

entrevistados. 16,9% se dizem indiferentes e apenas 3,10% estão insatisfeitos com 

este item. 

 

5.2.2.3.4 Satisfação geral com os preços 

 

A tabela abaixo mostra a satisfação geral dos clientes da empresa estudada 

em relação aos itens dos preços praticados 

 

Satisfação geral PREÇO Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 2 3,10% 

Indiferente 11 16,90% 

Satisfeito 34 52,30% 

Totalmente satisfeito 18 27,70% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,05 Desvio-padrão = 0,76 
Tabela 22 - Satisfação geral com os preços 

 

 

A satisfação geral desse atributo seguiu a linha dos itens que o compõe. É um 

fator positivo para a empresa o fato de 80% dos clientes estarem acima da escala de 

satisfação, considerando que é comum e freqüente o descontentamento dos 

consumidores em relação ao preço. 

O fato de 16,9% dos clientes achar indiferente os preços praticados, pode 

indicar que esses estão acostumados a comer em locais semelhantes, ou que 

simplesmente não tem exigências em relação a esse item. 
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5.2.2.3.5 Média dos itens de Preço 

 

 

A tabela abaixo apresenta as médias dos itens relacionados ao atributo preço: 

 

 
Tabela 23 - Média dos itens relacionados ao Preço 
alfa de Cronbach – 0,81 
 

Ao se analisar a média do grupo do atributo preço houve uma surpresa. 

Diferentemente do que se esperava, uma insatisfação comum com os preços, a 

média desse atributo ficou em 4,03, indicando que os clientes da pastelaria estão, 

em sua maioria, satisfeitos com os preços. A forma de pagamento, promoções e 

satisfação geral com os preços foram maiores que 4. Apenas o item preço teve uma 

média inferior a 4, representada pela média 3,92, o que não pode ser considerada 

uma média ruim. 

O alfa de Cronbach do grupo foi de 0,81 e isso significa que os itens que 

mediram o preço possuem consistência interna  

 

 

5.2.2.4 AMBIENTE 

 
 

O ambiente foi um dos atributos citados na fase qualitativa da pesquisa. Por 

isso, esse atributo foi questionado em relação aos seguintes itens: limpeza, odores, 

iluminação, sensação térmica, conforto e satisfação geral com o ambiente. 

Segue abaixo as análises: 

Preços
Formas de Pagamento 

Promoções

satisfação geral PREÇO

Média Geral do Grupo

Valor médio Desvio-
padrão

3,92 0,74 

4,14 0,68 

4,02 0,74 

4,05 0,76 

4,03   
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5.2.2.4.1 Limpeza 

 

Abaixo se encontra a tabela de satisfação com relação a limpeza do ambiente 

da pastelaria. 

 

Limpeza Freq. % 

Totalmente insatisfeito 1 1,50% 

Insatisfeito 0 0,00% 

Indiferente 9 13,80% 

Satisfeito 33 50,80% 

Totalmente satisfeito 22 33,80% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,15 Desvio-padrão = 0,78 
Tabela 24 - Satisfação dos Clientes em relação à limpeza do ambiente 

 

A limpeza do ambiente apresentou 84,6% de clientes satisfeitos e totalmente 

satisfeitos, com uma média de 4,15 e um desvio padrão de 0,78. Por se tratar de 

uma empresa que trata com alimentos, a parte de limpeza e higiene é tratada com 

muita rigidez. Apesar disso 13,8% dos clientes se encontra indiferente e 1,5% 

totalmente insatisfeito. 

 

5.2.2.4.2 Odores 

 

A tabela abaixo representa a satisfação dos clientes da Doca Pastéis com 

relação aos odores do ambiente. 

 

Odores Freq. % 

Totalmente insatisfeito 2 3,10% 

Insatisfeito 6 9,20% 

Indiferente 20 30,80% 

Satisfeito 23 35,40% 

Totalmente satisfeito 14 21,50% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,63 Desvio-padrão = 1,02 
Tabela 25 - Satisfação em relação aos odores do ambiente 
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Apesar de mais da metade dos clientes (56,9%) estarem satisfeitos e 

completamente satisfeitos, existe um percentual expressivo de clientes insatisfeitos 

e totalmente insatisfeitos. Esse percentual representa 12,3% dos entrevistados. O 

descontentamento deve-se principalmente ao fato da pastelaria, não possuir um 

sistema adequado de exaustão, sendo que na hora do almoço, serve batata frita e 

bife na chapa. A preparação desses alimentos gera grande odor de gordura. Por ser 

um espaço pequeno e pelo fato da cozinha da Doca Pastéis não ser  isolada do 

salão, o odor proveniente desses processos acaba se expandindo pra todo o 

restaurante. 

 

 

5.2.2.4.3 Iluminação 

 

Em seguida a apresentação da satisfação dos clientes em relação à 

iluminação do ambiente. 

 

 

Iluminação Freq. % 

Totalmente insatisfeito 1 1,50% 

Insatisfeito 1 1,50% 

Indiferente 9 13,80% 

Satisfeito 37 56,90% 

Totalmente satisfeito 17 26,20% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,05  Desvio-padrão = 0,78 
Tabela 26 - Satisfação dos Clientes em relação à Iluminação 

 
  
 

Ao analisar a iluminação do ambiente da pastelaria, 54 clientes afirmam estar 

satisfeitos ou totalmente satisfeitos em relação a esse item. Nove clientes são 

indiferentes à iluminação ao passo que dois clientes encontram-se na zona de 

insatisfação. A média das respostas foi 4,05 com um desvio padrão de 0,78. 
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5.2.2.4.4 Sensação térmica 

 

Abaixo a representação da satisfação em relação à sensação térmica dos 

clientes. 

 

 

Sensação térmica Freq. % 

Totalmente insatisfeito 2 3,10% 

Insatisfeito 3 4,60% 

Indiferente 16 24,60% 

Satisfeito 32 49,20% 

Totalmente satisfeito 12 18,50% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,75  Desvio-padrão = 0,92 
Tabela 27 - Satisfação do clientes com relação à sensação térmica 

 
 
 

Quando questionados em relação à sensação térmica, 49,2% dos clientes 

responderam estar satisfeitos e 18,5% totalmente satisfeitos. 24,6% dos clientes 

alegaram ser indiferentes e cinco clientes (7,7%) apontaram estar insatisfeitos ou 

totalmente insatisfeitos. 

A busca pela causa dessa insatisfação resultou na descoberta de nos dias 

das entrevistas, dias que a temperatura girava em torno de 30º Celsius, o ar 

condicionado, juntamente com os ventiladores, não conseguiam anular o calor 

emitido pelo forno que assa os pastéis a uma temperatura média de 220º Celsius. 

 

5.2.2.4.5 Conforto 

 

A satisfação dos clientes da pastelaria em relação ao conforto está expressa 

na tabela abaixo. 
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Conforto Freq. % 

Totalmente insatisfeito 1 1,50% 

Insatisfeito 0 0,00% 

Indiferente 19 29,20% 

Satisfeito 34 52,30% 

Totalmente satisfeito 11 16,90% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,83  Desvio-padrão = 0,76 
Tabela 28 - Satisfação dos Clientes em relação ao Conforto do ambiente 

 
 
 

Com relação ao conforto, quase 70% dos clientes encontram-se na zona de 

satisfação positiva. Quase 30% dos clientes de dizem indiferentes ao conforto 

proporcionado, e apenas 1,5% se diz totalmente insatisfeito. A média desse item é 

3,83 e seu desvio padrão é de 0,76. 

 

5.2.2.4.6 Satisfação geral com o ambiente 

 

Os clientes da Doca Pastéis foram questionados em relação a sua satisfação 

geral com o ambiente da pastelaria. A tabela abaixo indica as respostas obtidas. 

 
 

Satisfação geral AMBIENTE Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 1 1,50% 

Indiferente 18 27,70% 

Satisfeito 34 52,30% 

Totalmente satisfeito 12 18,50% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 3,88  Desvio-padrão = 0,72 
Tabela 29 - Satisfação Gera dos Clientes com o Ambiente 
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Em relação ao ambiente, em sua generalidade, mais de 70% dos clientes se 

dizem satisfeitos ou totalmente satisfeitos. Quase 30% dos respondentes são 

indiferentes ao ambiente e apenas 1,5% está insatisfeito. 

A média da satisfação geral ficou abaixo do nível escalar 4, indicando que 

existem fatores que devem ser melhorados, para que os clientes se sintam mais 

satisfeitos em relação ao ambiente. 

 

5.2.2.4.7 Média dos itens de Ambiente 

 

Abaixo está a representação das médias dos itens relacionados ao atributo 

ambiente: 

 

 
Tabela 30 - Média dos Itens relacionados ao Ambiente 
Alfa de Cronbach 0,84 
 
 

A média do atributo ambiente com relação a satisfação geral com o mesmo 

atributo, foi relativamente baixa. Considerando que o ideal, para a escala utilizada, 

fosse acima de 4, a média apresentada para esse atributo foi de 3,88, conclui-se que 

a média encontrada é insatisfatória. 

Além disso, três médias ficaram, também, abaixo de 4, são elas: odores, 

sensação térmica e conforto. 

Limpeza 

Odores

Iluminação

Sensação térmica

Conforto

satisfação geral AMBIENTE 
Média Geral do Grupo

Valor médio Desvio- 
padrão

4,15 0,78 

3,63 1,02 

4,05 0,78 

3,75 0,92 

3,83 0,76 

3,88 0,72 

3,88  
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A empresa deve isso ao fato da limitação de espaço e recursos financeiros 

disponíveis para melhorar as questões como odor de gordura e o calor emitido pelo 

forno. 

 
 

5.2.2.5 LOCALIZAÇÃO 

 
 

 A localização foi um dos atributos avaliados pelos clientes da Doca Pastéis. 

Foram avaliados os seguintes itens em relação a esse atributo: acesso e visibilidade. 

 

5.2.2.5.1 Acesso 

 

Abaixo se encontra a tabela referente a satisfação dos clientes com o acesso 

à empresa. 

 

Acesso Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 0 0,00% 

Indiferente 12 18,50% 

Satisfeito 31 47,70% 

Totalmente satisfeito 22 33,80% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,15  Desvio-padrão = 0,71 
Tabela 31 - Satisfação em relação ao acesso 

 
 

Em relação ao acesso à pastelaria o percentual de clientes satisfeitos é de 

47,7%, e de totalmente satisfeitos é de 33,8%. Os clientes que se mostraram 

indiferentes ao acesso representam 18,5% dos respondentes. Para este item não 

houve clientes insatisfeitos nem totalmente insatisfeitos. A média desse item é 

satisfatória, com um valor de 4,15 e o desvio padrão 0,71. 
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5.2.2.5.2 Visibilidade 

 

Abaixo, a tabela representativa da satisfação dos clientes com a visibilidade 

da empresa. 

 

Visibilidade Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 0 0,00% 

Indiferente 9 13,80% 

Satisfeito 35 53,80% 

Totalmente satisfeito 21 32,30% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,18  Desvio-padrão = 0,66 
Tabela 32 - satisfação em relação à visibilidade 
 
 

Grande parte dos clientes (86,1%) está totalmente satisfeito ou satisfeito com 

a visibilidade da empresa. Para apenas 13,8% esse item não se mostrou relevante, 

tornando-os indiferentes. Neste item, não houveram clientes insatisfeitos ou 

totalmente insatisfeitos. 

  

5.2.2.5.3 Satisfação Geral com a Localização: 

 

A tabela com a satisfação geral dos clientes em relação a localização segue 

abaixo. 

 

Satisfação geral LOCALIZAÇÃO Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 

Insatisfeito 0 0,00% 

Indiferente 11 16,90% 

Satisfeito 33 50,80% 

Totalmente satisfeito 21 32,30% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,15  Desvio-padrão = 0,69 
Tabela 33 - Satisfação Geral com a Localização 
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Os dados revelados pela pesquisa demonstram que 50,8% dos clientes estão 

satisfeitos com a localização. Um percentual de 32,3% representa os clientes 

totalmente satisfeitos. Onze dos sessenta e cinco clientes, o que representa 16,9% 

se  dizem indiferentes a localização. 

 

5.2.2.5.4 Média dos itens de Localização 

 

A seguir a tabela que apresenta as médias dos itens relacionados ao atributo 

Localização: 

 
 

Acesso

Visibilidade

satisfação geral LOCALIZAÇÃO

Conjunto

Valor médio Desvio-
padrão

4,15 0,71 

4,18 0,66 

4,15 0,69 

4,16  
 

Tabela 34 - Média dos itens relacionado á Localização 
Alfa de Cronbach – 0,94 
 
 

Analisando a tabela se percebe que a maioria dos clientes está satisfeita com 

a localização da empresa. Isso pode ser embasado pela média geral do grupo com o 

valor de 4,16. 

A análise do perfil dos clientes vista anteriormente, ajuda a entender essa 

média, visto que a maioria dos clientes residem e/ou trabalham perto da Doca 

Pastéis, tornando prático e conveniente o seu acesso. 

O Alfa de Cronbach, com um valor de 0,94 potencializa a amostra em relação 

à confiabilidade e consistência. 

 
 

Média Geral do Grupo 
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5.2.2.6 GERAL 

 
 

A tabela abaixo apresenta a satisfação geral dos clientes da Doca Pastéis. 

 
 
 

Satisfação Geral Freq. % 

Totalmente insatisfeito 0 0,00% 
Insatisfeito 0 0,00% 

Indiferente 9 13,80% 

Satisfeito 39 60,00% 

Totalmente satisfeito 17 26,20% 

TOTAL OBS. 65 100% 

Média = 4,12  Desvio-padrão = 0,63 
Tabela 35 - Satisfação Geral 

 

 

Com relação a satisfação geral com a empresa, 60% dos clientes se 

mostraram satisfeitos e 26,2% totalmente satisfeitos. Mesmo assim, para 13,8% a 

condição de satisfação é indiferente. O valor da média 4,12 indica que os clientes da 

pastelaria estão satisfeitos positivamente com a empresa, de modo geral, o que é 

um bom indicativo, se tratando de uma empresa nova, inserida num ramo 

extremamente competitivo além de a empresa ter restrições orçamentárias. 

 

5.2.3 Regressão múltipla 

 

A regressão múltipla é uma técnica estatística que desenvolve 

simultaneamente uma relação matemática entre duas ou mais variáveis 

independentes e uma variável dependente escalonada por intervalo (MALHOTRA, 

2001). 

Para verificar o quanto as variáveis independentes, em conjunto, influenciam 

a variável dependente será calculado através do coeficiente de correlação múltipla 

(R) o coeficiente de correlação múltiplo ajustado (R²). Para realizar a comparação 
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entre as variáveis independentes, que determina o quanto uma exerce influência na 

outra, será calculado o coeficiente Beta (ß). O grau de significância será de 0,01.   

Na análise de regressão será realizada verificando o impacto da satisfação de 

cada bloco, ou seja, o quanto cada item impacta na satisfação geral de cada atributo 

e com isso revelar quais pontos o cliente mais valoriza para determinar a sua 

satisfação geral com os atributos.  

Desta forma, os itens dos atributos serão as variáveis influenciadoras, 

chamadas de independentes, a variável satisfação geral referente a cada atributo, 

será a variável influenciada, chamada de dependente. 

Para as análises de regressão foi utilizado o software SPSS e selecionado o 

método stepwise, que desconsidera os itens insignificantes e apresenta somente os 

que têm realmente relação com a variável dependente. 

 

 

5.2.3.1 Regressão produto 

 
 
 

A tabela abaixo apresenta a regressão feita para os produtos. Neste caso a 

variável dependente será a satisfação geral do cliente com os produtos e as 

variáveis dependentes serão os itens do grupo: variedade, qualidade, disponibilidade 

e apresentação dos produtos: 

 

Regressão do Produto 

Variável Média Beta 
Variedade 3,89 0,32 
Qualidade 4,14 0,43 

Disponibilidade dos itens do cardápio 
3,88 - 

Apresentação dos produtos 3,97 - 
R² Ajustado 0,453  

Tabela 36 - Regressão Produto 
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O coeficiente de correlação múltiplo ajustado (R²) mostra que os itens do 

bloco explicam 45,3% da satisfação dos clientes em relação aos produtos. 

Os itens mais significativos, ou seja, que mais impactam na satisfação com os 

produtos são, em primeiro lugar, a qualidade e em segundo lugar a variedade dos 

produtos. 

Pela regressão múltipla, a disponibilidade dos itens de cardápio e a 

apresentação dos produtos não apresentaram impacto significativo na satisfação 

geral com os produtos. 

 

 

5.2.3.2 Regressão Atendimento 

 
 

A regressão múltipla feita para descobrir o quanto os itens relacionados ao 

atributo atendimento impactam na satisfação geral com o mesmo demonstram, 

através do R², que 44,9% da satisfação com atendimento é explicada pelos itens: 

rapidez, aparência, atenção, conhecimento dos produtos e simpatia. 

 

 

Regressão do Atendimento 

Variável Média Beta 
Rapidez 3,71 0,263 
Aparência em relação à limpeza 
(atendentes) 4,15 - 
Atenção 4,23 0,562 
Conhecimento sobre os produtos 3,86 - 
Simpatia  4,29 - 

R² Ajustado 0,449  
Tabela 37 - Regressão Atendimento 

 

 

Porém, o coeficiente Beta demonstra que a atenção é o item de maior peso 

para esse resultado de satisfação, seguido da rapidez. 
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A análise pelo método stepwise excluiu os itens simpatia, conhecimento do 

produto e aparência, por não apresentar um beta significativo, a ponto de causar 

algum impacto nas respostas. 

 

5.2.3.3 Regressão Preços 

 

A regressão múltipla para os preços teve um coeficiente de correlação 

múltiplo ajustado muito satisfatório, representando que 63,1% dos itens 

questionados respondem pela satisfação geral do mesmo. 

 

 

Regressão do Preços 

Variável Média Beta 
Preços dos produtos 3,92 0,616 
Formas de pagamento 4,14 - 
Promoções oferecidas 4,02 0,342 

R² Ajustado 0,631  
Tabela 38 - Regressão Preço 

 

 

Pela tabela percebe-se que o item preço dos produtos é o item que mais 

exerce impacto na resposta de satisfação geral. Apesar disso, as promoções 

oferecidas apresentaram um Beta de 0,342 indicando que influenciam na satisfação. 

A opção formas de pagamento não teve uma significância relevante para a 

análise, sendo assim, excluída. 

 

5.2.3.4 Regressão Ambiente 

 

A regressão múltipla do atributo ambiente apresentou um coeficiente de 

correlação múltiplo ajustado muito baixo: 0,313. 
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Por algum motivo, a única variável que tem impacto significativo na resposta 

para satisfação geral é a sensação térmica, conforme mostra a tabela: 

 

Regressão do Ambiente 

Variável Média Beta 
Limpeza 4,15 - 
Odores 3,63 - 
Iluminação 4,05 - 
Sensação térmica 3,75 0,569 
Conforto 3,83 - 

R² Ajustado 0,313  
Tabela 39 - Regressão Ambiente 

 
 

O coeficiente R² explica que somente 31,3% da satisfação dos clientes em 

relação ao ambiente são respondidas pelos itens do bloco, porém 68,7% da 

satisfação em relação ao ambiente não se encontra em fatores explicados neste 

trabalho. Isso provavelmente por se tratar de um assunto subjetivo, que é o 

sentimento das pessoas em relação aos itens questionados. 

 

5.2.3.5 Regressão de Localização 

 

Apresentando um coeficiente de correlação múltipla muito bom, de 0,832, o 

que representa que 83,2% da satisfação com a localização está sendo explicada 

pelos itens abordados. 

A tabela abaixo apresenta a regressão múltipla: 

 

Regressão da Localização 

Variável Média Beta 

Facilidade de acesso 4,15 0,750 

Visibilidade da rua 4,18 0,192 

R² Ajustado 0,832  
Tabela 40 - Regressão Localização 
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Analisando os coeficientes Beta, nota-se que a facilidade de acesso é o fator 

que tem mais peso na satisfação dos clientes. E isso pode ser relacionado, ao fato 

de grande parte dos clientes residir e/ou trabalhar no mesmo bairro da pastelaria. 

 

5.2.3.6 Regressão Múltipla da Satisfação Geral 

 

A análise a seguir trata da satisfação geral dos clientes da Doca Pastéis com 

relação a satisfação geral com cada atributo avaliado. Para isso, a variável 

dependente utilizada foi a satisfação geral, e as independentes foram: satisfação 

geral com produtos, satisfação geral com atendimento, satisfação geral com preços, 

satisfação geral com ambiente, satisfação geral com localização. 

 

 

Regressão da Satisfação Geral 

Variável Beta - ß 

Satisfação Geral com Produtos 0,218 

Satisfação Geral com Atendimento 0,344 

Satisfação Geral com Preços 0,439 

Satisfação Geral com Ambiente - 

Satisfação Geral com Localização - 

R² Ajustado 0,545 
Tabela 41 - Regressão Satisfação Geral 

 

 

O índice de correlação múltiplo ajustado, assumindo um valor de 0,545 é 

satisfatório.  

A análise da tabela acima permite a concluir que a satisfação geral com o 

ambiente e com a localização não têm tanta significância para a satisfação geral 

com a pastelaria. 
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Os itens que têm maior representatividade para esta análise são: satisfação 

geral com preço, atendimento e produto, sendo que o preço é o mais significativo, 

seguido do atendimento e logo após do produto. 

Apesar das variáveis questionadas explicarem 54,5% da satisfação geral dos 

clientes com a Doca Pastéis existe 45,5% que não foram explicados neste trabalho, 

isso porque a satisfação é um sentimento, e por se tratar de um assunto intangível 

agrega variáveis que não podem ser mensuradas. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O trabalho apresentado buscou mensurar o nível de satisfação dos clientes 

da pastelaria Doca Pastéis, juntamente com a importância de cada atributo que fora 

identificado e avaliado pelos próprios clientes e pela gerente da empresa durante as 

etapas de pesquisa.  

A amostra coletada através dessas entrevistas, se caracterizou, por ser, em 

sua maioria, composta por pessoas do sexo masculino, com idade entre 21 e 30 

anos, com o ensino médio completo, trabalhando como funcionários de empresas 

privadas, freqüentando o restaurante no mínimo duas vezes por semana, e com uma 

renda familiar média de 701 a 1200 reais 

Durante as pesquisas, os clientes avaliaram seu grau de satisfação com 

relação aos seguintes atributos: atendimento, produto, preço, ambiente e 

localização. 

Segundo revelou a análise de regressão múltipla, os atributos que mais 

impactaram na satisfação geral dos clientes com Doca Pastéis foram preço, 

atendimento e produto, nesta ordem de prioridade. 

No que se refere ao atributo preço, os clientes, em geral, alegam estar 

satisfeitos com as formas de pagamento e com as promoções, além de 75,4% 

responderem que estão satisfeitos ou totalmente satisfeitos com os preços 

praticados. Além disso, a variável “preços praticados” foi a que mostrou maior 

significância para a satisfação geral com os preços.  

Apesar de apresentar boa média, satisfação geral com os preços, cabe 

lembrar, que dos 80% dos clientes satisfeitos ou totalmente satisfeitos, em geral, 

com os preços, apenas 27,7% estão totalmente satisfeitos. Esse dado revela que a 

empresa tem o que melhorar nesse aspecto para que os seus clientes estejam 

completamente satisfeitos. A sugestão é que a empresa agregue ao seu cardápio 

produtos de custo mais baixos que possam ser vendidos por um preço menor, a fim 

de tornar totalmente satisfeitos os clientes que não se sentem assim. 
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Com relação ao atendimento, 55,4% dos clientes se dizem satisfeitos, sendo 

que os itens que possuem a maior média são a simpatia e o atendimento. A atenção 

foi a variável mais significativa na regressão múltipla, tendo grande influência na 

satisfação geral com esse atributo.  

O atributo atendimento se revelou importante para explicar a satisfação geral 

dos clientes com a pastelaria. No que se refere à satisfação geral com o 

atendimento, 33,8% dos clientes se dizem totalmente satisfeitos. Da mesma forma 

que foi interpretado o atributo preço, o atendimento tem pontos que devem ser 

melhorados pela empresa. 

Com relação aos produtos oferecidos, foi possível notar que a qualidade é um 

item bastante importante para os clientes, visto que foi a variável com maior impacto 

de relação com a satisfação geral desse atributo, além de ter obtido uma média de 

4,14 na análise univariada. 

Assim como o preço e o atendimento, o produto apresentou ser um atributo 

importante para explicar a satisfação geral dos clientes da Doca Pastéis, e tal como 

os outros, ainda apresenta deficiências que impedem a satisfação total de seus 

clientes. 

A respeito do ambiente, os clientes estão satisfeitos com a limpeza (4,15) e 

com a iluminação (4,05). Em contrapartida, análise das médias mostrou que os itens 

odores, sensação térmica e conforto, apresentaram médias não muito satisfatórias, 

sendo seus valores 3,63, 3,75 e 3,83, respectivamente. Por isso, o atributo ambiente 

apresentou a média 3,88. Isso quer dizer que há um número significativo de clientes 

não está satisfeito ou se diz indiferente com um ou mais itens relacionados a este 

atributo.  

Considerando as médias baixas, dos itens odores, sensação térmica e 

conforto, sugere-se à empresa que tome providências em relação esses fatores. 

Uma solução possível para que os clientes se sentissem mais satisfeitos em relação 

aos odores, é trocar os depuradores de ar por exaustores específicos para cozinhas 

de restaurantes. E em relação à sensação térmica, o forno que trabalha a 220ºC 

deveria ser isolado, de forma que o ar condicionado e os ventiladores pudessem ser 

mais efetivos. 
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 Mesmo tendo uma média geral não muito satisfatória, cabe ressaltar que a 

análise de regressão múltipla revelou que as variáveis abordadas para o atributo 

ambiente explicam somente 31,3% da satisfação dos clientes, e que o impacto deste 

atributo para explicar a satisfação geral dos clientes da Doca Pastéis é irrelevante. 

O atributo localização da pastelaria obteve uma média alta e satisfatória 

(4,15), sendo que a facilidade de acesso se revelou o item com mais peso na 

satisfação com esse atributo. Porém, assim como o ambiente, esse não se mostrou 

relevante para explicar a satisfação geral dos clientes.  

Outro dado interessante, é o que diz respeito a como ficaram conhecendo a 

empresa, apenas 4,6% alegaram que foi através de propaganda. A gerência 

explicou que nunca foi feito um plano de divulgação e que durante uma semana um 

rapaz ficou entregando panfletos na frente da empresa na hora do meio-dia. 

Segundo a gerente, neste período de divulgação o aumento do movimento foi nítido, 

mas depois que o rapaz foi embora não houve outras iniciativas para a continuidade 

dessa divulgação. 

Visto que a experiência de divulgação foi positiva, e o percentual de clientes 

que conhecem a empresa através de propagandas é baixo, sugere-se que seja 

implantada novamente uma atitude de divulgação da empresa, a fim de captar novos 

clientes e tornar a empresa mais conhecida. 

Foram coletados, na fase de pesquisa quantitativa, apenas 65 questionários. 

O numero baixo de questionários é explicado pelo fato de ser uma empresa nova, e 

por ter uma clientela que pode ser considerada assídua, ao passo que 61,5% dos 

clientes freqüentam a Doca Pastéis no mínimo duas vezes por semana. 

A maioria dos atributos obtiveram médias superiores a 4, o que significa que a 

maior parte dos clientes que responderam os questionários está satisfeito, ou 

totalmente satisfeito com os atributos questionados.  

Apesar de ter obtido boas médias na avaliação dos seus clientes, as pessoas 

responsáveis pela administração da Doca Pastéis devem estar atentas aos itens que 

ainda não proporcionam ao cliente a satisfação, ou a plena satisfação. Afinal, 

segundo Kotler (1998) os clientes satisfeitos tendem a ser fiéis e consumir mais, 

além de falar bem da empresa para outras pessoas. 
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ANEXO A 

 

ROTEIRO UTILIZADO NA FASE QUALITATIVA 

 

Roteiro para etapa qualitativa 
 

1) O que você espera de um restaurante / lanchonete? 
 
2) O que leva em consideração no momento de escolher onde comer? (o que o 

(a) influencia?) 
 
3) O que o (a) deixa satisfeito em um restaurante/ lanchonete? 
 
4) O que o (a) deixa insatisfeito em um restaurante/ lanchonete? 
 
5) O que considera em relação ao ambiente da Doca? 

 
6) Que aspectos você acha relevante em relação à higiene do ambiente? E das 

pessoas? 
 

7) O que considera em relação aos preços praticados pela Doca? 
 

8) O que considera em relação a localização da Doca? 
 

9) O que considera em relação aos atendentes da Doca? 
 
10) O que considera em relação aos produtos oferecidos pela Doca? 
 
11) O que gostaria de sugerir como melhora (o que mais gostaria que tivesse)? 
 
12) Como se sente ao vir a Doca? 
 
13) Tem mais alguma consideração? (o que ainda não mencionou e gostaria de 

comentar?). 
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ANEXO B 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO COM OS CLIENTES DA DOCA PASTÉIS 

Este questionário visa avaliar o nível de satisfação dos clientes da Doca Pastéis. As informações aqui 
prestadas serão utilizadas para realização de um trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Por isso, a sua participação é muito importância para o bom desenvolvimento da atividade. Solicito a 
gentileza de responder as questões da forma mais honesta possível. 

Indique o seu grau de satisfação com relação aos seguintes atributos. 

        

  
1. Muito 

insatisfeito 
2. 

Insatisfeito 

3. Nem 
satisfeito, nem 

insatisfeito 

4. 
Satisfeito 

5. Muito 
Satisfeito 

PRODUTO           
Variedade           
Qualidade           

Disponibilidade dos itens do 
cardápio           

Apresentação dos produtos           
Satisfação Geral com Produto           

ATENDIMENTO           
Rapidez           

Aparência em relação à limpeza 
(atendentes)           

Atenção           

Conhecimento sobre os 
produtos           
Simpatia            

Satisfação Geral com 
Atendimento           

PREÇOS           
Preços dos produtos           

Formas de pagamento           
Promoções oferecidas           

Satisfação Geral com o Preço           
AMBIENTE           

Limpeza           
Odores           

Iluminação           
Sensação térmica           

Conforto           

Satisfação Geral com o 
Ambiente           

LOCALIZAÇÃO           
Facilidade de acesso           

Visibilidade da rua           

Satisfação Geral com a 
Localização           

Satisfação Geral com a Doca           
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DADOS DO CLIENTE  Ocupação principal 
Sexo:   a.( ) autônomo 
a.( ) Feminino  b.( ) aposentado 
b.( ) Masculino  c.( ) estudante 
Idade:  d.( ) desempregado 
a.( ) menos de 20 anos  e.( ) funcionário de empresa privada 
b.( ) entre 21e 30 anos  f. ( ) funcionário público 
c.( ) entre 31e 40 anos  h.( ) do lar 
d.( ) entre 41 e 50 anos  j. ( ) empresário 
e.( ) mais de 50 anos  k.( ) outro.............................. 

 Local onde mora  29 Como você conheceu a loja? 
Bairro........................  a. ( ) indicação  
Cidade....................  b. ( ) propaganda 
 Local do trabalha  c. ( ) passei na frente da loja 
Bairro........................  d. ( ) outro .......................... 

Cidade....................  Com que frequencia você vem na Doca?  
Grau de instrução  a. ( ) 1ª vez 
a.( ) Fundamental incompleto  b. ( ) uma vez por semana 
b.( ) Fundamental completo  c. ( ) de 2 a 3 vezes por semana 
c.( ) Médio incompleto  d. ( ) mais de 3 vezes por semana 
d.( ) Médio completo  e. ( ) 2 vezes por mês 
e. ( ) Superior  f.  ( ) uma vez por mês 
f. ( ) Pós-graduado  g.  ( ) menos de uma vez por mês 

Que refeição costuma fazer na DOCA? 
(pode marcar mais de 1 alternativa)  

h. ( ) outra frequência. Qual? 

a. ( ) Almoço  Renda Familiar 
b. ( ) Lanche da tarde  a.( ) até R$ 380,00 
c. ( ) Janta  b.( ) de R$ 381,00 até R$ 700,00 
d.( )outro ................................  c.( ) de R$ 701,00 até R$ 1.200,00 

O que você costuma consumir na Doca? 
(pode marcar mais de 1a alternativa)  d.( ) de R$ 1.201,00 até R$ 2.000,00 
a. ( ) Pastéis  e.( ) acima de R$ 2.000,00 

b. ( ) Pizzas   
c. ( ) Petiscos   
d. ( ) Ala Minuta / Prato do Dia   
e. ( ) Outros..........................   

 


